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Inledning 

Målsättning 

I Svenska kyrkan räknas dopet och nattvarden som sakrament. Med sakrament menas en 

handling som Jesus Kristus uppmanat sina efterföljare att utöva. I Matt 28: 19 uppmanar Jesus 

lärjungarna att ” Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faders och Sonens och 

den helige Andes namn”. Vid läsning av Martin Luthers Stora katekes, vilken ingår i Svenska 

kyrkans bekännelseskrifter, ” känneteckna dopets kraft och verkan, som består just i den 

gamle Adams dödande och därefter den nya människans uppståndelse” (2010, 481).  

    En del av uppsatsarbetet har varit att intervjua två präster i Svenska kyrkan, för att höra 

deras åsikt om varför föräldrar väljer att döpa sina små barn. De två prästerna hävdar 

oberoende av varandra, att människor av i dag väljer att döpa sina barn av andra orsaker än 

det ovan nämnda citatet från Luthers Stora Katekes. I mina samtal med prästerna framgick att 

huvudmotivet för nästan samtliga föräldrar var, att välkomna barnet in i familjen och att 

dopgudstjänsten ofta var första gången de olika släkterna träffades på ”riktigt”, som en präst 

uttrycket det.  

    I Luthers Stora Katekes framkommer att vattnet i dophandlingen är av stor betydelse därför 

att ”nedsänkas under vattnet och åter tagas upp därur, känneteckna dopets kraft och verkan, 

som består just i den gamle Adams dödande och därefter den nya människans uppståndelse” 

(2010, 481). Dopets betydelse i Luthers Stora Katekes har ett annat fokus än de ovan nämnda 

föräldrarna motiv. Den gamle Adams dödande och den nya människans uppståndelse stod inte 

i fokus hos de föräldrar, menade de intervjuade prästerna. För vem tror att det lilla söta barnet 

har något i sig, som ska i tas bort? 

    Under arbetes gång har frågor om vattnets betydelse för dopet väckts och min intention har 

varit att i litteraturen finna förklaringar till vatten användningen i just det kristna dopet. 

 

Frågeställningar 

När jag nu har fått chansen att fördjupa mig i dopet vill jag först undersöka Johannes döparens 

dop. Jag vill även titta närmare på hur evangelierna samt Paulus beskriver dopet i Nya 

Testamentet och för att slutligen återknyta till Svenska kyrkans syn på dopet. Frågorna att 

besvara i detta arbete är således:  
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Finns det ett reningsmotiv i Johannesdopet, i den tidiga kristusrörelsen och i Svenska 

kyrkans dop? 

Vad anser dessa ”rörelser” att människan renas ifrån? 

    Det var inte förrän på 100- talet som kristusrörelsen urskiljde sig som en fristående religion 

från judendomen och i hela uppsatsen kommer jag att använda denna beteckning om, de 

människor som valde att tro på Jesus Kristus.   

 

Material 

Heikki Räisänen menar att det är viktigt för en student, som skall studera den tidiga kristna 

perioden, att ” illuminate the path that had led to the situation with which he is ultimately 

concerned” (2000, 180). Genom att följa Räisänens uppmaning har jag försökt finna litteratur 

och artiklar, som belyser dopets roll i det judiska samhället. Jag har letat efter litteratur som 

beskriver rening, dop och omvändelse i den judiska kontexten under Johannes och Jesus tid.  

Vi kan inte bortse från människans historia, menar Heikki Räisänen, och betonar vikten av att 

försöka förstå hur händelser i historien påverkat människans sätt att se på sig själv. Dessa 

historiska händelser kan också ligga till grund för hur människan beskriver sina upplevelser. 

För att underlätta mitt arbete har jag begränsat mig till tidsperioden 100 f. v. t. till ca 300  v. t.. 

    Det har varit intressant att läsa om olika kulturer och om de föreställningar om renhet och 

helighet, som existerade under den tidsperiod jag försöker beskriva. Naturligtvis måste jag 

vara generell då jag skildrar dopets betydelse för människan, eftersom upplevelsen av rening 

och dop är personligt.  

    Efter läsningen av litteraturen har min avsikt varit att jämföra de mönster eller för att 

återknyta till E. P. Sanders metafor tegelstenar. I boken Paul and Palestinian Judaism (1977, 

14) har jag fått hjälp att inse det som kan verka lika, i mitt fall dopet och vattnets rituella 

betydelse, faktiskt kan ha olika innebörder i olika kontexter. En av de frågor jag vill söka svar 

på i detta arbete är om jag kan finna överensstämmelser och olikheter mellan det dop 

Johannes döparen, de första kristustroende och Svenska kyrkan praktiserar. 

 

Metod 

E. P. Sanders beskriver i boken Paul and Palestinian Judaism (1977, 14) att vi kan betrakta 

ett fenomen, i mitt fall dopet och dopvattnets betydelse i dopet, vid en tegelsten. Av en och 

samma tegelsten, skriver han, kan vi konstruera en byggnad, som vi därefter river ner. Vid 
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nästa bygge kan samma tegelsten återanvändas till en ny byggnad, men som ser helt olika ut 

än den första byggnaden. Jag tänker att detsamma gäller för det här arbetet. Jag tittar på 

begreppet som vattenrening och dop, och vad själva orden betyder, i den kontext Johannes- 

och kristusrörelsen uppstår i. Eventuellt upptäcker jag att vattenrening och dop kan infogas i 

olika historiska byggnader och därmed se olika ut och kanske också få lite olika innebörd. I 

mitt arbete kommer jag att titta på ritens betydelse för människan, det historiska 

sammanhanget där dessa dop sker och vattnets betydelse för dopet.  

    Jag vill inledningsvis undersöka de kulturer, som på ett eller annat sätt försökt påverka det 

judiska folket. Heikki Räisänen menar, vilket jag nämnde i inledningen, att det är viktigt att 

titta på den historiska utvecklingen för att förstå den tid jag vill undersöka. Här tänker jag på 

Babylonien men även Egypten och Romariket. I mitt arbete har jag försökt att begränsa mig 

till 100- talet f. v. t. till ca 300- talet v. t. och jag tror att det samhälle och de värderingar som 

florerade under Johannes, Jesus och de första kristnas tid har påverkats av andra kulturer. 

 

Analys 

Den Hellenistisk- Romerska tiden 

 

Enligt Britt-Mari Näsström inleds helleniskt- romerska tiden i och med att Alexander den 

Stores erövringar på 330- talet f. v. t. av det östra Medelhavsområdet och Mellanöstern (2003, 

219). Heikki Räisänen och Britt-Mari Näsström beskriver just den här tidsepoken, som en tid 

där kulturer och religioner påverkade varandra och ibland blandas samman.  Britt-Mari 

Näsström menar att hellenistisk-romerska tiden kännetecknades av synkretism, vilket hon 

förklarar som en sammanblandning av att religioner och kulturer (2003, 219). Genom att 

Alexanders arméer erövrat delar av Medelhavsområdet samt Mellanöstern kom den grekiska 

kulturen att spridas över de erövrade territorierna. De invaderade områdena påverkades bl. a. 

grekisk arkitektur, politik och livsstil. Människor flyttade runt i området och kunde slå sig ner 

i de hellenistiskt inspirerade poliserna, städerna, som etablerades i imperiet.  

    Ett samhälle består inte av en homogen grupp, vilket innebar att vissa grupperingar inom 

de erövrade folken var mer välvilliga än andra att ta till sig imperiekulturen. Trots att 

Alexander den store avled redan 332 f. v. t. hade den hellenistiska idévärlden satt sitt grepp 

runt Medelhavet och i Mellanöstern. År 63 f. v. t. övertar Rom makten över stora delar av 

Medelhavsområdet, vilket kommer att innebära att Israels folk inkorporeras in i det Romerska 



 
6 

 

 

riket. 

 

Likheter och skillnader i synen på Gud, templet, offerkult och prästerskap 

Religionen genomsyrar hela människans liv under den här tidsepoken oavsett vilken del av 

det romerska riket individen kommer ifrån. Offerkult, religion och den mänskliga tillvaron går 

inte att särskilja från varandra. Religionen ska uppfattas under den grekisk- romerska tiden, 

menar Hannah K. Harrington, mer som ”cult and ritual action not of creed and belief.” (2001, 

71).  

    Synen på gudomen skiljer sig mellan judarna och de övriga folken i den hellenistiska - 

romerska perioden. Israels folk hävdar att den ende Guden har utvalt dem och att denne Gud 

har upprättat ett förbund mellan honom och folket. För dem fanns det således bara en Gud och 

det var den Gud, som skapat himmel och jord. I den grekiska mytologin finns tre grupper av 

gudar och dessa har olika karaktärer och uppgifter. Det som ändå förenar idén om 

gudarna/gudinnorna inom den grekiska mytologin är, att gudarna/gudinnorna stod över 

människorna men att de liksom människan är underkastad ödet.  

