
Rom. 5:12 – 21 Guds största gåva 

Inl. Guds största gåva är vårt tema idag! Om vi använder 

ordet störst, då är det något alldeles speciellt. Något som 

står i en klass för sig i jämförelse med något annat. Ibland 

sägs om författare, idrottsmän, skådespelare och kanske 

även pastorer. ”Han/hon är en av de största!” Men det 

uttrycket bleknar i jämförelse med den som är störst! Då 

finns det ingenting som är större. Egentligen vet vi vilken 

Guds största gåva är. Men vad vill Paulus säga till oss från 

Romarbrevet 5, där gåvan presenteras med ett perspektiv. 

Vi ska göra ett besök i en av de cirka 15 husförsamlingar i 

Rom. De kristna hade fått ett brev från Paulus i slutet av 

50 – talet. Vi möts hemma hos Prisca och Aquila som 

Paulus skriver om i 16:5 ”Hälsa församlingen som möts i 

deras hus.” 

Man hade ingen kyrka eller lokal. Det är därför som Paulus 

inte adresserar sitt brev till en församling, utan uttrycker 

sig så här i Rom. 1:7: ”Jag hälsar er, alla Guds älskade i 

Rom, kallade att vara heliga. Nåd och frid från Gud, vår 

fader, och Herren Jesus Kristus.” 

Församlingens storlek då vet vi inte. Kanske mellan 500 – 

1000. Vi vet inte heller, vem som först började vittna om 

Jesus i Rom. Kanske några som var med på första 

Pingstdagen? 

”vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, 

ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora 

gärningar.” (Apg. 2:10).  

Nydöpta och fyllda av Anden for de hem och berättade 

om Jesus. Både judar och hedningar i Rom kom till tro. 

Men nu hem till Prisca och Aquila. Febe från församlingen 

i Kenkrea har kommit på besök och har med sig ett långt 

brev från Paulus. Vi lyssnar till en del av det: 5:12 – 21. 

Vet inte om någon av församlingsledarna där tog till orda 

för att förklara mera. Det hade varit spännande höra!  

Tänk om det vore möjligt att göra en intervju med Adam 

och Jesus samtidigt?! Det fick sitta på var sin stol med 

Paulus som intervjuare. Det är ju inte möjligt. Men jag har 

valt tre underrubriker i fortsättningen för att försöka ana, 

tro och förstå Paulus tankar i det vi läst. 

1. Adam, synd och död 

2. Jesus Kristus – nåd och liv  

3. Frikänd till liv i rättfärdighet 

 

1. Adam, synd och död 

Adam betyder människa och mänsklighet. Vi ska träffa 

honom och Eva. Tänker mig ett besök i Edens lustgård i 

vår tanke och kollar vad som hände där. Gud ville ha en 

öppen och varm gemenskap med människorna. 



Ja, även att människornas relationer skulle vara goda. 

Varje eftermiddag sågs Gud, Adam och Eva till en gott 

samtal. De var helt orädda för Guds närvaro. Kanske som 

en skön sommarkväll. Men något hände som förstörde 

gemenskapen med Gud och varandra. Jag frågar Adam: 

Vad hände egentligen?  

”Det kändes naturligt att träffa Gud varje eftermiddag. 

Han hade gett vissa restriktioner när det gällde två träd, 

som vi inte fick äta av. Det ena var Kunskapens träd med 

en frukt som hjälpte oss förstå vad gott och ont är. Det 

andra var Livets träd vars frukt kunde ge evigt liv. Vi 

tittade på dom ibland, men tänkte att det var bäst lyda 

Gud. Det här visste jag, innan Han skapade kvinnan. 

Men ormen, Guds märkliga skapelse, började prata med Eva en 

dag. Vi stod där båda två vid Kunskapens träd och han ifrågasatte 

Guds ord, vad Han sagt om detta träd. Eva åt först och gav sen till 

mig. Gott var det och vi började se på ett annat sätt. Vi blev blyga 

över vår nakenhet och sprang och gömde oss för Gud den 

eftermiddagen. ”Var är du?” ropade Gud och vi var så rädda. Då 

kom Guds dom, Evas och alla kvinnors smärta vid barnafödsel och 

det slitsamma jobbet med jorden som blev min del. Vi missade målet 

och syndade mot Guds kärlek och vilja. Vi förstod, att ormen 

symboliserade djävulen som bara vill förstöra och göra oss till 

slavar under synden.” 

