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1. INDLEDNING  

Tolkningen af Rom 7 har helt siden kristendommens begyndelse været en af de 
mest omdiskuterede passager i det nytestamentlige materiale. 1 Det helt store 
spørgsmål, som teologerne har kæmpet med, har været flettet sammen af to dele. 
For det første; skal subjektet i Rom 7,7-25 forstås autobiografisk eller skal det 
læses retorisk? Og for det andet; hvilken åndelig situation befinder dette subjekt 
sig i - er det en kristen eller en ikke-kristen? Det sidste spørgsmål har en særlig 
betydningsfuld karakter, da svaret på dette har nogle ikke helt ubetydelige 
systematiske konsekvenser. Således bemærker også Dunn, at Rom 7 "is one of the 
few really pivotal passages in Paul's theology; by which I mean that our 
understanding of it will in large measure determine our understanding of Paul's 
theology as a whole, particularly his anthropology and soteriology."2 Tolkningen 
af Rom 7 har derfor også store pastoralteologiske konsekvenser. En kristen forstå-
else af subjektet kan give fred til det synderknuste menneske, der erfarer intet at 
kunne stille op imod syndens magt. En sådan forståelse danner derfor grund for "a 
much sounder theological base for pastoral counseling."3 En ikke-kristen forståelse 
af subjektet vil derimod kritisere et sådan pessimistisk syn på den kristnes forhold 
til synden og fastholde, at "Christians should not resign themselves to evil as if it 
were unavoidable."4 

De fleste bibellæsere vil måske undres over problematikken angående 
subjektets identitet. Og det med rette. For hvad er problemet i det hele taget? Hvis 
Paulus skriver "jeg", så må han jo mene ham selv. Og når han skriver i nutid 
(7,14ff), så må det jo være hans faktiske situation og erfaring, han beskriver. En 
sådan læsning er da også en mulig læsning.5 Men et nærmere studie af teksten vil 
hurtigt vise sig mere problematisk end som så. For har Paulus virkelig engang levet 
uden loven (7,9)? Og hvordan kan han sige, at han er solgt til at være under 
synden (7,14), når han lige har sagt, at en kristen er befriet fra den (6,18.22)? 

 
 

1 Kümmel 1929, 1. 
2 Dunn 1975, 257. 
3 Dunn 1998, 477. 
4 Lambrecht 1992, 90; sml. Chang 2007, 258. 
5 Se afsnit 2.1 samt 2.2.f. 
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1.1.  PROBLEMFELT OG FORMÅL 

Selvom der er en betragtelig mængde faglitteratur på området, er der endnu ingen 
form for konsensus omkring subjektsspørgsmålet i Rom 7, hvad angår dets 
nærmere identifikation, mens det dog kan observeres, at den ikke-kristne tolkning 
af den åndelige tilstand er dominerende. Samtidig er teksten så teologisk ladet, at 
den dogmatiske interesse kan stå i vejen for det filologisk-litterære arbejde, der 
nødvendigvis må komme først.6 Sjældent er Samuel Werenfels kendte epigram så 
rammende: 

 Hic liber est, in quo sua quærit dogmata quisque, 
 Invenit & pariter dogmata quisque sua.7 

Det er derfor heller ikke uden ydmyghed, at jeg i det følgende vil give mig i kast 
med et forsøg på at identificere subjektet i Rom 7. 

En sådan identifikation stiller flere sammenhængende spørgsmål. Taler 
Paulus om sig selv og sin egen erfaring, således at vi her får et autentisk billede af 
Pauli selvforståelse? Hører denne erfaring til før eller efter hans omvendelse til 
Kristus? Eller er det hans gennemgående erfaring som jøde og kristen? I hvor høj 
grad stemmer denne erfaring overens med øvrige nytestamentlige beskrivelser af 
Paulus? Benytter Paulus sig her af retorik, så han i stedet beskriver en typisk figur? 
Beskriver han den typiske jøde, kristen eller hedning? Er det Adams eller Israels 
historie, der her skildres på en levende måde? Eller benytter han 1. person 
singularis retorisk til at udtrykke noget almenmenneskeligt? Er det således en 
retorisk brug, der udelukker Paulus selv fra skildringen? Hvilken karakter har 
teksten i sig selv? Er det muligt at finde paulinske, bibelske eller ekstra-bibelske 
paralleller? 

