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Loven vækker synden 

- men vi er døde for loven 

Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke! Men synden kom jeg først 

til at kende gennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde: 

»Du må ikke begære!«  Men med buddet fik synden et påskud og vakte 

al slags begær i mig. For uden lov er synden død.  Jeg levede engang 

uden lov, men da buddet kom, levede synden op, og jeg døde. Buddet, 

som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død.  For med buddet fik 

synden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. (Rom. 7,7-

11) 

Når vi prøver at bruge loven til at slå synden ihjel - det vil sige, at vi 

prøver at efterleve loven - vil vi fejle og resultatet vil blive håbløshed og 

opgivenhed.  

Det eneste, som kan begrave synden, er nåden. Nåden: at Jesus har 

fuldbragt værket på korset. Han tog al din synd - dvs. al den synd som 

loven er med til at vække - den bar Jesus på korset. Det betyder, at vi 

står foran Gud - helt uden synd, fordi Jesu blod renser os. Alt dette sker 

på grund af tro - en tro som Gud selv lægger i vore hjerter.  

Synden har ingen magt over os, fordi lovens forbandelse er brudt! Det er 

loven, som vækker synden - uden lov ingen synd. Det betyder, at bruger 

jeg loven til at retfærdiggøre mig selv, vil synden live op. Jesus opfyldte 

loven, fordi du ikke kan! 

Udover at Jesus Kristus bar al vores synd, ja hele verdens synd, så bliver 

vi også retfærdiggjorte ved Hans opstandelse – Han opfyldte loven på 

vores vegne. Ved troen på Jesus Kristus mister synden sin magt, men 

hvis vi tager den mindste del af loven med os, vil synden leve op og 

blive vores død.  

Hvad er det, der sker? Vi bliver retfærdiggjorte ved troen på Kristus; 

men prøver stadig at retfærdiggøre eller helliggøre os selv ved at følge 

loven - og så mister vi troen. Vi vil stå tilbage med den retfærdighed, vi 

kan skaffe os selv ved vores gerninger – og det er slet ingen 

retfærdighed, for dit hjerte er fuld af synd.  

 

Troen på Kristus og Hans værk på korset er det eneste, som kan slå 

synden ihjel. Ved Jesus blev loven fuldbragt, ved Hans opstandelse blev 

vi retfærdiggjorte. Det betyder, at loven (fordi den vækker synden) har  
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slået os ihjel - men fordi vi er opstået sammen med Kristus, er vi døde 

for loven (Rom. 7,4), men levende for Gud. Loven er væk, synden 

begravet og du er opstået sammen med Kristus. Altså: når det kommer 

til loven, er du død – en død er fritaget fra at skulle følge loven – 

personen er jo død og begravet. Når det kommer til Gud, er du levende - 

som Jesus blev rejst op fra de døde, er du rejst op! Derfor står der 

skrevet, at du ikke er af denne verden. For du er af en anden verden: 

Guds rige.  

De retfærdige lever af tro: Vi skal leve af tro, for ved troen på Jesu Kristi 

værk er vi sat fri af loven. Hans gerninger opfyldte loven, noget vi aldrig 

kan opnå – men vi behøver det heller ikke, for i sin kærlighed til os 

sendte Gud Kristus til os, så Han kan bære vores byrde som syndere. 

Dvs. loven slår os ihjel, men Gud har rejst os op og har gjort os levende, 

så vi kan leve for Ham.  

Halleluja – vi er levende for Ham!   

Uden loven vil synden ikke have liv. Det er Guds store gave til os – at vi 

ikke længere er trælle for synden, men at vi er trælle for Gud. Modsat - 

da vi var trælle for synden, hvor vi stod alene i vores kampe og vores liv 

- står vi i dag sammen med Gud, for vi er Hans trælle, vi er aldrig alene. 

Som synden havde magt over vores liv, har Gud nu magt over vores liv. 

Vi skal intet gøre for, at Gud er med os - Han ér med os og Hans planer 

for os vil lykkes, Han sørger for det.  

På samme måde som synden styrerede dit liv før - uden du kunne gøre 

til eller fra - sådan er dit liv sammen med Gud nu. Han styrer dit liv og 

Hans planer er fyldt med lykke for dig, Han sørger for de lykkes. Du skal 

intet gøre for, at Guds vilje sker i dit liv, du skal intet gøre for at følge 

Gud, du skal intet gøre for, at Guds velsignelser bliver forløst over dig.  

Lad os blive i troen på Jesus Kristus som korsfæstet og lade Ham tjene 

os, så vi ved Helligånden kan tjene Ham. 

Tak Jesus, at du ved troen bor i vores hjerter, og tak Gud, at du 

fuldfører det, Du har startet. Vi beder om, at al ære må tilfalde dig, at vi 

intet har at være stolte af - andet end Jesu Kristi kors.  

I Jesu Kristi Navn. Amen.  


