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Etikk og teologi

▪ Det blir sagt at etikken ikke har noe med 
teologi å gjøre.

▪ Er det korrekt?



Språket i Rom 8

▪ Språket er i stor grad hentet fra rettsvesenet

▪ Språket er i svært liten grad emosjonelt

▪ Fordømmelse - κατάκριμα – er et begrep knyttet straffeutmåling og soning

▪ Lov - νόμος – er lovsystemer

▪ Livets Ånds lov

▪ Synden og dødens lov

▪ Frigjort – ἐλευθερόω - unntatt fra ansvar

Romerbrevet forholder seg til realitet – ikke til opplevd tilstand



Frihet

▪ Frihet er et krevende begrep

▪ Det står aldri absolutt

▪ Det har et emosjonelt aspekt – å streve etter frihetsfølelsen

▪ Det er alltid avhengig av kontekst

▪ Fri fra 
▪ Lover og regler

▪ Maktsystemer

▪ Økonomiske rammer

▪ Beslaglagt tid

▪ Lokasjon

▪ Problemet er at vi aldri kan unndra oss ansvar



Hva er ditt styrende prinsipp?

▪ Kjøttet
▪ Gjør Guds lov maktesløs

▪ Fiendskap mot Gud

▪ Går omkring i kjøttet

▪ Tankegang knyttet til kjøttet

▪ Kjøttets fokus er død

▪ De som vedvarende er i kjøttet kan ikke være 
akseptable for Gud

▪ Leve etter kjøttet > død

▪ Ånden
▪ Sendte sin Sønn i syndig kjøtt likhet

▪ Fordømte synden i kjøttet

▪ Går omkring i Ånden

▪ Tankegang knyttet til Ånden

▪ Åndens fokus er liv og fred

▪ Ånden vedvarende bor i dere



Ledet av Ånden

▪ Guds sønner er ledet av Ånden

▪ Mottok ikke slaveriets ånd til ny frykt

▪ Dere mottok adopsjonens ånd i hvilken vi roper: Abba, faderen!
▪ Mrk 14:36: «Og han sa: Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra meg! Men ikke som jeg vil, 

bare som du vil!

▪ אבה  - vokativ av far. Misoppfattet som pappa. Mer korrekt oversettelse vil være «min far». 



Guds barn

▪ Ånden selv vitner i vår ånd at vi er Guds barn τέκνα θεοῦ 

▪ Er vi barn, er vi også arvinger

▪ Arvinger på ene siden av Gud

▪ Medarvinger på andre siden med Kristus

▪ Så sant vi samlider

▪ Med den hensikt å samherliggjøres



Hovedspørsmålet:

▪ Har etikk noe med teologi å gjøre?
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