Dette speciale har altså kort sagt til hensigt at undersøge Rom 7,7-25 og den 
litterære kontekst til denne perikope med henblik at identificere subjektet. 

 

1.2.  SPECIALETS OPBYGNING 

Da subjektsproblemet i Rom 7 på ingen måde er nyt, vil der indledningsvis gives 
et overblik over tolkningshistorien. Dette vil gøres ud fra de hovedpositioner, der 

6 Lambrecht 1974, 18. 
7 Werenfels 1739, 509. En fri oversættelse: "Dette er bogen, i hvilken enhver både søger efter 

og finder sine egne dogmer." 
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har gjort sig bemærket. Det betyder, at forskningen ikke vil blive præsenteret ud 
fra en tidsmæssig kronologi, men ud fra hovedtolkninger. 

Kapitel 3 indeholder kontekstanalysen. Denne analyse har til formål at 
undersøge kontekstens struktur og indhold med henblik på en nærmere bestem-
melse af subjektet i 7,7-25. Dette formål bliver således selektionsnøglen i forhold 
til, hvad der undersøges nærmere. Eftersom der er divergerende opfattelser 
angående Romerbrevets makrostruktur, er det indledningsvis i dette kapitel 
nødvendigt at bestemme kontekstens enhed og overordnede struktur, for således 
at kunne finde den relevante kontekst til vores undersøgelse. 

Resultatet af kontekstanalysen giver anledning til efterprøvning og nærmere 
undersøgelse i selve tekstanalysen i kapitel 4. Ligesom kontekstanalysen vil denne 
analyse rette opmærksomheden mod subjektsproblemet. Derfor vil blot de 
relevante elementer fra 7,7-25 i forhold til denne problematik tages frem til under-
søgelse. Efter selve tekstanalysen vil perikopens egenart spejles i bibelske og ekstra-
bibelske tekster med henblik på at undersøge perikopens retoriske karakter. 

Endelig vil de forskellige observationer, der er gjort i løbet af undersøgelsen, 
blev samlet i kapitel 5. Dette vil ende ud i en konklusion, der svarer på 
spørgsmålet om subjektets identitet, som er beskrevet i det ovenstående problem-
felt. Afslutningsvis vil det overvejes hvordan konklusionen har indflydelse på den 
lutherske "simul iustus et peccator" formel. 

 

1.3.  BEGREBSAFKLARING 

Dette speciale vil gøre hyppig brug af betegnelserne "kristen" og "ikke-kristen". 
Disse betegnelser er naturligvis anakronistiske i forhold til teksten, der undersøges. 
Ikke desto mindre er de dækkende for den skelnen mellem det "gamle" og det 
"nye", der beskrives i Rom 6-8. Der er derfor tale om en religiøs identitet, der hos 
Paulus knytter til ved en soteriologisk virkelighed, som har dennesidige 
konsekvenser. For at bruge tekstens egne ord er det ikke-kristne menneske 
"syndens træl", der er "i kødet" og lever i lydighed mod det og bærer frugt til 
døden. Det kristne menneske er derimod "Guds træl", der er "i Ånden" og lever i 
lydighed mod den og bærer frugt til evigt liv. Kristen og ikke-kristen er derfor at 
forstå parallelt med kontekstens skelnen mellem døbt og ikke-døbt (jf. Rom 6,1-
14). 
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2. TOLKNINGSHISTORIE 

Som nævnt i indledningen kan der i den længerevarende diskussion om subjektets 
identitet i Rom 7,7-25 udledes to overordnede spørgsmål. Skal subjektet forstås 
autobiografisk eller skal det læses retorisk? Og indikerer skildringen en kristen eller 
ikke-kristen situation? Selvom spørgsmålet om subjektets identitet ingenlunde er 
nyt, er der endnu ikke givet et tilfredsstillende svar.8 Dette afspejles i den fortsatte 
uenighed, der i det følgende vil gives en oversigt over. 