    För att stärka relationen mellan himmel och jord samt gudom och människa finns templen. 

Templen och den kult, som bedrivs där, tjänar till att upprätthålla relationerna mellan 

människan och gudomen, och templet kan uppfattas som den jordiska plats där gudomen 

uppenbarar sig. I den hellenistiska -romerska världen fanns många tempel utspridda för 

tillbedjan och offer till gudar och gudinnor. För Israels folk existerade endast en Gud och 

under andra templets tid uppkommer föreställningen om att denne Gud enbart ska tillbes i 

Jerusalems tempel, skriver Cecilia Wassén (2003, 42). Det fanns andra tempel bl. a. i 

Egypten, vilket gjorde att själva tanken med ”centraliseringen till kulten i Jerusalems tempel 

aldrig blev allmänt erkänd” ( ibid.).  

    Både de judiska och icke-judiska folken förrättade offer i templen och dessa offer tjänade 

till att förbättra relationen mellan människan och gudomen. Via offergåvan fick den som 

offrade tillgång till gudomens välsignelser. Offret kan ses som ett givande och tagande, menar 

Hannah K. Harrington (2001, 73) på så sätt att den som ger sin gåva till gudomen förväntar 

sig att få en god gåva i gengäld av guden eller gudinnan. Oavsett vilken gudom eller till 

vilken kulturell kontext individen tillhörde bestod offergåvorna av ”djur, mat eller 

dryckesoffer” (Wassén 2003, 42).  

    Själva offret skulle förrättas av en präst och inom judendomen var det ett yrke som gick i 

arv från far till son. I den hellenistiska -romerska kontexten utnämndes lämpliga personer till 
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präster och denna prästtjänst ansågs vara ett hedersuppdrag, men var inte ett heltidarbete.  

Prästen har både hos det judiska och icke-judiska folken en liknande funktion. Gemensamt för 

dessa präster är att de är medlare mellan människorna och gudomen. De skall också se till att 

offerkulten sker på ett korrekt sätt, samt att de måste vara kultiskt rena då de nalkas det heliga 

och utför offren. Begrepp som tempel och offer var gemensamma nämnare för judarna och de 

icke-judiska folken under andra templets tid.  

    Ytterligare fenomen som kännetecknar den här tidsperioden är att människorna är rädda för 

att vanhelga gudomen, enligt Hanna K. Harrington (2001, 81). Ett vanligt förekommande 

tema var individens rening inom de flesta religionerna, skriver E. P. Sanders i boken Judaism 

(2005, 228- 230). Han beskriver att icke-judiska folk tvättar sina händer innan de offrar och 

att de på ett eller annat sätt bestänker sig med vatten innan de beträder sina gudars tempel. 

Israels folk hade fått föreskrifter av Gud hur de skulle förbli rena och undvika orenhet vilka 

stod nertecknade i Renhetslagarna i 3 Mos 11-15. 

 

Reningsriter i mysteriereligioner 

Britt-Mari Näsström menar att den hellenistiska -romerska tiden präglades av synkretism. 

Hon hävdar också att den tid jag försöker beskriva är individuallistisk och att detta leder till 

en uppblomstring av mysteriekulter (2003, 219). Hannah K. Harrington anser att 

mysteriekulterna var ett alternativ till statsreligionen och att dragningskraften till dessa kulter 

var att de var ”emotional” (2001, 77). Mysteriekulturerna präglas av en tro på den individuella 

räddningen.  

    Heikki Räisänen, E. P. Sanders och Britt-Mari Näsström beskriver att mysteriereligionerna, 

vilka kunde variera från tid och rum, ändå hade vissa karaktäristiska drag. Centralt tema är, 

menar dessa författare, den lidande, döende och återuppståndne guden. Dessa tre författare 

nämner alla Mithras-, Kybele och Attis samt Isis- och Osiris kulten i sina böcker. 

Mithrasmyten namn kommer från Mithras, solguden Helios son. Denna kult har fokus på att 

göra den initierade, via ritens sju olika steg, till en modigare människa. Denna kult kom att bli 

de romerska soldaternas ”religion framför andra” skriver Mikael Tellbe i boken Jesus och de 

första kristna (2006, 100). Kybele och Isis myten, berättar om hur Kybele ber guden Zeus att 

återuppväcka hennes döde älskare till liv igen.  Kybele får inte som hon vill utan Attis, den 

döde älskaren, kommer tillbaka till henne, men nu istället ”i en gudomlig närvaro” (Näsström 

2003, 251). Det sista exemplet på mysteriekult kommer från Egypten och beskriver hur 

gudinnan Isis söker efter sin döde make Osiris. Isis finner sin döde make och tack vare att hon 
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begraver hans kvarlevor på ett riktigt sätt kan han bli kung över de dödas rike.  

    Ytterligare gemensamma drag för mysteriereligionerna är att de sker nattetid och att 

invigningsceremonin sker i olika steg. I det första steget ska individen förberedas för 

mysteriet och i detta moment kan reningsbad förekomma. Syftet med reningsbadet är, menar 

Hannah K. Harrington, att det symboliserar att den som deltar i riten återföds till ett nytt liv. 

Hon ger ett exempel på ett sådant reningsbad i Kybele kulten. Den initierade ska för att bli 

pånyttfödd döpas i blodet från oxar (2001, 167). Detta bloddop var att betrakta som en 

reningsprocess, vilket i sin tur ledde till andlig omvandling och därmed en ny inriktning på 

livet för den initierade. Hon skriver att i Egypten renades de döda, så att de ”could enter a new 

life in the undereworld” (2001, 178) och hon menar att de kristna inspirerats av detta synsätt i 

det kristna dopets syn på att dopet ger tillgång till Jesus död och uppståndelse. 

     Det andra steget innebär att individen ska möta själva mysteriet och till slut, i det tredje 

stadiet, ska individen återinrättas tillbaka till sitt gamla liv, fast nu i en transformerad skepnad.  

    Mysteriereligionernas riter är intressanta för detta arbete därför att de liksom kristendomen  

”offering to the devotees who had made a personal decision to undergo the pertinent rites 

”similar experiences, rituals and ways of salvation and transformation”, menar M. W Meyers 

(Räisänen 2010, 46). 

 

Ritens betydelse och individens identitet 

I boken The Psychology of religion skriver Ralph W. Hood, Jr., Peter C. Hill och Bernard 

Spilka (2009, 71- 72) att allt människan faktiskt gör kan betraktas som ritualer. Vi talar med 

varandra, vi använder gester och vi mer eller mindre följer ett socialt mönster för hur vi beter 

oss. Dessa författare anser att dessa sociala riter finns djupt nedärvda i oss. Riten har en 

betydande roll för religionen och Ralph W. Hood, Jr, Peter C. Hill och Bernard Spilka 

hänvisar till Wallance (1966), som anser att den är ”both core and orgin of religion”(2009, 

71). Ritens roll är att föra människor samman. Riten ger trygghet samtidigt som människan 

genom riten kan närma sig gudomen.  

    När det gäller Israels folk kan vi tala om förbundsidentitet, menar Ellen Julh Christiansen 

och att ”covental identity cannot be seperated from God´s blessing and promise” (1995, 62). 

Gud utväljer ett folk till att vara Guds eget, nämligen Israels folk. Detta heliga folk måste 

separeras från andra folk och förbundsidentiteten kan också kopplas samman med nationen. 

Bryter människan detta förbund kan det få konsekvenser för henne. Förbundstanken ger också 

individerna av Israels folk, anser Ellen Juhl Christiansen, en ”a common tradition, to shared 
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common style of life and to achieving a future goal” (1995, 1). I en sådan idévärld blir det 

viktigt att upprätthålla gränser och för att hålla gruppen intakt. Andra folk kan hota deras, 

Israels folks, särart och därmed skada deras identitet. För att bevara sin egenart och leva upp 

till Guds förbund fanns identitetsmarkörer.  

    Under denna tid, menar Heikki Räisänen, hade synagogan en avgörande roll för 

identitetsskapandet. Eventuellt var det under tiden i Babylonien, som synagogan skapades 

(Groth 2002, 61). I synagogan förrättades gudstjänster men där fanns också möjlighet att 

samlas för att äta och utbyta information. Där gavs även plats för Israels folk att ”self- 

governance whereby Jewish communities conducted their own socioeconomic life”, skriver 

Richar A. Horsley i boken The Postcolonial Biblical Reader (2006, 75).  

    Religionen och dess riter bidrar till att upprätthålla stabilitet och ”upprätta mening och 

tillhörighet” ( Furseth & Repstad 2010, 171). Meredith B. McGuire skriver i boken Religion 

The social context att riten också hjälper gruppen att minnas viktiga händelser i dess historia 

och att riten bidrar till att ” individual members come to identify with the group and its goals 

(2002, 17). Samtidigt kan religionen och dess utövning markera gränser för vilka som tillhör 

den sociala, etiska eller religiösa gruppen. 

