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ROM 3:1-31 – INGEN RÄTTFÄRDIG FINNS

I början av Romarbrevets tredje kapitel fortsätter Paulus sitt resonemang om det judiska 
folket – om omskärelsen nu inte spelar någon roll, varför har Gud då utvalt Israel och gett 
dem omskärelsen som ett tecken på sitt FÖRBUND? Han beskriver hur de anförtrotts 
Guds ord, men också hur de vägrat att TRO. Även om detta delivs kan upplevas som en 
deprimerade bild Paulus fortsätter måla upp är dess poäng att alla är dömda av sina 
egna handlingar: hedningar, humanister och religiösa – alla är skyldiga inför Gud. Ingen 
kommer undan GUDS DOM över synden. 

I v 10-12 tänker Paulus på Psaltaren 14:1-3. ”Ingen är god” betyder att ”ingen är oskyldig”. 
Var och en är betydelsefull i Guds ögon eftersom vi är skapade i hans avbild och han 
älskar oss. Men eftersom vi har gått våra egna vägar är kontakten med honom bruten. Vi 
är värdefulla, men också syndare. I tanke, ord och gärning är du och jag precis lika skyldig 
inför Gud som vem som helst i världen. 
• Hur känner du för denna sanning – att vi i oss själva är värdefulla men syndare, som Gud 

stöter bort? Är den jobbig?  
• Acceptera du den, eller blir det att du tänker: ”Inte är jag så usel – tvärtom är jag nog 

bättre än de flesta”?

Läs v 10-19, där Paulus hänvisar till Gamla testamentet för att visa att hela mänskligheten i sitt nuvarande syndiga 
tillstånd omöjligen kan accepteras av Gud. När du läst igenom dessa verser, tänk efter om något gäller dig:
• Har du ljugit någon gång? Har du sårat någon med ord eller tonfall?
•  Är du bitter på någon? Blir du arg på dem som inte håller med dig?
•  Hur reagerade du senast någon anklagade dig för att handla fel?
•  Förnekade du det, blev det en diskussion om saken eller drog du dig kanske undan?
• Kan du låta medvetenheten om sanningen att dra dig närmare Kristus och göra dig mer beroende av honom? 

I v 20-21 ser vi två grundläggande syften med Guds lag: 1. visa att vi handlat fel – tack vare lagen vet vi om att vi är 
hjälplösa syndare som behöver ha Jesus Kristus som vår tillflykt för att få NÅD. 2. vägleder ett sunt liv med HÖG 
MORALISK STANDARD genom de regler och moral som lagen uppvisar.

NYCKELVERS:

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de 
är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin 
rättfärdighet[b], eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu 
är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus (Rom 3:23-26)

Efter alla negativa besked om synd och fördömelse kommer Paulus nu med de 
underbara goda nyheterna: det finns en väg till frikännande, att förklaras rättfärdig, 
genom att tro på att JESUS TAGIT BORT ALL SYND – det gäller alla oavsett bakgrund 
och förflutet. Genom Jesus Kristus har Gud KÖPT OSS FRIA från synden och erbjuder 
oss FÖRLÅTELSE om vi VÄNDER oss till honom i TRO.

All synd leder till död – eftersom de skiljer oss från livet med Gud som är helig – oberoende 
av hur allvarligt vi ser på den. 
• Tycker du att det kan vara så att vi ibland underskattar ”små” synder? Eller överskattar 

”stora” synder?
När vi pratar om att all synd skiljer oss från Gud, kom då också ihåg att varje synd kan bli förlåten. Och har 
Gud pekat på någon synd av något slag i ditt liv, om du har möjlighet att bekänna din synd för någon du 

har förtroende för, gör det.

BÖN & AVSLUTNING:
• Vad ser du som det starkaste temat i ROMARBREVET 3:1-31? Vad har talat tydligast till dig på ett personligt plan?
• Finns det något steg – litet eller stort – som du kan göra praktiskt kommande vecka till en positiv förändring?
• Vad blir din bön utifrån detta? Be för varandra, så att tron kan leda till lydnad.

Den judiska nationen hade 
vått vissa förmåner:
1. Det var den som f ick 

förtroende att ta emot 
Guds lag (2 Mos 19, 29; 
5 Mos 4:8).

2. Det var genom Israel som 
Messias skulle komma till 
jorden (Jes 11:1-10).

3. Den är förmånstagare i 
ett förbund med Gud själv 
(1 Mos 17:1-16; 2 Mos 19:3-6).

Men ingen av dessa fördelar 
gjorde dem bättre rustade än 
någon annan (se 3:9). Snarare 
tvärtom – de var i högre grad 
än andra ansvarig för att leva 
upp till Guds krav..

Varför blir vi frälsta bara 
genom TRO?
1. Tron tar udden av all egen 

stolthet.
2. Tron upphöjer Gud i stället 

för människan.
3.  Tron gör FRÄLSNINGEN 

tillgänglig för alla.
4. Tron erkänner att vi inte 

kan hålla lagen och nå upp 
till Guds standard – och 
behöver alltså hjälp.

5. Tron grundar sig på ett 
förhållande till Gud, inte 
på presentationer inför 
honom.