Tolkningshistorisk kan der skelnes mellem en periode før 1929 og en 
periode efter, da Kümmel dette år udgav monografien "Römer 7 und die Bekeh-
rung des Paulus". Dette bidrag skulle vise sig at blive dominerende for det 20. 
århundrede og blev i store træk grundlaget for de forskellige moderne tolkninger.9 
Først skal tiden før Kümmel meget kort skitseres, inden de moderne tolkninger 
introduceres. 

  

2.1.  FRA OLDKIRKE TIL MODERNE TID 

Frem til det 4. århundrede var den gængse opfattelse, at Rom 7 ikke omhandlede 
det kristne menneske, og blandt de græske kirkefædre var denne tolkning nærmest 
enerådende. 10  Tolkningen af evgw, gik på Adams person, mens hele afsnittet 
sædvanligvis også omfattede "mennesket i almindelighed".11 Origenes, som anses 
for at være den første "rigtige" Paulus-ekseget blandt de græske fædre,12 forstod 
subjektet i Rom 7,8-11 som "Paulus og ethvert menneske".13 I vv. 14ff taler 
Paulus imidlertid ikke om sig selv, men som den gode lærer tager han i stedet 
rollen som det svage menneske (jf. 1 Kor 9,22). På den måde taler han som det 
kødelige menneske, der er solgt under synden.14 evgw, fungerer således som et 

8 Jewett 2007, 441. 
9 Baird 2013, 338–339; Leeste 1979, 36. 
10 Leeste 1979, 16. 
11 Schelkle 1956, 242. En oversigt over de første århundrede findes i øvrigt hos Kümmel 1929, 

74–138; Leeste 1979, 15–22; Lichtenberger 2004, 17–24; Schelkle 1956, 242–248. 
12 Lichtenberger 2004, 17. 
13 "o ̀Pau/loj kai. pa/j a;nqrwpoj evrei/" jf. Ramsbotham 1912, 14; Lichtenberger 2004, 18. 
14 Således gør han brug af det retoriske begreb proswpopoii,a, som behandles yderligere i afsnit 

4.4.a. 

 
 

                                                 
 



8 |     HVEM ER "JEG'ET" I ROM 7? 
 

pædagogisk hjælpemiddel, der skal føre mennesket fra svagheden til fuldkommen-
heden og forvandle det kødelige til den åndelige.15 

De latinske fædre var mere åbne overfor en "kristen" læsning af Rom 7 end 
de græske. Men den græske læsning havde altså også sine fortalere i denne 
kontekst.16 Blandt kirkefædrene blev det Augustin, der endte med at få størst 
indflydelse for eftertidens tolkning.17 I sine tidlige skrifter fulgte han majoritets-
læsningen og forstod derfor, at Paulus i Rom 7,14-25 gjorde sig selv til talerør for 
alle mennesker under loven.18 I sit opgør med Pelagius nåede han imidlertid frem 
til en anden tolkning.19 Fra da af forstod Augustin, at Paulus i Rom 7,14-25 talte 
om sig selv og sin aktuelle tilstand og i forlængelse deraf; ethvert kristent menneske, 
der er retfærdigt og lever under nåden, men dog samtidigt ligger under for 
synden.20 Fra Augustin og frem sker der ikke meget nyt hvad angår tolkningen af 
Rom 7. Den "kristne" tolkning er stærkt dominerende, men der er dog også dryp 
af den "før-augustinske" tolkning – bl.a. hos Erasmus af Rotterdam.21 

 

2.1.a. Simul iustus et peccator 

På dette augustinske fundament bygger også Luther sin forståelse af Rom 7.22 Om 
Luthers berømte antropologiske formel "simul iustus et peccator" har sit udspring 
i Rom 7 er usikkert. Men denne er dog den vigtigste bibelske passage til 
tænkningen, og for Luther udgjorde den da også et åbenbart bevis for hans formel. 
Det er nemlig kun det åndelige menneske, der kan opleve kampen mod kødet og 

15 Lichtenberger 2004, 19–21. 
16 Leeste 1979, 19–22. Som eksempel herpå kan Tertullian anføres, som sagde, at Paulus i Rom 

7 talte som en jøde og derved beskrev den situation, som er fælles for alle mennesker, der er under 
loven. Jf. De pudicitia, XVII, særligt vv. 9-11 i Tertullianus 1993, 238–244. 