 

Judendomen ca 100 f. v. t.  till ca 100  v. t.. 

Under den här rubriken får jag åter vara mycket generell i min beskrivning av den tidsperiod 

jag valt att beskriva. Jag kan inte på något sätt tänka mig att likställa människors tankar om 

Gud, världen och sig själva i Sverige år 1613 och år 2013. Men ändå måste jag tro att det 

finns en innersta väsen som går att beskriva. Denna innersta kärna och utgångspunkt är i 

judendomen Gud och det förbund Gud upprättar med sitt folk. Detta innersta väsen eller kärna 

är att Gud är en och att denne Gud har valt ett folk och upprättat ett förbund med dem. Gud 

har lovat att vara med dem om de bara håller sig till det upprättade kontraktet mellan dem och 

Gud. Som ett tecken på gemenskapen mellan Gud och folket, har de fått Toran, vilket Heikki 

Räisänen beskriver (2010, 155) som Guds vägledning och ljus och därmed blir Toran ett 

tecken på Guds vilja. Till skillnad från sina icke-judiska grannar ansåg judarna att de fanns en 

helig skrift och att det var Gud, som inspirerat till denna skrift. I 2 Mos kap 34 beskrivs hur 

Gud överlämnar sina föreskrifter till folket, som de lovar att följa.  

    Ytterligare en gemensam nämnare för judendomen är, menar E. P. Sanders, viljan att tjäna 

Gud och önskan att vara inne i den gudomliga gemenskapen snarare än utanför denna 

förbundsgemenskap (2005, 18). Ett förbund har olika parter, vilka alla har att leva upp till 
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avtalet. För Israels folk handlade det om att leva upp till lagens föreskrifter. Guds del av 

kontraktet innebar löftet om att vara just folkets Gud och att därmed alltid finnas vid deras 

sida. Människans hela liv skulle underkastas den gudomliga lagen och ett brott mot buden 

måste repareras. Människan lyckades inte alltid leva upp till detta förbund (Christiansen 1995, 

52) utan att detta förbund måste gång efter gång återupprättas. Återupprättandet av förbundet 

mellan Gud och människa skedde via firandet av ”händelser i nationens förflutna” (E. P. 

Sanders 2005, 48) och genom offret i Jerusalems tempel. I 2 Mos kap 14 beskrivs hur Gud 

befriar sitt folk från slaveriet i Egypten (14: 15- 31), vilket firades varje år som åminnelse av 

händelsen.  

    Prästerna hade en central roll i upprätthållandet av den goda relationen mellan Gud och 

folket. De var förmedlare, skriver Årstein Justnes i boken Dödahavsrullarna (2003, 135) ”av 

Guds välsignelser och förordningar bland folken”.  Det var oerhört viktigt att offret gick till 

på rätt sätt, att det som offrades var enligt den gudomliga föreskriften och att prästen var 

kultiskt ren.   

    Mellan år 142 – 63 f. v. t. under den hasmoneiska regeringstiden, bröts traditionen att 

utnämna översteprästen ur en speciell familj. Istället tog Jonatan Mackabaios, 160- 143 f. v. t., 

över uppgiften att vara både överstpräst och landets högste ledare. Det var inom Sadoks släkt 

folket skulle hämta sin överstepräst och i och med Jonatans handlande bröts denna tradition, 

när även hans bror Simon fick titeln Överstepräst. Detta väckte anstöt inom vissa 

grupperingar bland Israels folk.  

 

Grupptillhörighet och identitet 

Människorna i Judéen levde under imperiemakternas påtryckningar och vid läsningen av 

litteraturen framkommer att det judiska folket inte var enhälliga i sina omdömen om 

imperiemakten.  

    Den judiska historieskrivaren Josefus, ca 37- 100  v. t., beskriver sin samtid. Han redogör 

för att det existerar fyra tydliga partier bland folket. De olika grupperingarna är enligt honom: 

saddukéer, fariséer, seloter och esséer. Namnet saddukéer kan härledas från Sadok, den man 

som valdes till överstepräst under kung Salomos regeringstid, skriver Håkan Bengtsson i 

Jesus och de första kristna (2006, 127). Efter att Sadok blivit överstepräst fortsatte Israels folk 

att välja överstepräster ur Sadoks släkt.  Saddukéerna hade sina sympatisörer bland 

aristokratin och översteprästerna och de hade sitt centrum kring Jerusalems tempel och 

tempelkulten. Saddukéerna var noggranna med renhetsföreskrifterna. Till skillnad från 
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fariséerna och esséerna trodde de inte på en uppståndelse från de döda, men de liknade 

esséerna i renhetsefterlevandet. Esséerna beskrivs av sin samtid som en gruppering som noga 

beaktade och efterföljde ”renhets- och matföreskrifterna”, menar Håkan Bengtsson (ibid.) på 

ett sådant sätt att de fick svårt att leva tillsammans med det övriga folket. I beskrivningar av 

esséerna framstår de som en sektliknande gruppering. Enligt Roy Wallis kännetecknas en sekt 

av att individerna frivilligt anslutit sig till gruppen, men att de måste förtjäna sin 

medlemsplats där, att medlemmarna tillhör en exklusiv skara och att det omgivande samhället 

utgör ett hot för medlemmarna och medlemskapet (Gustafsson 2008, 115). Esséerna drar ut i 

öknen, de anser sig vara de enda utvalda och genom att leva rätt, så kan de undslippa den 

kommande gudomliga vreden. Genom att leva helt efter Guds vilja upprättas den rätta 

relationen med Gud, medan de som står utanför esséernas gemenskap inte har något att sätta 

emot Gud. Fariséer återfinns bland prästerskapet och bland vanligt folk. Undervisning om 

lagen och försök att leva efter dem var signifikativt för denna gruppering inom det judiska 

folket. Enligt Josefus var fariséerna det parti, som samlade flest sympatisörer bland folket. 

Seloterna, tillhörde minoriteten, vilka med våld försökte fördriva de hellenistisk- romerska ur 

sin kultur och därmed religion.   

    Vilken gruppering människorna än tillhörde eller inte tillhörde så framskymtar en grundidé 

hos det judiska folket. De var av Gud ett utvalt folk som försöker att integrera Guds lag i alla 

livets sfärer. Hur det än var med likheter eller skillnader mellan dessa grupperingar anser 

Oskar Skarsaune i boken In the Shadow of the Temple (2002, 96) att dessa gruppers 

gemensamma nämnare ändå var Jerusalems tempel, tempelkulten och renheten knuten till 

tempelområdet gemensamt. 

 

Apokalyptisk tidsålder 

Den hasmoneiska eran, år 164 f. v. t.- 63  v. t., beskrivs som en relativt fredlig tidsperiod, då 

Israels folk återupprättade sin egen religion, samtidigt som de expanderade sitt territorium till 

Galiléen, Idumeen och Samarien. År 63 f. v. t. intar Rom Judeen och de följande åren kommer 

motståndet att växa mot imperiemakten och dess försök att öka skattetrycket och underkuva 

människorna i sin provins. Det utvalda folket, som försöker integrera Guds lag i alla delar av 

livet, har svårt att acceptera något annat styre än Guds. Imperiemakten hotar folkets 

traditionella livsstil (Horsley 2006, 69).  

     Under den här tidsepoken skrivs en del apokalyptisk litteratur. Daniels bok ges som 

exempel på apokalyptisk litteratur, som skrivs under den här tiden, där bl. a det står skrivet: 
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”Och herradömet, väldet och storheten hos rikena under himlen ska ges åt det folk som är den Högstes heliga. 

Deras rike skall vara ett evigt rike, som alla välden kommer att tjäna och lyda” (Dan. 7: 27). 

I inledningen till Daniels bok i Bibeln står att boken antingen dateras till 500- talet f. v. t. eller 

till 160- talet f.v. t. Hur det än förhåller sig med dateringen kan den ovan citerade texten ändå 

inge ett visst hopp till människor, vilka lever i eller under främmande nationers kontroll. På 

500- talet f. v. t. invaderades Jerusalem av Babylonierna, Jerusalems tempel förstördes och 

delar av befolkningen deporterades till Babylonien. Den ovan citerade texten kan i en 

exilsituation eventuellt ge förhoppningar om en bättre framtid för de deporterade folket. Om 

Daniels bok dateras till 160- talet f.v. t. så kan texten kanske ge tröst till det utvalda folket 

som lever under det hellenistiska inflytandet. Gud hade hjälpt sitt utvalda folk under historien 

ur svåra situationer och varför skulle Gud inte kunna göra det under tid av förtryck och 

imperiemakternas kontroll.  

    Håkan Bengtson skriver i boken Jesus och de första kristna (2006, 121) att Guds förbund 

med Israels folk innebär att Gud lovar att ”beskydda och välsigna sitt folk, och folket är 

skyldiga att svara på Guds omsorg i trohet”.  E. P. Sanders menar att Israels folk levde med 

uppfattningen att ”God was just, and that consequently he would reward obedience and 

punish transgression (2005, 270). 

