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ROM 8:1-17 – DET NYA LIVET I ANDEN

Tidigare i Romarbrevet har vi sett hur EVANGELIET leder till DET NYA LIVET och HELGELSENS FÖRVANDLINGSPROCESS. 
I kapitlet innan tittade vi på den inre kamp som under denna process pågår i våra liv. Då var det lagen som stod i 
motsats till den syndiga naturen som vill härska i oss, medan i kapitel 8 är det ANDEN – och det gör hela skillnaden!

Romarbrevet 8 handlar om vad det innebär med att leva I KRISTUS. Ingen människa på jorden kan i sin egen 
kraft stå emot syndens och dödens naturlag. Dock vet vi att vi kan stoppa en lag – till exempel tyngdlagen – från 
att fungera genom att tillämpa en högre lag. Tyngdlagen kräver ju att ett tungt lastat flygplan ska falla, men ändå 
flyger planet därför att en högre lag – den aerodynamiska lagen – tillämpas. På samma sätt är LIVETS ANDES LAG är 
starkare än syndens och dödens naturlag. 

Så även om den syndiga naturen i mig vill dra mig neråt så flyger jag I KRISTUS ändå uppåt! Denna andra lag, livets 
Andes lag, tar över, hjälper och låter mig flyga, lyfta – även om jag inte kan det i mig själv – och syndens och dödens 
lag förlorar sin regerande kraft. På samma sätt som syndens och dödens lag river ned och förstör, lika tveklöst 
kommer Anden att producera JESU SORTS LIV i mig. För mig är Kristus att leva. Detta är spontant liv, ett liv utan 
lagisk ansträngning – EN NY NATURLAG!
• Har du något område där du känner dig hjälplös och maktlös, där du varje dag gör saker som du egentligen inte vill? 
• Har du bjudit i DEN HELIGE ANDE på detta område?
• Nyckeln till att låta Andens kraft få regera i våra liv är att vi har vår identitet I KRISTUS. Finns det några sätt som du 

kan hjälpa dig själv att finna din identitet I KRISTUS?
• Hur skulle du beskriva LIVET I ANDEN? Kan du berätta om något tillfälle där du förlitade dig på Andens kraft för 

att besegra en frestelse? Vad hände då?

NYCKELVERS:

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens 
och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom 
att sända sin egen Son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. … De 
som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.   
Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid … Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått 
slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: "Abba! 
Far!"  Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. (Rom 8:1-3, 5-6, 14-16)

När vi tappar perspektivet att vi är I KRISTUS leder det till att skam och fördömelse.
• På vilket/vilka sätt påverkar detta vårt liv och beteende när det sker?
• Hur skulle ditt liv förändras om du fokuserade mindre på dina egna brister och mer på KRISTUS är och vem du är 

i honom? Hur skulle livet vara om du fick leva FRI FRÅN SKAM?
• Har Gud någon gång befriat dig från skam på något område? Hur var den erfarenheten?

I verserna ovan ser vi även något av finalen av alla sanningar som lyfts fram hittills: att vi får vara GUDS BARN! Att 
vi genom den helige Ande blir FÖDDA PÅ NYTT in i GUDS FAMILJ, att den helige Ande bor i oss – detta är ett stort 
mirakel.  Den helige Andes kraft driver oss som Guds barn, och han är den som kommer till oss för att förverkliga 
och producera FRÄLSNINGENS VERKLIGHET och under i våra liv. Det blod som utgöts när JESUS gav sitt liv för oss är 
själva GRUNDEN FÖR VÅR FRÄLSNING. Det gav oss rätten att bli GUDS BARN, och det är på grund av auktoriteten i 
Jesu blod som DEN HELIGE ANDE verkar i oss. Den helige Ande inom oss är frälsningens verksamma kraft, som gör 
det möjligt för oss att leva ut vår frälsning.
• Hur påverkas ditt liv av sanningen att du är en son eller dotter till en FULLKOMLIG FADER? 
• Ser du kopplingen här hur detta hänger ihop med vår FRIHET får syndens slaveri?
• När var det senast du upplevde den helige Andes ledning? Vill du berätta vad det ledde till?
• Har du fått uppleva Andens visshet om att du är ett GUDS BARN? 

Om inte, bjud den helige Ande under bönestunden att komma och göra detta hans verk i ditt liv. 

BÖN & AVSLUTNING:
• Vad ser du som det starkaste temat i ROMARBREVET 8:1-17? 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.