17 "Diese Deutung von Röm 7,14-25 auf den  Menschen sub gratia, die Augustin vielfach 
wiederholt und in den Retractationes als die gültige bestätigt, hat wie keine andere die Geschichte 
der Auslegung bestimmt. Alle späteren Deutungen lassen sich im Grunde den beiden von 
Augustin vertretenen Verstehensmodellen zuordnen, wobei die Deutung auf den Christen bis ins 
19. Jahrhundert hinein vorherrschte und bis heute Anhänger findet." Lichtenberger 2004, 24. Se i 
øvrigt Witherington 2004, 181–184 for en aldeles glimrende og overskuelig behandling af 
Augustin og hans efterfølgende enorme indflydelse. 

18 Jf. "De diversis Quaestionibus ad Simplicianum" 1:1,1 i Augustinus 1841a, 103. 
19 Martin 1981, 39; Moo 1996, 443–444. 
20 Leeste 1979, 21. Augustin har i øvrigt en udførlig behandling af sin teologi i "De Nuptiis et 

Concupiscentia" 1:27-31, hvoraf særligt 30-31 omhandler Rom 7, jf. Augustinus 1841b, 429–431; 
Leeste 1979, 21. 

21 Leeste 1979, 22. 
22 Dette gælder også for de øvrige reformatorer, jf. ibid., 32. Som indledning til Rom 7,7 siger 

Luther: "Quod Apostolus ab hoc textu vsque in finem loquatur in persona sua et spiritualis 
hominis et nequaquam in tantum Carnalis." Jf. W.A. 56.339.5-7. 
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synden så intenst, som det bliver beskrevet.23 Og mennesket, som bliver portræt-
teret her, er både "åndelig og kødelig, retfærdig og synder, god og ond."24 Derfor 
pegede Luther ofte på Gal 5,17 som en paralleltekst.25 

Luther opregnede en række detaljer i teksten, som pegede på et auto-
biografisk kristent subjekt.26 Grundlæggende gælder det, at det blot er det åndelige 
menneske, der indser, at han er kødelig (v. 14), mens det er karakteristisk for det 
kødelige menneske, at tro han selv er åndelig.27 De afgørende og mest tydelige 
beviser for Luthers forståelse er udtrykkene i vv. 24-25, som for Luther med al 
tydelighed viser, at der er tale om et åndeligt menneske (v. 24)28 og på samme tid 
en retfærdig og synder (v. 25).29 Ud fra Luthers samlede bevis kan det udledes, at 
det åndelige menneske gør det onde, idet han også er kødelig. Men det åndelige 
menneske forstår ikke disse handlinger, fordi dets sind netop er fæstnet på det 
gode. Det udelukkende kødelige menneske derimod, vælger at gøre det onde.30 

 

2.1.b. Tilbagevenden til den før-augustinske læsning 

Den reformatoriske tolkning dominerede indtil pietismens frembrud.31 Vægten på 
genfødelse og radikal omvendelse gjorde det nu naturligt at læse Rom 7 som en 
skildring af menneskets situation før omvendelsen og Rom 8 som situationen efter 
omvendelsen. Denne forståelse af subjektet i Rom 7, som med Francke for alvor 
vendte tilbage til den før-augustinske forståelse,32 havde den største indflydelse i 
begyndelsen af det 20. århundrede.33 

 
 
 
 
 