    Det måste finnas en anledning till att Israel, det utvalda folket, blev deporterade till t.ex. 

Babylon eller fick leva under imperiemakter. Folket måste ha missat att leva efter Guds vilja 

och blir därmed straffade för att ha brutit förbundet med Gud. Lidandet som folket genomgår 

kan uppfattas vara ett tecken på försoning mellan dem och Gud. Folkets överträdelser 

bestraffas av Gud genom landsförvisningen. 

    Det måste finnas vägar att återuppbygga relationen till Gud igen. På 200- talet f. v. t. såg 

rabbinen Ben Sira fram emot den tidpunkt då ”Jakobs stammar” (Sanders 1995, 184) med 

Guds hjälp skulle sammanföras efter århundraden av förskingring och förtryck. Ett förbund 

var upprättat mellan folket och Gud och den brustna relationen kunde återställas, genom offer 

och ånger. Det fanns således en uppfattning bland Israels folk att Gud straffar de som gjort fel 

och belönar de som gjort rätt d. v. s. älskat Gud och sin medmänniska. Att älska Gud och 

medmänniskan sammanfattar de bud Gud gav Mose på Sinai berg och det var efter dessa bud 

och förordningar människorna skulle leva, för att upprätthålla förbundets förpliktelser. Om 

inte Gud bestraffar eller belönar människan ordentligt, så måste Gud betraktas som nyckfull 

(Sanders 2005, 270). Trots att Gud straffar människan, då hon varit olydig och blivit oren, så 

är Gud barmhärtig mot henne. Bara om människan ångrar sig och vill vända tillbaka till Gud 

och sin medmänniska får hon del av Guds barmhärtighet igen. Eftersom Gud är barmhärtig, så 
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kan han ha fördrag med överträdelserna, bara människan vill vara kvar i hans förbund och 

ångrar sina överträdelser. Själva ordet repent, omvändelse/ ånger, kan översättas med det 

hebreiska ordet teshubah, vilket kan översättas med att tänka om. E. P. Sanders förklarar att 

det hebreiska ordet shub, betyder vända eller vända om (1977,175). Straffet för att människan 

inte vill vända tillbaka till Gud och därmed få förbundets välsignelser, är lidande och i värsta 

fall död (Sanders 2005, 274).  

    Ett sätt att komma tillbaka till Gud var alltså att ångra sina överträdelser och vända tillbaka 

till Gud. Till sin hjälp att vända tillbaka fanns också försoningsoffer och reningsprocedurer. 

Efter den babyloniska fångenskapen sker något med föreställningen om Guds straff och 

belöning, menar Bente Groth. Innan fångenskapen tänkte människorna att det var här och nu 

Guds belöning för ett riktigt liv skulle ske, men anser Bente Groth, att efter fångenskapen 

tänkte sig vissa grupperingar t.ex. fariséerna att ”följden av ens handlingar skulle visa sig i 

nästa liv” (2002, 129). 

 

Renhet och helighet 

Vad ska människan göra för att bli kultiskt oren och kultiskt ren i den hellenistisk-romerska 

världen? För att få tillgång till det heliga måste människan i den hellenistisk-romerska 

kontexten vara kultiskt ren. Ingenting som blivit orent får komma i närheten av gudomens 

tempelområde och tempel. Oskar Skarsaune skriver ” In order to enter the sphere where the 

holy God dwells, one has to be in a state of purity, or else the encounter with God will be 

destructive.”  (2002, 95). Detta påstående hänsyftar till den uppfattning Israels folk hade, men 

den föreställningen delades även av andra folk under den hellenistisk- romerska tiden.  

    Vad gjorde en människa kultiskt oren? I 3 Mos beskrivs hur människan genom att komma i 

kontakt med vissa djurarter (11: 1- 47), barnafödande (12: 1- 8), spetälska (13:1- 14: 32), 

orena flytningar (15: 1- 33) samt döda människor (4 Mos 19:11-22) blir kultiskt orena. De 

ovan nämnda texterna visar, menar Jonathan Klawans, att sådant som inryms i det mänskliga 

livet såsom ” birth, death, sex, disease, and discharge” (2000, 23) ger upphov till kultisk 

orenhet. Normaltillståndet för människan är att hon är ren, men att själva livsvillkoren gör att 

hon blir kultiskt oren. Jonathan Klawans menar att den här typen av orenhet är omöjlig att 

komma undan, eftersom liv och död tillhör det mänskliga livets förutsättningar (2004, 22).  

För att individen ska kunna nalkas gudomen krävdes att människan var kultiskt ren 

(Harrington 2001, 177). Den kultiska orenheten går, eftersom den inte är permanent, att ta 

bort genom reningsprocesser.  
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Renhet och helighet är två nära förbundna begrepp skriver Årstein Justnes i boken 

Dödahavsrullarna (2003, 139). Det heliga förutsätter renhet och Israels folk betraktar sig 

själva som Guds heliga folk (3 Mos 19) och de anser att Gud själv är helig. I en sådan värld är 

det lätt att förstå att kontakt med orena människor, kroppsvätskor, djur och andra föremål 

förorenar den rena människan. Orenheten leder till att människans relation till det heliga 

förändras och detta måste förhindras. Orenhet, offer och försoning är nära sammanlänkade 

med varandra. Offret sker i templet och för att kunna nalkas denna heliga plats måste 

människan vara kultiskt ren. Genom att rena sig återupprättas den naturliga och rätta 

relationen med Gud. 

    Tanken att doppa hela kroppen under vatten uppkom under andra templets tid, menar E. P. 

Sanders (2005, 223). Idén att nedsänka kroppen i friskt vatten kan, anser E. P. Sanders, ha sitt 

ursprung i att texterna i 3 Mos 11: 36 ” Men en källa eller en cistern förblir ren”; 3 Mos 15:13 

” Sedan skall han tvätta sina kläder och bada i friskt vatten” och 3 Mos 15: 16 ”sedan skall 

han bada och bli oren till kvällen.” Kanske var det genom att kombinera och tolka dessa 

texter, menar E. P. Sanders, som bruket av nersänkning av hela kroppen i vatten fyllda källor 

eller cisterner har sitt ursprung (2005, 223). E. P. Sanders skriver att ” if the water was not 

actually running, it should orginally have been running water, and therefore it should have 

collected in the poole naturally” (ibid). Men om inte detta var möjligt kunde regnvatten 

samlas in i dessa bassänger. Själva vattnet var viktigt i reningsprocessen och Hannah K. 

Harrington (2001, 178) skriver 

” The Rabbis explain that only water flowing directly from its sources, for example rain or spring water, is 

capable of purifying from impurity because it is given directly by the Holy One.  No human intervention, by 

drawing out or pouring water in vessels, is allowed for ritual immersion (Sifra Shem. Sher. 11: 7; par.  9:1 ; 

m.Ed. 1:3; m Miq. 7:2). The symbolism is clear: only the gods, whether the Greek nature gods or the Holy One 

of Israel, can supply purifying water. Purification which provides access to the divine is enabled by the divine”. 

    Själva reningsproceduren gick till så att den kultiskt orena människan gick ner i bassängen, 

miqvaot, via trappsteg och efter att hela kroppen blivit nedsänkt i vattnet gick hon kultiskt ren 

upp ur bassängen.  Hur ofta detta skedde kan vi inte veta, menar E. P. Sanders, men av antalet 

miqvaot och att de finns anlagda på avlägsna platser visar att människorna renade sig oftare 

än de besökte Jerusalems tempel (2005, 228). För att människan ska bli kultiskt rena och 

därmed få tillträde till Jerusalems tempel byggdes bassänger i anslutning till templet.  

 

Moralisk orenhet och moralisk renhet. 

Mänskliga handlingar, som leder till moralisk orenhet, är förbjudna sexuella relationer (3 Mos 
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18), avgudadyrkan (3 Mos 19: 31; 20:1-3) och mord (4 Mos 35: 33-34) menar Jonathan 

Klawans (2004, 41). Den här typen av orenhet går in i djupet av människans själ och påverkar 

därmed hennes moral och i och med det också människans gärningar. Den moraliska 

orenheten tränger inte enbart in i människans själ utan även templet och själva landet, där 

individen lever och verkar blir påverkade av denna orenhet.  

    Det går inte att tvätta bort den moraliska orenheten med vatten, utan den sitter så djup i 

människans inre, att hon/folket antingen måste fördrivas från landet eller så måste hon/folket 

straffas med döden. I 3 Mos 20: 22- 23  omnämns vad som sker med dem som bryter med 

Guds föreskrifter, när det gäller både förbjudna sexuella relationer och avgudadyrkan.  