Nu tackar vi för oss i lustgården och kommer tillbaka till 

Korskyrkan.  

Paulus skrev ju: Genom en enda människa kom synden in 

i världen, och genom synden döden, och så nådde döden 

alla människor därför att alla syndade.” Adam och Eva 

blev medvetna om syndens konsekvenser, när äldste sonen 

dödade sin yngre bror. Den kalla döden blev en verklighet. 

Så hade Adams synd och olydnad överfört syndens smitta 

till Kain och vidare till generationer efter honom. Som ett 

virus, som ingen läkare i världen har någon bot för. Den 

kroppsliga döden var nog så svår för Adam. Men det var 

betydligt svårare, att hans kontakt med Gud bröts och han 

blev som andligen död. Det var framför allt till den döden 

som Adam drog med sig alla andra efter honom. Som en 

förbannelse som hänger över mänskligheten. I Ef. skrev 

Paulus om andlig död, 2:5: ”att fast vi var döda genom 

våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans 

med Kristus – av nåd är ni frälsta.”  

2. Jesus Kristus – nåd och liv 

Namnet Jesus nämns 35 gånger i hela brevet. I 5:e kapitlet 

nämns Jesus Kristus 4 gånger och Kristus 2 gånger. Jesus 

betyder ju Frälsare/Räddare. Kristus har en stor betydelse 

som signalerar något om Hans suveränitet! Kristus är på 

grekiska och Messias på hebreiska har samma betydelse. 

De betyder den smorde. I den judiska traditionen när man 

invigde/avskilde personer för en särskild uppgift smordes 

de med olja på huvudet.  



Uppgifterna/tjänsterna var: Överstepräster, profeter och 

kungar. Ingen människa har haft alla tre tjänsterna i en 

person! Bara Jesus Kristus! Jag tror, Han blev smord av 

den helige Ande, när han steg upp från dopet. På något sätt 

bekräftar han det själv i Nasarets synagoga, när han läser 

ur Jesaja: ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort 

mig till att frambära glädjebud till de fattiga…” Osv.  

Överstepräst – den som en gång per år gick in i det allra 

heligaste i templet med blod för att försona folkets synder 

och även sina egna. När det gäller Jesus är han både 

överstepräst och offerdjuret. Hebreerbrevet berättar. 

”Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det 

goda som skall komma. Han har gått genom det större 

och fullkomligare tält som inte är gjort av 

människohand, det vill säga, inte tillhör denna världen. 

Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och 

kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen 

och befrielse åt oss för evigt.” Hebr. 9:11 – 12.  

När Jesus på korset ropade för andra gången: ”Min Gud, 

min Gud, varför har du övergivit mig” och dog. ”Då 

brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända 

ner.” Allt offrande i den judiska traditionen upphävdes 

genom Jesu död och uppståndelse.  

Vår rubrik är ju Jesus – nåd och liv.  

Påminner om vers 15 från texten. ”Om alla dog genom en 

endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds 

överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda 

människa, Jesus Kristus.” Guds största gåva är Hans egen 

son Jesus Kristus till mänskligheten! Nåd är något man får 

gratis. Den är så dyrbar och går inte att ersätta. Gud längtar 

efter att vi ska tro på Hans gåva. Liv betyder gemenskap 

med Gud. Den gemenskap som Adam valde bor, när han 

dog andligen. Vännerna i husförsamlingen och vi skulle 

kunna sjunga en sång tillsammans.  

Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon Herre mig 

giv. Mig att förlossa offrar han sig. Då han på korset dör 

ock för mig. 

Profet – en person som ser både längre och djupare. Som 

sådan fungerade Jesus under sina vandringar på jorden. 

Han avslöjade både fromma och ofromma. Både män och 

kvinnor fick del av hans avslöjanden och även kärleksfulla 

kallelse att följa honom. Flera började följa honom och 

andra gånger tyckte man, att hans ord var för hårda.  

Kung – den titeln ville inte Jesus kännas vid, när han 

vandrade på jorden. Men eftersom han undervisade om 

Guds rike, fanns den dold i hans framställning. Jesus 

Kristus är Guds största gåva till mänskligheten. Frälsaren 

och Guds smorde överstepräst, profet och kung. Fil. 7b-11. 



