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ROM 5:12-21 – NÅDEN: GUDS GÅVA

Här i mitten av kapitel 5 introducerar Paulus en ny bild: Adam 1 &  Adam 2. Adam 1, den förste Adam är Adam 
i skapelseberättelsen i Första Moseboken. Mellan de båda finns ett par likheter: båda beskrivs att ha Gud som 
Far, båda föds utan synd och båda fattar beslut som påverkar hela mänskligheten fullständigt. Adam 1:s olydnad 
ledde till DÖD UT UR GEMENSKAPEN med Gud, medan Kristi lydnad ledde till en död som ÖPPNADE VÄGEN IN I 
GEMENSKAPEN med Gud igen.

Budskapet inleds med ett ”därför”, vilket pekar tillbaka på de föregående kapitlen. På sätt och vis kan man 
säga att bilden på den förste och andre Adam blir en slags sammanfattning av det som Romarbrevet beskrivit 
hittlls: verkligehten som mänskligheten i förhållande till Gud försatt sig i och verkligehten som Gud vill erbjuda 
mänskligehten genom FÖRSONINGEN I KRISTUS. Paulus laborerar med begreppen också för att låta oss förstå 
att Adam 1 och Adam 2 går att jämföras och ställas i kontrast med varandra, samt att dessa verkligheter existerar 
parallellt med varandra – beroende på om man i TRO tagit emot Kristus eller inte.
• Läs Romarbrevet 5:12-21 och se vilka ”jämförelsepar” ni hittar – där det finns något som beskriver vårt tillstånd före 

och ett efter Kristus?

NYCKELVERS:

Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och 
gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kan gåvan 
jämföras med det som kom genom en endas synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse, men gåvan 
kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. För om döden kom att regera efter en endas fall genom 
denne ende, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera 
i liv genom den ende, Jesus Kristus? … Liksom synden regerade genom döden, så skulle också nåden regera genom 
rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. (Rom 5:15-17, 21)

GUDS NÅD och gåva är så mycket större än fallet, eftersom Adams synd inte hade någon förhistoria i tidigare 
människor, men Kristi gärning hade en förhistoria i alla människors många fall. Förutom domen över Adams synd 
vilar domen över personliga synder över varje människa. Därför måste RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN i Kristus inte bara 
upprätta det som Adam hade brutit, utan också utgöra ett frikännande för de mångas fall. Vår synd aldrig hade en 
chans mot nåden: ”när synden står mot nåden vinner nåden lätt” (v 20, msg).
• I förhållande till det Paulus beskriver som Adam 1 och Adam 2, finns det något som du ser att du fortfarande lever 

som att du är en del av Adam 1 fast att du egentligen tillhör Adam 2 – Kristus?
• Vad lär oss Romarbrevet 5:12-21 om EVANGELIET – särskilt om GUDS NÅD? 

 BÖN & AVSLUTNING:
• Vad ser du som det starkaste temat i ROMARBREVET 5:12-21? 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? Om du har kommit att tänka på områden i ditt liv där din tro behöver stärkas, eller 

rädslor som du behöver bli kvitt, lyft gärna dessa i bönen och be för varandra, så att ni kan ta steg i tro och tron 
kan leda till förtröstan.
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