”Ni ska hålla alla mina bud och stadgar och följa dem. Annars utspys ni ur landet, det land jag vill föra er till och 

låta er bo i. Ni ska inte ta efter sederna hos det folk som jag driver undan för er. De gjorde alla dessa 

skändligheter, och jag fick avsky för dem”. För att bli av med den här typen av orenhet krävs straff 

och försoning (Klawans 2004, 41). Israels folk hade under århundraden drabbats av nationella 

katastrofer och dessa kunde tolkas, som prov på att Gud prövade och straffade sitt utvalda 

folk. Deportering till andra länder eller att främmande makter, tar landet i besittning, är tecken 

på att Gud har en plan för det utvalda folket. Fördrivningen av Israels folk till t.ex. 

Babylonien blir en del av Guds försoningsplan för folket, eftersom fördrivning blir en dela av 

reningsprocessen för den moraliska orenheten.  

 

Synd 

Den judendom, som beskrivs i litteraturen under andra templets tid, 539 f. v. t. till 70 v. t., 

betraktade inte människan som syndfull. Synd handlar om att hon väljer bort en god relation 

till Gud och sina medmänniskor. Det medvetna bortväljandet av Gud leder till att hon hamnar 

utanför förbundets gemenskap.  

    E. P Sanders skriver i boken The historical figure of Jesus (1993, 227) att då översättningen 

av den hebreiska bibeln till grekiska skedde användes ordet hamartoloi. Detta ord kan betyda 

syndare, menar han, och att det betecknar de individer, som inte lydde Guds lag. Dessa 

individer stod därmed utanför Guds förbund och därmed också Guds nåd och välsignelser. 

Orenhet, omvändelse och rening är med andra ord kända begrepp inom bland det judiska 

folket under andra Templets tid och ca år 20 v. t. ställer sig Johannes döparen i öknen och 

uppmanar till omvändelse och dop.  
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Johannes döparen 

Det är ingen tillfällighet, menar Craig A. Evans i boken Christian beginnings and the Dead 

sea scroll (2006, 46- 53), att Johannes befinner sig i öknen. Vi kan läsa om Johannes och hans 

liv i evangelierna varav Matteus-, Mark- och Lukasevangelierna beskriver att Johannes 

befinner sig i öknen. Matteus-, Markus- och Johannesevangeliet citerar alla Jesaja 40: 3: ” En 

röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud”.  

Gud leder ut sitt folk i öknen, då han befriar dem från fångenskapen i Egypten (2 Mos 12: 37); 

Gud förgör folkets fiende och förföljare i Sävhavet (2 Mos 14) och det är i öknen förbundet 

upprättas mellan Gud och folket. Folket överlever den fyrtioåriga ökenvandringen med Guds 

hjälp och ledning. Under ökenvandringen är folket helt beroende av Gud, och ökentillvaron 

visar den ideala relationen mellan Gud och människan. I vildmarken är hon helt beroende av 

Gud för sin överlevnad. 

    Heikki Räisänen och E. P. Sanders menar att Johannes budskap inte är revolutionerande för 

den samtid han lever i. Han vänder sig till sitt eget folk, Israels folk, och teman för hans 

uppmaning till detta folk är att de ska omvända och ångra sig för sina överträdelser skull. 

Detta budskap menar både E. P. Sanders och Heikki Räisänen, var känt hos dem sedan 

tidigare. Johannes döparens uppmaning till Israels folk, anser Heikki Räisänen, är att det inte 

enbart hjälper att tillhöra ”the offspring of Abraham” (2010, 158). Det är inte den kollektiva 

belöningen eller bestraffningen Johannes talar om. Johannes varnar istället den enskilda 

människan för Guds kommande vrede och dom, vilket kan uppfattas som ett eskatologiskt 

budskap. Den kommande domen ligger för handen och den enskilda individen måste ändra sig 

för att bli räddad från den gudomliga vreden. Det Johannes uppmanar till är ett omvändelse 

dop, skriver James D. G. Dunn (2006, 166). Johannes dop uttrycker individens ånger över sitt 

sätt att leva och att hon vill återvända tillbaka till Gud. Varken Johannes eller evangelisterna 

trodde att det dop Johannes uppmanade till ” achieving or mediating forgiveness” (ibid.). 

Istället pekar Johannes dop på den kommande räddningen eller kanske bättre beskrivet den 

kommande frälsningen.  

     De som vägrade lyssna och förstå Gud, kommer att bli straffade och utplånade. 

Utplåningen, fördrivningen från landet och till och med döden är straff för den moraliska 

orenheten och här erbjuder Johannes en ny väg till försoning mellan Gud och den individuella 

människan, om hon bara vill lyssna på vad han och Gud har att säga. E. P. Sanders menar att 

Johannes genom sin uppmaning till omvändelse inte bara belyste individens relation till Gud 

utan också hennes relation till sina medmänniskor (1993, 92). Han hävdar att Johannes 
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predikningar handlar om rättfärdighet och hänvisar till Josefus. Josefus menar, skriver E. P. 

Sanders, att Johannes döparens predikningar beskriver både ”righteousness” and piety” 

(ibid.). Rättfärdigheten går ut på att individen skall vidmakthålla och upprätthålla goda 

relationer med sin medmänniska. Johannes kritiserar kung Herodes, som gift sig med sin brors 

hustru Herodias. Det är förbjudet att leva med sin broders hustru och detta påtalar Johannes 

för Herodes, vilken låter avrätta Johannes (Matt 14: 4-12). Ordet ”piety” beskriver, menar E. 

P. Sanders, att människan måste upprätthålla och vidmakthålla en god relation till Gud. På 

detta sätt sammanfattar Johannes de bud Gud gav till sitt folk på Sinai berg och som det står 

skrivet om i 3 Mos 20. Det Johannes döparen erbjuder nu, skriver Heikki Räisänen (2010, 

158) ” an effective sign of serious repentance. The necessity or such rite confirms that, for the Baptist, the 

collective ethnic covenant was no longer effective. A new start was needed”. 

    Vattnet har en viktig roll för renhetssymboliken och renhetsriten. Israels folk blev räddade 

undan sina förföljare, då Gud utplånade Egypterna i Sävhavet (2 Mos 14); i ödemarken ger 

Gud folket vatten via Mose (2 Mos 17: 1- 7) och det är via Jordanfloden de äntligen kan nå till 

det utlovade landet (Jos 1: 1-9). Om en människa behövde rena sig användes, som jag tidigare 

skrivit, rinnande vatten eller vatten som samlats upp i utgrävda miqvaot. Reningen var också 

ett centralt tema under den här tidsperioden och det var genom att rena sig människan återfick 

sin rätta relation till Gud.  

    En icke-judisk person betraktades som död på grund av avgudadyrkan (Skarsaune 2002, 

355). När en icke-jude konverterade till judendomen genomgick personen ett reningsbad och 

efter detta bad, fick den nykonverterade en helt ny identitet. Dessa personer kallades 

proselyter, vilket kommer ur det grekiska ordet proselytos som betyder ”the one who has 

come near” (Skarsaune 2002, 356). Den konverterade hade via reningsbadet kommit nära det 

utvalda folkets Gud. Den konverterade människan kunde likställas med en ny människa, 

eftersom ”a Jew, has come to existence”(Skarsaune 2002, 367). Proselytdopet ger liv och en 

rätt relation till Gud, enligt den judiska uppfattningen. Själva ordet döpas kan översättas med 

att ” tvätta sig, två sig” (Heikel & Fridrichsen 1973, 36). Johannes dop har med vattenrening 

att göra, vilket beskrivs i Mark 1: 8: ” Jag har döpt er med vatten, han skall döpa med helig 

ande”.  

    Johannes bistår dem som vill markera sin omvändelse, genom att han döper dopkandidaten.  

James D. G. Dunn menar att ” the ritual act wich gave him his nickname” ( 2006, 166).  I 

evangelierna beskrivs hur Johannes själv döper dem som kommer till honom, men också hur 

han döper Jesus. 
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Jesus 

Alla fyra evangelier beskriver hur Jesus döps i Jordanfloden av Johannes döparen. Bengt 

Holmberg menar i boken Jesus och de första kristna (2006, 158) att Johannes kan betraktas 

som Jesus mentor och han anser att Jesus i och med att han blir döpt av Johannes  

”håller med Johannes om behovet av omvändelse för Israel och vill vara del av denna 

nödvändiga förberedelse för den annalkande domen” samt att ”Jesus uppfattade Johannes och 

sig själv som budbärare från Gud, sända som ett par att åstadkomma en radikal omvändelse i 

hans folk Israel” (2006, 159). Omvändelsen är viktig för både Johannes och Jesus, men Jesus 

skiljer sig från Johannes i fråga om omvändelsen innebörd, anser Bengt Holmberg. Jesus 

förkunnar att Guds rike ”redan nu läker och befriar och benådar människor som vill ta emot 

det.” (2006, 160). Omvändelsen handlar om att vända sig till Jesus Kristus och tro att han är 

Guds son. Räddningen från den kommande domen ligger nu i händerna på Jesus Kristus och 

omvändelsen handlar därmed om att vända sig till honom och tro på att han är Guds son. 