23 Leeste 1979, 25. 
24 "Sic enim fit communio Ideomatum, Quod idem homo est spiritualis et carnalis, Iustus et 

peccator, Bonus et malus." W.A. 56.343.18-19. 
25 Leeste 1979, 28. 
26 Hhv. 7,14b.15a.16b.18a.18b.19.20b.21a.22.23a.24.25b, jf. W.A. 56.340.24-347.14. 
27 W.A. 56.340.25-29. 
28 "Igitur perfecte spiritualus dicit: 'Infelix ego homo'." Jf. W.A. 56.346.21-22. 
29 W.A. 56.346.16-347.14. 
30 Leeste 1979, 27. 
31 Kümmel 1929, 95. 
32 Leeste 1979, 33. 
33 Dunn 1975, 257. Kümmel anfører mere end 50 repræsentanter for den pietistiske læsning, 

jf. Kümmel 1929, 141–142. 
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2.2.  DEN NYERE FORSKNING 

2.2.a. Hovedtolkninger 

I den nyere forskning tegner der sig et billede af fire hovedlinjer, hvorpå de 
forskellige tolkninger af subjektet i Rom 7 hægter sig på.34 Det drejer sig om en a) 
autobiografisk, b) adamitisk, c) israelsk og en d) retorisk transpersonlig tolkning.35 
Udover disse hovedtolkninger, er det desuden muligt at lave kombinationer 
mellem dem. Blandt disse kombinationstolkninger findes også den mere 
selvstændige psykologiske tolkning. 

Først er det dog nødvendigt at se på Kümmels tese, da netop denne danner 
fundamentet for diversiteten af de moderne tolkninger og gør de mere stringente 
adamitiske, israelske og transpersonlige tolkninger mulige. 

 

2.2.b. Kümmels afvisning af autobiografi 

Med sin monografi "Römer 7 und die Bekehrung des Paulus", som altså har været 
skelsættende og absolut afgørende siden udgivelsen i 1929, 36 lagde Kümmel 
grundstenene til den moderne tolkning. Han forkastede fuldstændigt de tilsyne-
ladende autobiografiske elementer og insisterede på, at passagen udelukkende 
skulle læses retorisk.37 Herunder skitseres først argumenter mod den klassiske 
autobiografiske forståelse og dernæst yderligere argumenter for en retorisk fiktiv 
læsning. 

34 Kun de allervigtigste positioner og eksegeter har fundet vej til denne fremstilling. 
35 Lambrecht 1992, 59–71 ser fire hovedgrupper: a) "Paul Himself," b) "Adam," c) "Israel or 

the Jews under the Law," d) "Christians," samt to kombinationsgrupper: a) "Fusion," b) "The 
Psychological I." Fitzmyer 1993, 463–465 anfører fem: a) "Autobiographically," b) 
"Psychologically," c) "As Adam," d) "As a Christian," e) "In a cosmic-historical dimension." Moo 
1996, 425–426 anfører fire: a) "The autobiographical direction," b) "The Adamic direction," c) 
"The Israel direction," d) "The existential direction." Middendorf 1997, 15–50 skelner mellem 
7,7-13 og 7,14-25 i sin opdeling. For 7,7-13 gælder a) "Paul," b) "Adam," c) "Israel," d) 
"Transpersonal" samt e) "Combinations of the Above." 7,14-25 opdeles mellem a) "Paul Prior to 
His Conversion," b) "Paul's Christian Experience," c) "Transpersonal," samt d) "Combinations of 
the Above." Söding 2013, 373 ser blot tre: a) "Paulus spricht von sich selbst," b) "Paulus spricht 
vom Christen," c) "Paulus spricht von Adam". 

36 Baird 2013, 338–339. Jf. Bultmanns selvsikre udtalelse fra 1932: "Mir scheint, daß diese 
Fragen hinreichend diskutiert sind und daß die Antwort nicht zweifelhaft sein kann: die Situation 
des unter dem Gesetz Stehenden Menschen überhaupt wird hier charakterisiert, und zwar so, wie 
sie für das Auge des vom Gesetz durch Christus Befreiten sichtbar geworden ist." Bultmann 1967, 
198. 

