
ROMARBREVET
KAPITEL 7: ATT INTE GÖRA RÄTT

Andakt  till

I Romarbrevet kapitel 6 har Paulus lärt ut att vi ska sluta göra fel saker. 

I Romarbrevet kapitel 7 lär han oss istället att inte göra goda saker!

 

Vad menas med det? Så klart ska vi göra goda handlingar? Ja,

men Paulus vill förklara att vi inte ska göra dem för att bli räddade. Att

följa lagen, och då menar han den rabbinska lagen, tänk 10 Guds bud, kommer

inte bli vår räddning. 

 

Alla kristna som försökt växa förstår innehållet i de här båda

kapitlen. Vi börjar komma till bukt med vissa saker i våra liv som vi inte är

stolta över och vi kanske känner att vi blir mer andliga. Vi kanske sätter upp

en högre standard, som vi nu vill leva efter. 

 

Sen faller alltihop. Vi börjar se djupare i vårt eget hjärta och upptäcker saker (synd) som vi

inte visste fanns där. Vi kanske undrar om det finns nåt vi kan göra rätt?

 

Då finns den här risken, som Paulus varnar för att hamna i det som kallas för legalism, och då

lär vi oss om oss själva, lagen och synd. 

 

Vad är legalism? Det är att fixa sig själv. Att tänka att jag kan bli helig, och rätt

inför Gud, genom jag gör rätt saker. Andlighet blir en lista på sådant vi ska göra och 

att inte göra. 

 

Problemen är flera: Gud blir en sorts dryg chef som kommer

med uppgifter och krav på oss. Vi dömer oss själva (om som konsekvens också

andra) utifrån vad som finns på utsidan istället för det som finns på insidan. Det

kan ha stora negativa konsekvenser att leva så. 

 

Självklart ska vi göra bra saker. Men de kommer inte ifrån

kraven att göra rätt, ifrån en arg Gud-Chef. Utan istället utifrån nåden hos

den som förlåtit oss, som uppmuntrar oss att göra rätt, för våra och andras

skull. 

 

Paulus lär oss i Romarbrevet 7 att vi kan slippa legalism,

om vi förstår två saker: Att vi inte längre är under, beroende av, lagen,

eftersom vi blir förenade med Jesus död samt att lagen finns till för att

uppenbara och leder till synd, men att den inte kan inte ge liv och frihet!

Därför är vi fortfarande döda i våra synder. 

 

Men vad är då räddningen? Den kommer i kapitel 8!