Johannesevangeliets författare lägger, till skillnad från de synoptiska evangelierna, betoningen 

på den enskilda människans tro, menar James D. G. Dunn, och han skriver att ”the verb faith 

occurs far more in the Fourth Gospel (98 times) than in any other New Testament writhing” 

(2010, 27).  

     Huvudbudskapet i de synoptiska evangelierna är ” kingdom of God” (Dunn 2010, 13). 

Guds rike handlar inte om att imperiemakten slängs ut ur Palestina och att Israels folk återtar 

styrelsen över landet. Guds rike är, menar Bengt Holmberg, ” det tillstånd då Gud på ett 

slutgiltigt sätt har gripit in till dom och frälsning för alla människor. Ingen tillhör frälsningen 

automatiskt – inte det judiska förbundsfolket heller” (2006, 163). 

 

Dopet under de första århundradena 

Inom kristusrörelsen praktiserades tidigt dop bland dess anhängare, menar James D. G. Dunn, 

och han påpekar att Paulus tog dopet för givet bland kristusrörelsens medlemmar (2010, 169).  

Stöd för detta påstående finner han bland annat i Rom 6: 4: ”Genom dopet har vi alltså dött 

och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus 

uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.”  

    Men vad är det för dop James D. G. Dunn hävdar att kristusrörelsen praktiserar från första 

början? James D. G. Dunn (2010, 169) anser att anledningen till att kristusrörelsen praktiserar 

dop över huvudtaget är att författarna till Matteus- och Lukasevangeliet beskriver hur den 

uppståndne Jesus uppmanar sina lärjungar att ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp 
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dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” (Matt 28: 19) samt ”och syndernas 

förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i 

Jerusalem.” (Luk 24: 47). Jesus hade, som evangelierna nämner, blivit döpt av Johannes i 

Jordanfloden och Johannesevangeliets författare nämner att ”han döper nu själv” (Joh 3: 26). 

James D. G. Dunn (2010, 169) menar att förmodligen övertog kristusrörelsen det dop, som 

Johannes döparen praktiserade och som Jesus hade blivit döpt med. Heikki Räisänen är inne 

på samma linje och menar att Jesus anhängare ”took up this activity again after Easter” (2010, 

187). James D. G. Dunn menar sig finna två gemensamma drag i Johannesdopet och i det dop 

som Jesus och hans efterföljare praktiserar. Han menar att omvändelsen är central för både 

Johannes och Jesus, men att själva begreppet omvändelsen ändrar fokus hos Jesus. Det som 

skiljer dessa dop åt är att tron på Jesus Kristus är avgörande i kristusrörelsen dop. I 1 Petr 3: 

21 beskrivs, menar James D. G. Dunn (ibid.), att kristusrörelsens dop ”inte innebär att 

kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud”. Bengt 

Holmberg beskriver i boken Jesus och de första kristna denna omvändelse som ”en 

människas förändring inifrån(”hjärtat”) ut i det konkreta handlandet” (2006, 163). 

Den andra aspekten, vilket gör att de första kristnas dop kan härledas ur Johannesdopet är, 

menar James D. G. Dunn, dess eskatologiska aspekt som framskymtar i 1 Thess 1: 9. 

Författaren till brevet beskriver att Jesus, som Gud har uppväckt från de döda, skall komma 

och är den ” som räddar oss från den stundande vreden”. Dessa teman, omvändelse och den 

kommande vreden och domen, anser James D. G. Dunn, går också att finna hos Johannes 

döparen. 

    Den första av de två nya aspekterna, som tillförs till det kristustroendes dop är, menar 

James D. G. Dunn, att det sker i Jesu Kristi namn: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu 

Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva”. (Apg 

2: 38). Detta uttryck betyder, anser James D. G. Dunn,  att den döpte antingen anser sig  

”acting as a representative of the exalted Jesus” eller ” saw his baptism as an act of 

commitment to discipelship of Jesus” (2010, 170). Den andra aspekten, som tillförs till de 

kristustroendes dop, är att dopet verkade som en initiationsrit där individen genom dopet blir 

en del av de kristustroendes gemenskap. Här hänvisar James D. G. Dunn inte till någon 

bibeltext, men kanske kan Gal 3: 26- 29 belysa tanken på att de kristustroendes dop tjänade 

som initiationsrit. I Gal 3: 26- 29 beskrivs att ”Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i 

Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude 

eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus.”  

Heikki Räisänen delar James D. G. Dunns tanke om att dopet bland de första kristustroende 
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tjänade som en initiationsrit. Heikki Räisänen skriver följande: “As a public act, baptism 

amounted to a dramatic change, a death to one´s past and a rebirth to a new life – and a 

transfer to a new community” (2010, 188). 

 

Jämförelse mellan kristustroendes dop och proselytdop 

I kap 18 i boken In the Shadow of the Temple (2002, 354- 375) gör Oskar Skarsaune en 

intressant jämförelse mellan de judiska proselytdopen och de första kristustroendes dop. Han 

visar på en mängd likheter mellan dessa dopritualer. En av de beröringspunkter han finner är 

att den person, som skulle genomgå proselytdop eller dop i Jesus Kristi namn, fick frågor 

varför hon/han ville byta tro. Personerna var också tvungna att uppvisa vittnen innan själva 

dopet, som kunde bekräftade hennes uppriktighet med att ingå i en ny trosgemenskap. 

Proselyt- respektive de kristustroendes dop delar ytterligare en likhet genom att 

dopkandidaten måste genomgå en obligatorisk undervisning om den trosgemenskap hon/han 

vill tillhöra innan själva dopet skedde. Vattnet var också viktigt för både proselyt- och för det 

kristustroendes dop.  I Didache 7 står omnämnt att det kristna dopet helst ska ske i 

”living(running) water” but also in a basin” och Oskar Skarsaune jämför detta påstående med 

proselytdopets betoning på ”flowing water” or in a mikveh” (Sibylline Oracles 4; 162- 70) 

(2002, 360).  Symboliken att gå ner i och komma upp ur vattnet är viktig i båda dessa 

dopritualer, menar Oskar Skarsaune och hänvisar till David Daube (2002, 366). David Daube 

visar på att uttrycket ”come up” på hebreiska ´ala kopplas till proselytdopet( ibid.) och han 

fortsätter; 

”As for Hillel´s interpretation of proselyte baptism as a passage from death to life- ´ala may denote ”to rise from 

grave”. In fact, the “coming up” is expressly noticed in the narrative of Jesus´ baptism as told by Matthew and 

Mark; conclusive evidence – if any still were needed – that Christian baptism originated in Jewish proselyte 

baptism” (2002, 366). 

Proselytdopet symboliserar, menar Oskar Skarsaune och fortsätter att hänvisa till David 

Daube, att den som genomgår proselytdopet har tillhört de dödas rike och “coming up alive 

from the water of baptism, like a new-born child, like a newly created being”(ibid.). 

Proselyten lämnar sin gamla människa bakom sig. Han/hon blir en ny varelse, en ny medlem i 

Guds förbund och blir således en ny medlem av det utvalda folket. Den kristustroende tas 

också upp i en ny gemenskap, han/ hon blir medlem i en gemenskap som inte är beroende på 

etnicitet eller sociala gränser.  

     Det dop de kristustroende praktiserar sker i Jesu Kristi namn, vilket innebär att den döpte 

också på ett mystiskt sätt blir en del av hans död och uppståndelse. Genom det kristna dopet 
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inkorporeras den döpte också in i en gemenskap med alla döpta. Det kristustroendes dop 

liksom proselytdopet blir en markör för dem som tillhör det judiska folket eller de som tillhör 

den kristustroendes skara. Därmed blir dessa två olika dop också en initiationsrit. 

    Efter att ha jämfört likheterna mellan proselyt- och den tidiga kristusrörelsens dop lyfter 

Oskar Skarsaune fram det som särskiljer dem åt. Han hänvisar till Paulus i Rom 6: 1- 11 och 

sammanfattar texten i Rom 6: 1-11 med att skriva att den som döpts ” is united with Christ: 

dies with him, is buried with him, rises with him” (2002, 367). Ytterligare en skillnad mellan 

de kristustroendes och proselytdopen är att Guds Ande ges via dopet till den som döpts i Jesus 

Kristi namn. Genom att människan mottagit den helige Ande, ansåg de första kristustroende 

att synden inte kunde ha sitt grepp om den döpta människan. De tidiga kyrkofäderna menade 

att ”that after baptism one is not supposed to continue in sin” (Skarsaune 2002, 373). 

Augustinus, år 354 – 430 v. t., har en annan åsikt om synden skriver Alister E. McGranth i 

Christian theology- an introduction (2001, 529). Dopet lindrar arvsynden, anser Augustinus, 

men ” did nothing to get rid of its effects”(ibid). Genom det kristna dopet har människan blivit 

nyfödd, fått den heliga Ande och kan således påbörja ett nytt liv, utan synd, i gemenskap med 

Jesus och de andra personerna som låtit döpa sig.”Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus 

Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att 

också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från det döda genom Faderns härlighet” ( Rom 6: 

3- 4).  