37 Leeste 1979, 35. Stowers og Tobin er at regne blandt de nyere fortalere for en total afvisning 
af autobiografisk materiale, jf. afsnit 4.4.a. 
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Ift. Rom 7,7-13 mener Kümmel, det er utænkeligt at Paulus skulle mene, at 
han levede (e;zwn) før sin omvendelse i ordets prægnante betydning.38 Det samme 
gør sig gældende, hvis delsætningerne e;zwn cwri.j no,mou og evlqou,shj th/j 

evntolh/j skal tages alvorligt.39 Det er rigtigt, at en jødisk dreng først bliver gjort 
ansvarlig overfor moseloven i en alder af 13 år, men det betyder ikke, at vedkom-
mende var uden lov.40 Subjektet i 7-13 er altså et retorisk stilmiddel, som Paulus 
bruger til livligt at beskrive menneskets eksistens i dets relation til Gud gennem 
ord som nekra,, e;zwn, avne,zhsen og avpe,qanon.41 Subjektet i 7-13 er det samme som 
i 14ff, da 14ff udfolder og forklarer 7-13 og derfor hører uløseligt sammen.42 

Ifølge Kümmel kan beskrivelserne af situationen i 8,1ff og 7,14ff ikke 
forenes. Da der ikke kan være tvivl om den kristne karakter af 8,1ff, kan 7,14ff 
ikke være autobiografisk, da subjektet her mangler Ånden.43 I denne forbindelse er 
det ligeledes bemærkelsesværdigt, at den kristne er i stand til at opfylde loven ved 
ånden i Rom 8, mens subjektet lider konstant nederlag i Rom 7.44 Netop derfor 
mener Kümmel heller ikke, at Gal 5,16-18 kan bruges som paralleltekst (contra 
Luther), da tilstedeværelsen af pneu/ma er afgørende.45 Og selvom Paulus hverken 
betragtede sig selv eller sine menigheder som syndfrie, var han dog heller ikke 
bevidst om at have begået nogen synd, sådan som Rom 7 ellers lægger op til.46 

Efter at have undersøgt hvad vi ellers ved om farisæismen,47 slutter Kümmel, 
at Rom 7,7-24 ikke er en autobiografisk fremstilling af Paulus – hverken som 
kristen eller som farisæer.  

Paulus benytter sig flere gange af 1. person singularis med et retorisk 
formål.48 Derfor kan det sandsynliggøres, at det også skulle være tilfældet i Rom 
7,7-25. Og ifølge Kümmel er det tvivlsomt, at de oprindelige læsere af Romer-
brevet skulle opfatte passagen autobiografisk efter at have læst 6,22 og 7,6.49 At 

38 Kümmel 1929, 79. 
39 Ibid., 89. 
40 Ibid., 81–82. 
41 Ibid., 124. 
42 Ibid., 9–10, 97. 
43 Ibid., 97–98, 105. 
44 Ibid., 98–104. 
45 Ibid., 105–106. 
46 Ibid., 101–103. 
47 Ibid., 111–117. 
48 Jf. Rom 3,5.7; 1 Kor 6,12.15; 10,29f; 11.31f; 13,1-3.11f; 14,11.14.15; Gal 2,18. Ibid., 121. 
49 Ibid., 125. 
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bruge 1. person singularis er dog heller ikke noget Paulus har fundet på, og 
Kümmel henviser både til græske og jødiske eksempler på samme retoriske stil.50 

Kümmel konkluderer således, at subjektet i Rom 7 er at forstå som retorisk i 
den forstand, at det betegner det ikke-kristne menneske, som står under loven, 
beskrevet ud fra Pauli nuværende kristne perspektiv.51 

 

2.2.c. Den transpersonlige linje 

Kümmel står som fader til det, der her kaldes den transpersonlige linje, idet 
subjektet ifølge ham forstås som en retorisk stil, der tjener til at præsentere noget 
almenmenneskeligt.52 Kümmels tese og konklusion blev overtaget og finpudset af 
Bultmann. 53  Hos ham bliver begæret i Rom 7,7ff tolket nomistisk og hele 
passagen forstås som transsubjektive hændelser. Lovens vej er ikke forkert, fordi 
det ikke er muligt at overholde den, men det er selve retningen, der er forkert, da 
den leder hen til egen retfærdighed (ivdi,a dikaiosu,nh). Det er altså intentionen om 
at blive retfærdig gennem loven, der er den reelle synd - hvilken overtrædelserne 
blot vidner om.54 

