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Frigørelse fra loven 
Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, 

men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det 

gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når 

jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men 

synden, som bor i mig. (Rom. 7,18-20) 

Dette er fra kapitel 7 i Romerbrevet - efter at Paulus fortæller om 

frihed fra synden. Vi er blevet tilgivet af Gud, Han husker ikke 

længere på vores synd. Hvilken herlig sandhed! Hvilken herlig 

frihed! Men snart erfarer vi, at vi ikke føler os fri, fordi dét, vi gerne 

vil, det gør vi ikke og dét vi ikke vil, det gør vi. Problemet er, at vi 

prøver at følge loven og her skal vi huske, at der er tale om ethvert 

krav, der bliver stillet i biblen. Vi har fået tilgivelsen, men vi lever 

stadig under fordømmelsen. Gud fordømmer os ikke, men loven 

fordømmer os.  

Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med 

loven i mit sind og holder mig som fange i syndens lov, som er i 

mine lemmer. (Rom. 7,21-23) 

Så vores sind vil gerne følge Guds lov (krav), men vores kød kan 

ikke og vil ikke, vi bliver altså holdt fanget i syndens lov, som 

Paulus kalder den.  

Men hvorfor? Fordi vi ikke kan opfylde loven, selvom vores sind 

gerne vil. Vi kan ikke – uanset hvordan vi ser på det. Hvis vi tror, vi 

kan behage Gud ved at prøve at følge loven, tager vi fejl. Hvis 

loven skal følges, skal hvert et punkt være opfyldt – men det kan vi 

ikke. Hvis du tror du kan opfylde loven; så læs bjergprædiken - 

givet af Jesus. Intet menneske kan følge den til punkt og prikke, 

kun Jesus Kristus.  

Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødsens 

legeme? Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Med mit 

sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov.  

(Rom. 7,24-25) 

Netop dette er kernen: at komme til erkendelsen af, at uanset hvor 

meget jeg gerne vil opfylde de krav, som loven stiller – formår jeg 
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det ikke. Selvom jeg har viljen til det – så følger mine lemmer ikke 

med. 

Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus 

Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens 

og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på 

grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt 

køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i 

kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i 

lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden. (Rom. 8,1-4)  

Der er ingen fordømmelse for os, som er i Kristus - fordi loven er 

blevet opfyldt af Kristus. Loven er blevet opfyldt af Kristus, derfor 

er den opfyldt i os. Intet skal du gøre for at opfylde loven, fordi 

Kristus har gjort det! Der er ingen fordømmelse – vi er sat fri! 

Loven er opfyldt i os, pga. det værk Jesus gjorde. Intet skal du 

gøre! Paulus slutter af med at sige, at det sker, når vi er i Ånden. 

Men dette er ikke et krav, du skal opfylde, det er noget, Gud har 

gjort for dig. Værket er fuldbragt!! 

Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. 

Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i 

jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har 

liv på grund af retfærdighed. (Rom. 8,9–10) 

Se, du er i Ånden, så sandt som Guds Ånd bor i dig, og du har intet 

gjort for at opnå dette! Halleluja – hvilken vidunderlig Gud vi har. 

Du er i Ånden og lovens krav er opfyldt i dig. Du skal intet gøre for 

at behage Gud – Han har givet dig alt.  

I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i 

frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber 

vi: Abba, fader!  Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at 

vi er Guds børn. (Rom. 8, 15-16) 

Gud har givet os en ånd, som giver os barnekår – vi skal intet gøre 

for at behage Ham. Ånden gør, at vi ikke skal leve i frygt, den 

vidner om, at du er Guds barn. Alt dette er blevet givet til dig ved 

troen. Du skal intet gøre for at opnå dette – Gud har givet dig, at 

du er Hans barn. Barnekåret er jo, at Han har gjort alt, alt fik sit ja 

i Kristus, alle krav har Han opfyldt for dig.  
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Loven skaber frygt, så har du frygt i dit liv, lever du under loven. 

Nåden giver tro, troen på at Kristus har fuldbragt alt. Intet skal du 

bidrage med, alt er blevet dig givet.  

 