Den förste Adams val och den siste Adam blir tydliga här. 

För att utplåna den första människans synd, måste Jesus bli 

människa och offra sig själv till befrielse från synd. Adam 

skapades av mull kom från jorden. Jesus kom från himlen, 

men föddes som människa. Adam är en förebild för Jesus 

och samtidigt hans motpol.  

3. Frikänd till liv i rättfärdighet 

Första versen i vårt kapitel är intressant. Det ser faktiskt 

ser ut den ut som en sammanfattning av hela kapitlet. Eller 

ett koncentrat av vad Gud hade tänkt med sin Son Jesus 

Kristus. ”Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi 

frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.”  

Ordet frikänd leder tankarna till en domstol. Där möter 

vi domare, advokater och vittnen. Givetvis finns där en 

person som gjort sig skyldig till ett brott. Detta brott ska 

beskrivas och utvärderas för att slutligen se, vilket straff 

som ska utmätas till den personen.  

Hör om domstolen i vår text vers 18: ”Alltså: liksom en 

endas överträdelse ledde till fällande dom för alla 

människor, så har också en endas rättfärdiga gärning 

lett till ett frikännande och liv för alla människor.”  

Adam ställdes inför Guds domstol och blev förvisad från 

gemenskapen med Gud.  

Men mitt i historien träder Jesus fram, sänd från Gud, för 

att återställa livgivande gemenskap. Han den oskyldige 

och rättfärdige tog på sig mänsklighetens straff. Alla blev 

frikända. Kan det vara så, att människor från Adam till 

Jesus, blev frikända retroaktivt genom Jesu död? Jag vet 

inte! Det lämnar jag till Gud!  

Förra söndagen visade Waldemar oss en kort tecknad film. 

Händelsen handlade om två grabbar som hade växt upp 

tillsammans. Som vuxna gick de skilda vägar. Den ene 

utbildade sig till domare och den andre blev kriminell. De 

möttes i en domstol. Domaren kände igen sin vän. Han var 

tvungen att döma ut hans straff enligt lagen. Men efteråt 

gick han till honom och betalade en borgenssumma som 

löste honom från straffet. Kompisen blev frikänd. 

Vi kan säga, att Gud är domaren och Jesus är advokaten. 

De vittnen som står bredvid oss, när vi känner av synden, 

det är oftast våra egna tankar. Inte så sällar lägger andra 

människor skulden på oss. Men tänk att vi igen och igen få 

komma tillbaka till både domaren och advokaten och se 

vad de gjort för oss. Vi är rättfärdiggjorda!  

När vi firar nattvard brukar vi stanna upp en stund och 

tänka efter, vilka synder vi behöver bekänna inför Gud och 

ta emot förlåtelse. Den bekännelsen lyder:  



”Helige Fader, vi bekänner att vi ofta har försummat att 

leva efter din vilja. Vi har brutit mot din lag. Vi har gjort 

uppror mot din kärlek. Vi har inte älskat vår nästa. Vi har 

inte hört de nöd lidandes rop.” På den bekännelsen följer 

en bön: ”Nu ber vi förlåt oss våra synder. Befria oss så att 

vi kan tjäna dig med glädje. Genom Jesus Kristus vår 

Herre.” 

Tänk att vi igen och igen får ta emot Guds förlåtelse för 

Jesu skull. Han är Guds största nådegåva! Inget namn är så 

känt i hela världen som hans. Jag repeterar de sista 

verserna i kapitlet. 

”Men där synden blev större, där överflödande nåden än 

mer, och på samma sätt som synden härskade och förde 

till döden, skall därför nåden härska genom 

rättfärdigheten och föra till evigt liv genom Jesus 

Kristus, vår herre.” 

Vi är frikända till att leva i hans nåd. Vi är förlåtna och 

rättfärdiga och lever med hoppet om, att träffa honom en 

dag och dela Hans härlighet hemma hos Gud. Medan vi 

väntar får vi berätta för andra om detta under, att Jesus är 

på riktigt i våra liv och för alla människor. 

När Gud ser på oss, ser han på oss genom/via sin Son, 

Jesus Kristus. Då är vi rättfärdiga och det innebär frid med 

Gud. Sången 601 ”Friköpt jag är, men ej med silver…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


