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Innhold Rom 7

I
Lovens virkeområde 

7:1-6

II
Loven og synden   

7:7-13

III 
Krig, fangenskap og 

frihet 
7:14-25



Lovens virkeområde

▪ Loven er herre > loven hersker

▪ Loven hersker bare så lenge mennesker lever
▪ Eksempel: Ekteskapets virkeområde

▪ Evig kjærlighet: Jo mer idealisert, jo mer emosjonelt, jo løsere, jo større virkeområde

▪ Hva står her egentlig? Μοιχαλὶς

▪ Ved død er det forbi

▪ Slik døde dere fra loven gjennom Kristi kropp > tilhøre en annen

▪ Bære frukt for Gud:
▪ Ære til hans navn i tale, tanke og handling

▪ Fortelle om hans storverk

▪ Gjennomføre hans oppdrag

▪ Holde hans ord

▪ Å slave i Åndens nyhet (v.6)



Loven er god 

▪ Er loven synd? (v.7)
▪ Loven > synd

▪ Budet til liv, ble til død (v.10)
▪ Synd > død (Rom 5:12; 6:23)

▪ Loven er hellig, budet er hellig, rettferdig og 
godt

▪ Syndens heslighet (v.13)

▪ Begjære

Begjær

Positivt

Det som 
rettmessig kan bli 

ditt

1Tim 3:1; Hebr 
6:11; Lk 27:15

Negativt

Det som ikke kan 
bli rettmessig 

ditt

Mt 5:28; Apgj
20:33; Gal 5:17



Krig og fangenskap vs frihet

▪ Loven er åndelig

▪ Det som jeg vil vs det som jeg hater (v.15)

▪ Viljen er tilgjengelig, men jeg gjør ikke det ærbare (v.18)

▪ Finner dette prinsippet: 
▪ For meg som vil det ærbare

▪ Er det onde tilgjengelig

▪ Mitt indre menneske fryder seg over Guds lov

▪ Mine lemmer kriger mot mitt sinns lov

▪ Tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer



Oppsummering

▪ Jeg elendige menneske!
▪ Ikke elendig som umoralsk

▪ Elendig som ulykkelig

▪ Hvem skal redde meg?
▪ Bringe meg ut av ekstrem og påtrengende fare

▪ Fra dødens legeme 

▪ Takk til Gud gjennom vår Herre Jesus Kristus!
▪ Jeg slaver på ene siden etter Guds lov i mitt sinn

▪ I kjøttet syndens lov
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