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ROM 6:1-23 – DÖDA FRÅN SYNDEN MEN LEVANDE FÖR GUD

Från Romarbrevets sjätte kapitel och några kapitel framåt, handlar det om hur sanningen i EVANGELIET som tittat 
på tidigare, GUDS RÄTTFÄRDIGHET och LIVET I TRO tar sig i uttryck i den förvandlingsprocess av allt större helighet 
i våra liv som kallas för HELGELSE. Man skulle kunna sammanfatta det som att i kapitlet så lyfts tre nya saker vi fått: 
ett NYTT LIV, en NY NATUR och en NY FRIHET. 

I början av kapitlet (v 1-2) är det som att Paulus resonerar med dem som kanske tänker att ”eftersom Gud har 
förklarat oss rättfärdiga som en gåva, så bevisar han väl sin storhet mot oss, så att vi kan fortsätta att synda och räkna 
med att Gud fortsätter tillräkna oss sin rättfärdighet. Mitt syndiga liv uppenbarar ju då ännu mer Guds nåd”.
• Hur bemöter Paulus ett sådant resonemang? 
• En stark sanning som lyfts är att vi har DÖTT BORT FRÅN SYNDEN. Hur påverkar det vårt sätt att leva om vi 

verkligen tror att vi hundra procent har gjort det?

NYCKELVERS:

Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur 
skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är 
begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom 
Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som 
hans. … När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu 
skäms över, eftersom det slutar i döden. Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som 
frukt och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6:1-5, 20-23)

Vidare kopplar Paulus in DOPETS VERKLIGHET som en sanning vi kan använda oss av i vår kamp mot synden. Dopet 
innebär så mycker mer än enbart en offentlig bekännelse av vår tro (vilket det förstås också är).
• På vilket/vilka sätt kan vi se att DOPET I VATTEN är en IDENTITIFIKATION med Jesu 

Kristi död och uppståndelse?
• Vad i dessa verser talar symboliskt om vårt framtidia hopp? Vad är detta framtida 

hopp?
Är du inte redan döpt finns det möjlighet att bli det, kontakta i så fall Herdeteamet så att du får hjälp med 
det. Nästa doptillfälle i kyrkan är den 21 november 2021.

Verserna ovan talar även om här och nu leva DET NYA LIVET –  att vi inte behöver vänta 
till himmelen för att leva i FRIHET, med vår gamla människa KORSFÄST MED KRISTUS. 
Just därför att vi lever för Gud i Kristus Jesus är vi döda från synden – den ska inte längre 
regera i våra dödliga kroppar som den annars gör (v 11-12). 
• Varför talar Romarbrevet 6 om vårt liv med Jesus som en död?
• På vilket sätt har du upplevt din efterföljelse av Kristus som en dödsprocess?

Att låta frontlinjen i kampen mot synden förskjutas längre och längre bort från oss 
själva, till frihet att kunna lyda och följa Jesus är en naturlig, logisk och högst önskvärd 
utveckling i vårt liv som kristna. För oss finns nu ett val till frihet: HELGELSENS 
FÖRVANDLINGSPROCESS, där vi blir fria från syndens kontroll och olydnad mot Gud till 
att kunna lyda Gud i stället och sträcker oss mot större mognad och KRISTUSLIKHET.
• Man kan säga att detta handlar om att leva ut vår nya natur: vi behöver inte reagera 

som vi har gjort förut. Gör vi det ändå?
• Har någon i gruppen ett bra tips på hur man kan hjälpa sig själv att komma ihåg 

sanningen om vår nya frihet låta den synas i vår vardag?

BÖN & AVSLUTNING:
• Vad ser du som det starkaste temat i ROMARBREVET 6:1-11? Vad har talat tydligast till 

dig på ett personligt plan?
• Finns det något steg – litet eller stort – som du kan göra praktiskt kommande vecka 

till en positiv förändring?
• Vad blir din bön utifrån detta? Be för varandra, så att tron kan leda till lydnad.

Några sanningar om DOPET 
& DET NYA LIVET:
• I dopet blir Kristi död 

också döden för vår gamla 
människa och genom hans 
uppståndelse blir vi nya 
skapelser (6:3-5)

• Vi har fått ett nytt liv i 
f rihet (6:4).

• Vi är inte längre syndens 
slavar, vi är bef riade! 
(6:6-7)

• Vi är döda f rån synden 
men lever för Gud (6:11).

• Synden råder inte längre 
i våra kroppar, vi behöver 
inte längre följa dess begär 
(6:12).

• Vi ställer därför inte längre 
våra kroppar i syndens 
tjänst, utan i stället i Guds 
tjäns som redskap flr 
rättfärdigheten (6:13).

• Synden är inte längre vår 
herre! Vi tjänar endast 
Herren (6:14).

• Vi är rättfärdighetens  
tjänare  (Rom  6:18). 

• Vi är Guds tjänare.  Vi blir 
helgade och har evigt liv 
(Rom 6:22).


