
ROMERBREVET III
2:1-29

VestKirken, 30.10.2022
Ole Henry Halleraker



Du menneske!

▪ Kapittelet viser tilbake på 1:18-32

▪ Dette kapittelet skal vi i dag dele i tre:

▪ 2:1-5 – om kort å se seg selv

▪ 2:6-10 – om følger av ens handlinger

▪ 2:11-16 – om loven

▪ 2:17-29 – om omskjærelsen



Om å se seg selv (2:1-6)

▪ «Du skal ikke dømme» kan ha en legitim og en 
bortforklarende hensikt:

▪ Vend speilet mot deg selv. 

▪ Synden «blir borte». 

▪ Romerne: du er uten unnskyldning. 

▪ Handler mest om andre variant – at sammenligning og 
dømmende adferd, blir «the pot talking to the kettle»

▪ V.3-6 – bagatellisering og lang horisont får menneske til å tro at 
de ikke blir dømt. 

▪ Guds rikdom vs. hardhet



Følger av ens handlinger, 2:7-10

▪ To motsetninger og én dublett

1. Utholdenhet

2. Gjenstridig

1. Trengsel og angst

2. Herlighet, ære og fred



Om loven, 2:11-16
Gud favoriserer ikke

▪ Synd uten loven > fortapt uten loven

▪ Synd under loven > dømmes ved loven

▪ Høre og gjøre 

▪ De som gjør etter loven, viser at de har loven – loven i hjertet

▪ På den dagen da Gud skal dømme menneskets skjulte ting

▪ Ifølge mitt evangelium ved Jesus Kristus



De omskårne, 2:17-29

Her skilles jødene ut, av en som selv kjenner den jødiske tradisjon og er opplært av 
Gamaliel

1. Presentasjon av en jødes selvbilde

2. Paulus vender speilet

3. Om å vanære Gud ved to standarder

4. Omskjærelsen gjør deg til jøde, uomskåret = ikke-jøde

5. Omskjærelsen omdefineres fra GT-paktens tegn til NT-paktens Åndsfylthet

6. Hvem vil du ha ros fra?



Gudsfrykt

▪ Gud setter standard

▪ Mennesket sammenligner seg innbyrdes

▪ Han er der

▪ Han glemmer ikke

▪ Han tilgir

▪ Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbaret i kjød, 
rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i 
herlighet. (1 Tim. 3:16 NBK)