 

Svenska kyrkans bekännelseskrifters syn på dop och synd. 

År 1593 beslutades vid Uppsala möte att kyrkan i Sverige skulle bekänna sig till en 

evangeliskt- luthersk tro. Till den kyrkliga organisationen knöts skrifter, varav den 

Augsburgska bekännelsen var en. I Svenska kyrkans bekännelseskrifter beskrivs att år 1663 

beslutades att ”skall man emellertid hålla sig till Apologien, Luthers båda katekeser, 

Schmalkaldiska artiklarna och Konkordieformeln” (2010, 11). 

    I den Augsburgska bekännelsens apologi visas tydligt att dopet är nära förbundet med 

”löftet om frälsning” och att ” Gud giver sin Ande åt dem som blivit döpta” (2010, 185). I 

texten framkommer att den Helige Ande, dop, frälsning och kyrkan är nära förknippade med 

varandra. Kyrkan betecknas i Augsburgska bekännelsens apologi som en sammanslutning av 

”heliga” som har del av samma ”helige Ande, som förnyar, helgar och regerar i deras hjärtan” 

(2010, 175). Utan den helige Ande blir inte dopet giltigt och därmed blir inte effekten av 

dopet frälsningen. Människan ska döpas och denna uppmaning har kyrkan fått från Jesus själv 
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i Matt 28: 18: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar; döp dem i Faderns och Sonens och 

den heliga Andes namn”.  

    Martin Luthers stora katekes förklarar ”varför och vartill” dopet erbjuds människan (2010, 

475). I katekesen belyses att dopets uppgift är att göra människan salig, d. v. s. att hon blir ” 

förlossad från synder, död och djävul, komma i Kristi rike och evigt leva med honom” (ibid.). 

För att människan inte ska glömma vad dopet innebär för henne mottar hon ”den helige Ande 

med alla hans gåvor” (2010, 477) i dopet.  

    Vattnets roll i det kristna dopet lyfts fram i Luthers stora katekes. Dopvattnet är en synlig 

markör för att den gamla människan Adam blir borttvättad. Ur dopvattnet stiger den nydöpte 

som en ny individ. Talet om den gamla Adam beskrivs i Rom 5: 12 - 21. Vattnet i sig har 

ingen effekt utan till det vatten, som skall användas i dopet måste Guds Ande komma, annars 

blir dopet verkningslöst.  

    Människan erbjuds dopet inte för att hon är godhjärtad och gjort en mängd bra saker utan 

därför att Gud är förlåtande mot henne. Människans synd består, enligt Augsburgska 

bekännelsen, i att hon ”icke känner Gud…. saknar gudsfruktan och förtröstan på Gud” (2010, 

97). Människan kan räddas genom dopet och dess gåvor, som är den helige Ande, frälsning 

och uppståndelse. Frälsningen/ räddningen är till för alla och redan under det andra 

århundradet menar Origenes att barndop är en ”universal practice” (McGranth 2001, 528) och 

allt sedan dess har kyrkan praktiserat dop av både barn och vuxna. 

 

Svenska kyrkan på 2010- talet om dop och synd 

I Den svenska kyrkohandboken (2003, 176) står under rubriken Dop att den som döps 

införlivas med Jesus Kristus samt att hon ”dela korset och uppståndelsens liv” med honom 

och med ”hans folk”. Detta påstående skiljer sig naturligtvis inte från Svenska kyrkans 

bekännelse skrifters syn på dopet.  I den nuvarande dopritualen under delmoment 

Befrielsebön riktar prästen en bön till Gud att ” befria NN från mörkrets makt” (2003, 181).   

Därefter följer ett avsnitt av bibelläsningar. Denna del av dopgudstjänsten inleds med 

evangelisten Matteus beskrivning av hur Jesus uppmanar sina lärjungar att döpa sina 

medmänniskor (Matt 28: 18- 20). Efter denna textläsning ges förslag på texter som kan 

användas i dopgudstjänsten. Dessa texter har fokus på att ”döpas i Jesu namn” (Apg 2: 38), 

”döpas i herren Jesu namn” (Apg 19:5); eller att ” döpta in i Kristus” (Gal 3: 27 – 28). Ett 

annat tema belyser inkorporeringen in i Jesus Kristi död ”Genom dopet har vi alltså dött och 
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blivit begravda med honom” (Rom 6: 4). I Tit 3: 4-5, beskrivs Guds kärlek till människan 

”med det bad som återföder och förnyar genom den helige anden”. 

Direkt efter bibelläsningen följer Dopbönen, då människan tackar Gud för dopets vatten, som 

ger ”världen liv”.  Prästen ber därefter att Gud skall skicka sin helige Ande 

 ” så att den som nu skall döpas i detta vatten blir renade från syndens skuld. Föd dem till ett 

nytt liv i Kristus och förena dem med ditt folk” (2003, 183). Själva dopet sker i ” i Faderns 

och Sonen och den helige Andes namn.” (2003,185). 

    Inför detta arbete har jag studerat de bibeltexter som finns på förslag till den nya 

kyrkohandboken. Ett textförslag i den nya handboken är hämtat ur Mark 1: 9- 11. Den texten 

beskriver hur Jesus blir döpt av Johannes och att Guds ande sänker sig över Jesus vid dopet. 

En annan text i det nya handboksförslaget belyser vattnets betydelse för dopet i Svenska 

kyrkan är hämtad från Jes 43: 1- 3: ”När du går genom vattnet är jag med dig, vattenmassorna 

skall inte dränka dig.” 

 

Slutstats och diskussion 

Slutsats 

De frågor jag hade att svara på under arbetets gång var: 

Finns det ett reningsmotiv i Johannesdopet, i den tidiga kristusrörelsen och i Svenska 

kyrkans dop?  

Vad anser dessa rörelser att människan renas ifrån? 

    För att människan ska kunna nalkas det heliga var hon tvungen att förbereda sig och rena 

sig för att få tillträde till gudomen. I den judiska kontexten menade man, att det som blivit 

orent måste renas för att kunna nalkas Gud. Det blir då naturligt att använda vatten i 

reningsritualen, vilket markerar att relationen mellan människan och Gud återställs.  

    Det dop evangelisterna tillskriver Johannes döparen markerar punkten för den individuella 

intentionen att vilja vända tillbaka till Gud. Johannesdopet blir en synlig markör för individen 

att hon vill förändra och förbättra sin relation till Gud. I samtliga evangelier beskrivs att 

Johannes bistår dem som vill markera sin omvändelse genom att de ”döpas av honom” ( Luk 

3: 7). Det är detta som gör att han kallas Johannes döparen. 

    Genom omvändelse och dop återfår individen sin närhet till Gud och därmed återfår hon 

Guds välsignelser som utlovats. E. P. Sanders menar att Israels folks hellre önskar att befinna 

sig i förbundet snarare än utanför förbundsgemenskapen och därför är omvändelsen och 

reningen inga främmande företeelser för Israels folk.  
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Evangelisterna vill förmedla hur Johannes döparens dop av Jesus på ett eller annat sätt 

markerar starten för Jesus verksamhet. Samtliga evangelister nämner att Guds helige Ande 

kommer över Jesus och att Gud säger att ”detta är min Son”. Författarna till evangelierna vill 

kanske visa att Jesus genom sitt liv, sin undervisning samt mirakelutövning; då han botar 

sjuka, driver ut demoner och uppväcker döda, fullgör en längtan att Gud ska bryta in i 

människans historia och liv. Evangelisterna beskriver att Jesus visar att Guds rike är 

närvarande och att detta rike är så totalt annorlunda än människornas rike.  

     Heikki Räisänen och James D. G. Dunn menar att Johannes döparens dop symboliserade 

individens ånger över att hon brutit relationen med Gud och att hon genom Johannesdopet 

önskade återvända till Gud. Johannesdopet var sinnebilden för människans intention att vända 

tillbaka till Gud. Symbolhandlingen, att rena sig, blir då ett uttryck för detta. Jag uppfattar att 

det dop som Johannes döparen praktiserar inte markerar att Gud är verksam i dopet. Istället 

markerar det dop Johannes tillämpar individens önskan att vända tillbaka till Gud. Israels folk 

vet att Gud aldrig bryter förbundet med henne, utan att det är människan som är boven i 

dramat. Det är genom att vända tillbaka till Gud, genom att rena sig, be, offra och leva gott, 

som människan får del av de gudomliga välsignelserna i detta livet.  

     Oskar Skarsaune påtalar likheter mellan de judiska proselytdopen och kristusrörelsens dop. 