Kernen i Bultmanns bidrag er hans afvisning af det, han kalder en "subjek-
tivistisk antropologi", som forstår qe,lein som subjektets bestemmende bevidsthed. 
For Paulus anser ikke først og fremmest mennesket som værende et bevidst 
subjekt: 

Das menschliche Sein transzendiert vielmehr nach Paulus die Sphäre 
seiner Bewußtheit. Das kommt ja sehr deutlich darin zum Ausdruck, 
daß nach Paulus der Mensch entweder unter der Herrschaft der 
sa,rx oder des pneu/ma will und handelt; … tertium non datur. 55 

Et menneske, som er under loven, kan ikke se sandheden om sin situation. Det 
som subjektet vil (Rom 7,15), kan derfor ikke ses som subjektive bevidste viljes-
ønsker, men i stedet som "die transsubjektive Tendenz der menschlichen Existenz 

50 Ibid., 126–132. 
51 Ibid., 117–118, 137–138. 
52 "Dann blieb aber für sie nur die Lösung übrig, daß das Ich eine Stilform sei, d. h. daß Paulus 

einen allgemeinen Gedanken durch die 1. Person lebendig ausdrücke." Ibid., 124. 
53 Moo 1996, 444. "Die Situation des unter dem Gesetz stehenden Menschen überhaupt wird 

hier charakterisiert, und zwar so, wie sie für das Auge des von Gesetz durch Christus Befreiten 
sichtbar geworden ist." Bultmann 1967, 198. 

54 Bultmann 1967, 200. 
55 Ibid., 201. 
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überhaupt." 56 Subjektets handlinger (Rom 7,15) skal ligeledes ses som trans-
subjektive, således at de ikke betegner selve overtrædelseshandlingen, men resul-
tatet af denne handling. Og uanset om der er tale om menneskets intention og 
vilje eller dets handlinger, så leder det – mod lovens egen intention – mod døden 
(Rom 7,7.10).57 

 

2.2.d. Den adamitiske linje 

Gennem en retorisk læsning er det dog muligt at forstå subjektet mere snævert end 
"ethvert menneske under loven."58 Stanislas Lyonnet problematiserer de auto-
biografiske tilgange til det vanskelige cwri.j no,mou i Rom 7,9 og peger i stedet på 
en situation før syndefaldet. Både Gen 2-3 og Rom 7 fortæller om et liv med Gud, 
dernæst om synd og om måden, hvormed buddet blev brugt til at vække begær og 
til sidst døden. I begge tilfælde er der tale om en type på menneskeheden (evgw,), et 
bestemt bud i singularis (h ̀evntolh,) og den personificerede synd (h ̀àmarti,a), som 
spiller samme rolle, uanset om der er tale om slangen i Genesis eller djævelen i 
Salomos Visdom (cf. Rom 5,12; Visd 2,24).59 ouvk evpiqumh,seij i Rom 7,7 skal 
derfor ikke læses som et citat der repræsenterer moseloven, men forstås bedst som 
lysten til synd i det hele taget.60 

Ernst Käsemann bidrager til denne læsning og konstaterer at "in 9-11 
erzählt wird und der geschilderte Vorgang allein auf Adam wirklich zutrifft."61 
Han peger på to betragtninger. A) Det må fastholdes, at Paulus taler om et 
menneske under loven eller mere præcist; den fromme jøde. Men ingen jøde har 
nogensinde oplevet den situation, Paulus beskriver i 9-11. Desuden ville en jøde 
betragte som det blasfemi, at loven skulle anspore til synd. Selv set gennem et 
kristent perspektiv kan beskrivelsen ikke passe på en fiktiv jøde.62 B) Passagen 
beskriver et bestemt øjeblik, hvor synden går fra at være død til at leve op, og hvor 
et menneske går fra at leve til at dø. At ændre dette bestemte øjeblik til en 
konstant nutid er at bevæge sig ud over teksten.63 Disse to betragtninger konflikter 

