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ROMARBREVET 7 
Att läsa i förväg: 
Romarbrevet 7 
 

Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet: 
Psaltaren 1:1–3 
Magnus Malm i Fotspår i glastrappan  
Romarbrevet 6:17, 22 
 

Samtalsfrågor: 
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Vilken syn på lagen är du van vid från de kristna sammanhang du har rört dig i?  

Ser man den som god eller ond, aktuell eller passé? 
3) Olof citerar Magnus Malm som skriver så här: ”Det är en farlig myt ute och går om att 

Gud skulle ha kastat i gränser och förbud efter syndafallet, som ett sätt att hålla den 
fallna skapelsen i schack. Paradiset skulle enligt den myten utgöras av den totala 
friheten utan gränser, där människan naken springer omkring och gör vad hon vill. 
Gränsen skulle vara ett straff, ett nödvändigt ont eftersom människan inte kunde 
hantera friheten. I mytens förlängning ligger att när Jesus sedan kommer och upprättar 
människan, försvinner gränserna och förbuden automatiskt eftersom människan inifrån 
har blivit en ny skapelse.”  
Känner du igen dig i denna myt? Håller du med om att det är en myt? 

4) Känner du igen dig i Paulus tal om ”det förbjudnas lockelse” (v 7–11)?  
Ge gärna ett exempel på hur denna princip har aktualiserats i ditt eget liv! 

5) Martin Luther brukade, bland annat med hänvisning till Rom 7,  
tala om oss kristna som samtidigt rättfärdiga och syndare (simul iustus et peccator).  
Hur reagerar du på detta uttryck?  
Kan man bejaka Luthers synsätt och ändå ha sin identitet i att vi är rena och syndfria i 
Kristus? 

 

Egen praktik och reflektion: 
1) I v 1–6 utmanar Paulus sina judekristna läsare att helt släppa taget om det gamla 

förbundet och dess lag, för att fullt ut förlita sig på Kristus.  
Finns det saker även i ditt liv som du håller fast vid, men som du egentligen borde ha 
”dött bort” ifrån genom Jesu död och uppståndelse? 

2) Läs igenom v 14–25 och tillämpa Paulus ”jag” på dig själv.  
Är det något av det Paulus skriver som provocerar dig? Är det något som befriar? 

3) I grunden kan man säga att det finns tre olika förhållningssätt till Guds lag bland oss 
kristna. Vi kan vara legalister, som försöker hålla oss till lagen för att få Guds gillande.  
Vi kan vara libertiner som ser lagen enbart som ett problem, och som berömmer oss av 
att vi får ”göra vad vi vill”. Eller vi kan vara fria laguppfyllare, som med Andens hjälp vill 
göra vårt yttersta för att behaga Gud med våra liv. Vilken kategori tillhör du? 

4) Tala med Gud om dina svar på 1–3. Hur skulle du önska att ditt liv såg ut?  
Be om Guds hjälp att förverkliga detta! 

 



Salt+ är en resursbank från Salt – barn och unga i EFS 

  

 
- 2 - 

Fördjupningsövning: 
I den lutherska traditionen har man brukat skilja mellan lagens tre bruk.  
• Lagens första bruk handlar om att bevara samhället i stort mot medborgarnas ondska.  

Till stora delar sammanfaller detta med de världsliga lagarna.  
• Lagens andra bruk handlar om att uppenbara för oss människor att vi kommer till korta  

inför Guds standard. Att vi helt enkelt är syndare i behov av nåd. På så sätt driver lagens 
andra bruk oss till Kristus – vi inser att vi inte klarar oss utan honom. 

• Lagens tredje bruk gäller endast för den som redan är kristna. Eftersom vi inte längre fruktar  
något straff för våra synder kan vi med Guds hjälp sträva efter att uppfylla hans heliga lag  
– inte som en väg till frälsning utan för att förhärliga vår Herre och Frälsare.  
Detta är en central del av Nya testamentets tal om som helgelsen. 

Hur kan denna uppdelning fördjupa vår förståelse av Paulus ord om lagen i Rom 7?  
Vilket av de tre ”bruken” verkar Paulus ha i åtanke?  
(Tips: läs också Paulus konklusion i Rom 8:1–4.) 

 

För fortsatt läsning: 
10 bud eller inga av Torsten Nilsson (EFS-förlaget 1968) 
Ett liv i den Heliges närhet av Olof Edsinger (Livets Ords Förlag 2015) 
Kapitel 5 och 8 i Helighetens återkomst av Agne Nordlander (EFS-förlaget 1990) 
Israel’s Law and the Church’s Faith: Paul and His Recent Interpreters av Stephen Westerholm  

(Eerdmans 1998) 
Lag och evangelium som tal om Gud – en analys av synen på lag och evangelium hos några nutida lutherska 

teologer: Pannenberg, Wingren och Scaer av Tomas Nygren (Artos & Norma 2007) 
Med framtiden i ryggen: En guide till Paulus brev och budskap av Mikael Tellbe (Libris 2002) 
 