Det som förenar proselytdopet och kristusrörelsen dop är, menar han, att de utgör en 

skiljemarkör mellan olika grupperingar av människor. Dessa två dop delar upp livet i en 

tillvaro innan och en efter dopet. Båda dopen markerar att grupptillhörigheten förändras i och 

med att individen döps. För proselyten handlade det om att bli ett med Guds utvalda folk. För 

de kristustroende handlade det om att bli upptagen i Jesu Kristi gemenskap samt i en 

gemenskap med alla andra döpta, oberoende av etnisk eller social kontexter.  

    Det kristna dopet sker i Jesus Kristi namn och det visar de bibeltexter, som används vid dop 

i Svenska kyrkan. Hos Johannes döparen uppmanas individen till omvändelse, ånger och att 

hon själv måste förbättra sin relation med Gud. I proselytdopet ges människan en ny identitet i 

och med att den gamla identiteten tvättas bort. Här blir människan på ett mystiskt sätt en ny 

individ när hon upptas in i Israels folks gemenskap med Gud. Hos de kristustroende och 

Svenska kyrkans dop, belyser att med den helige Andes hjälp sker en transformering av en 

dålig relation till en förbättrad relation med Gud och att människan blir en del av Jesus 

Kristus, Guds Son.  

     Jonathan Klawans talar om moralisk orenhet och det begreppet kan passa in på 

kristusrörelsens syn på människan innan hon mottar dopet. Den gamle Adam bryter med Gud 

och förskjuts från sin tillvaro i ” Och Herren Gud förvisade människan ut från Edens 
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trädgård” (1 Mos 3: 23). Men Gud visar sig barmhärtig och sänder, enligt evangelierna, Jesus 

Kristus till människans räddning. 

    Under den hellenistisk- romerska perioden var reningen ett självklart inslag i människors 

utövande av sin tro på gudomen. Vattnet har således funktionen av att symboliskt tvätta bort 

den kultiska orenheten och att göra människan kultiskt ren. Genom reningen blir hon redo att 

ingå i en förnyad relation till gudomen. Hos de kristna används vatten som symbol för att den 

gamla Adam tvättas bort till förmån för att den döpte ska få tillgång till det liv, som Gud 

erbjuder genom Jesus Kristus. 

      Det är väldigt intressant att läsa det nya handboksförslaget 2012. I den inledande texten 

till dopet så står att ” dop sker i Guds, den treeniges, namn och i rent vatten”. Jag ställer mig 

frågande vad som avses med rent vatten och vad sker med alla människor över hela jorden, 

som döps i vatten, som inte ät tjänligt att dricka? En fråga att ställa sig här är, tycker jag, vad 

den helige Ande har för funktion om vattnets kvalité betonas för dopets giltighet. Är det 

kanske så att den helige Ande gör vattnet rent? Det jag tycker mig se i de texter som belyser 

det kristna dopet är att själva vattenkvalitén inte spelar någon roll.  Det som har betydelse för 

det kristna dopet är att Gud är verksam i det. Däremot spelar vattenkvalitén roll i den judiska 

renhetsriten. Det vatten som det judiska folket använde för att rena sig i skulle vara ett friskt 

vatten och vattnet skulle helst vara rinnande. 

 

Diskussion 

Vad har jag lärt mig under arbetets gång och genom detta uppsatsarbete? 

Det som har utkristalliserat sig genom läsningen av litteraturen är att människor, kulturer, 

religioner och andra samhällsfenomen påverkar varandra på ett eller annat sätt. Hur det än 

förhåller likheter och skillnader, påverkan av eller inte mellan de kristustroende och 

mysteriereligionerna, så delar de bilden av den döende och uppståndne gudomen.  

Människan vill genom alla tider på ett eller annat sätt tillhöra en grupp, där hon kan känna sig 

hemma och trygg.  Denna grupptillhörighet stärks genom att hon tillsammans med andra 

genomgår riter. Renhets- och dopritualerna markerar tillhörighet till en grupp men också 

tillhörighet till en gudom. 

    Ytterligare ett fenomen som speglas i litteraturen är att människan vill undvara gudomens 

straff. Genom att göra sig kultiskt ren markerar människan både inför sig själv och inför 

gudomen att hon vill bättra sig. Symbolen att göra sig kultiskt ren och att därigenom få ett 

nytt liv går som en röd tråd från 500- talet f. v. t. ända in i våra dagar. Johannesdopet och 
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proselytdopet användande av vatten markerar individens intention att vilja återvända till Gud. 

Dopet blir själva sinnebilden för den förändringsprocess, som skett hos människan och dopet 

blir en markering att människan verkligen vill en kursändring d. v. s. att hon vill återvända 

tillbaka till Gud.  

    Den tidiga kristusrörelsens dop har vatten i sig själv inte någon effekt. Det kristna dopet 

sker i Jesus Kristi namn, vilket innebär att den som döps inkorporeras i Jesu Kristi liv, död 

och uppståndelse. I detta dop tillförs den helige Ande och den helige Andes medverkan i 

Johannesdopet eller proselyt dopet saknas. 

    Min inte allt för vetenskapliga intervju med två präster i Svenska kyrkan visar att under alla 

de år de varit verksamma, så har inkorporeringen i Jesus död, uppståndelse och liv inte varit 

ett centralt tema för dopföräldrarna. Ett centralt tema för dop på 2010- talet är däremot att 

samla släkten för att visa upp barnet. Detta motiv att bli upptagen i en gemenskap är ett 

genomgående tema i både proselytdopet och det kristustroendes dop. I båda dessa dop får den 

som döpts ny identitet och blir upptagen in i en ny gemenskap. Proselyten fick en ny identitet, 

hon/han blev jude, och blev medlem av Guds folk. Människan inträder via det kristna dopet, 

med den helige Andes hjälp, in i en ny gemenskap, som består av alla döpta individer men 

framför allt blir den döpte ett med Jesus Kristus. Motivet att tillhöra något större än bara 

familjen framkom i mina intervjuer med de två prästerna i Svenska kyrkan. Oberoende av 

varandra hävdade de att ganska många föräldrar ändå tycker att det ”känns bra” att döpa 

barnet och att något ”större” tar hand om barnet. Kan detta större tolkas som Gud? Ett motiv 

som inte är aktuellt hos dopföräldrarna är att dopet har med brott mot Gud att göra. För vem 

tycker att ett litet barn har gjort något ont? Synen på att dopet, genom den Helige Andes 

medverkan leder till att människan befrias från död och synd är inte centralt för 

dopföräldrarna.  

    Jag har insett att det finns en skillnad i att se på människan och hennes ursprungliga 

tillstånd. I judendomen är människan ren eftersom hon tillhör Guds heliga och utvalda folk.  

Genom att integrera Guds vilja i livets alla sfärer och genom att leva i fred med sina 

medmänniskor upprätthålls denna goda relation. Människan vill hellre vara med i Guds 

gemenskap och få del av de positiva gåvorna av välgång och lycka än stå utanför och bli 

straffad. Att betraktas som kultiskt ren eller oren tillhör det mänskliga livsvillkoren. Då hon 

drar på sig kultisk orenhet måste hon genom att rena sig eller att offra återförsonas med Gud. 

Den tidiga kristusrörelsen och Svenska kyrkans har en annan syn på människans relation till 

Gud. Det finns hos människan en vilja att bryta med Gud och att denna vilja är integrerad med 

människan från första början. Det är bara genom att tro på Jesus Kristus och låta sig döpas, 
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som hon kan få försoning och frälsning.  

    Om jag nu ska sammanfatta vad jag kommit fram till, så visar Johannes döparens dop 

människans vilja att återvända till Gud. Att rena sig var ett vanligt sätt att markera 

människans intention till bättring och bot. Genom att rena sig kunde människan komma i 

kontakt med det gudomliga, eftersom inget orent hade tillgång till Gud. 

De första kristna övertog delar av den doppraxis, som fanns i den judiska kontexten, men lade 

till att de kristustroendes dop skedde i Jesus Kristi namn. Med detta menade de kristustroende 

att de fått dela av Jesus Kristi död men också uppståndelse. Denna inkorporering med Kristus 

sker via den helige Ande, som ges dopkandidaten via det kristna dopet. I Johannesdopet 

markeras att människans bortvändhet från Gud tvättas bort och att hon önskar återfå den goda 

relationen till Gud och därmed få del av Guds välsignelser i detta livet.  

    För de kristna är dopet inget utan den helige Andes medverkan. Med den helige Andes 

hjälp blir den som döpts inkorporerad i Jesus Kristi död och liv. Det kristna dopet markerar att 

den döpte verkligen kommer i rätt relation till Gud, eftersom hon blir förenad och därmed blir 

ett med Jesus Kristus, Guds Son. Vattnet är en yttre symbol på det gudomliga handlandet med 

människan. Till skillnad från individens medvetna val att vända tillbaka till Gud i 

Johannesdopet blir Gud i det kristna dopet den verksamma parten. För den kristustroende är 

det bara att tro och ta emot. 

 

Elisabeth Karlsson 
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