56 Ibid., 202. 
57 Ibid., 207. 
58 Kümmel afviste dog de adamitiske allusioner ved at identificere evntolh, med Ex 20,17 frem 

for Gen 2,17, jf. Kümmel 1929, 86–87. 
59 Lyonnet 1962b, 133. 
60 Lyonnet 1962a, 161–163. 
61 Käsemann 1974, 188. Dette gælder dog kun første del af perikopen. Käsemann læser i store 

træk 7,14ff ligesom Bultmann, cf. ibid., 194–196. 
62 Käsemann 1974, 187. 
63 Ibid. 
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med hinanden, medmindre man forstår subjektet som Adam alene.64 Man skal 
derfor ikke forstå det sådan, at historien om Adam projiceres ind i nutiden. 
Tværtimod bliver vi inddraget og flettet ind i Adams historie.65 

 

2.2.e. Den israelske linje 

Beslægtet med den adamitiske tolkning, som sammenstiller Rom 7 (for det meste 
7-12/13) med Gen 2-3, er det også muligt at læse Rom 7 gennem Sinaj-begiven-
heden. Douglas Moo fastslår derfor, at Rom 7,7-12 netop handler om dette; over-
dragelsen af loven til Israel. 66 Citatet fra Dekalogen i v. 7 fungerer som en 
opsummerende præsentation af Moseloven, og Pauli brug af no,moj er i langt de 
fleste tilfælde en betegnelse for Moseloven.67 Desuden matcher tekstens narrativ 
Israels frelseshistoriske erfaring med loven.68  

Hvis evgw, identificeres med Israel, betyder det dog ikke nødvendigvis, at alle 
autobiografiske elementer skal forkastes (contra Kümmel). Når Paulus vælger at 
bruge evgw,, så er det et udtryk for, at han, som jøde, identificerer sig selv med 
jøderne ved Sinaj.69 

… I suggest that Paul in vv. 7-11 is describing his own involvement, 
as a member of the people Israel, with the giving of the law to his 
people at Sinai. In vv. 14-25, then, Paul describes what the coming 
of the law meant for himself and other Jews. And since this situation 
was one consciously experienced by Paul, autobiographical elements 
are more strongly in evidence in vv. 14-25 than in vv. 7-11.70 

64 "Es gibt nichts in unsern Versen, was nichts auf Adam paßt, und alles paßt nur auf Adam," 
ibid., 188. 

65 Ibid. Af nyere bidrag kan Hermann Lichtenberger nævnes, der mener subjektet skal læses 
som stilform, hvor Adam bruges som model for ethvert adamitisk menneske, dvs. ethvert 
menneske, som er uden Kristus, jf. Lichtenberger 2004, 127–128; 160–166. Ligeledes mener Ben 
Witherington, at Paulus genfortæller historien om Adam i 7-13, mens han fortæller historien om 
ethvert menneske, som er i Adam, i 14-25, jf. Witherington 2004, 188–191. 

66 Moo 1986, 123. Argumentet i Moo's artikel "Israel and Paul in Romans 7.7-12" fra 1986 
finder sin forkortede form i hans kommentar "The Epistle to the Romans" fra 1996. 

67 Ibid., 123–124. 
68 Moo inddrager Rom 4,13-16; 5,20a og særligt 5,13-14 som argumentation for, at Rom 

7,8b-10a matcher Pauli frelseshistoriske skema, ibid., 126–127. 
69 Denne type særligt jødiske identifikation kendes bedst fra det jødiske påskemåltid, jf. Moo 

1996, 431. 
70 Ibid. 
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N.T. Wright lægger sig i høj grad op ad Moo, idet han forstår evgw, som Israel 
under loven. Både a) ift. da Israel modtog loven (vv. 7-12), og b) Israels efter-
følgende tilværelse under loven (vv. 13-25).71 Rom 7 er en "Christian theological 
analysis of what was in fact the case, and indeed what is still the case for those who 
live 'under the law,' not a description of how it felt or feels."72 Subjektets retoriske 
funktion er Pauli ønske om ikke at distancere sig fra sin jødiske identitet ved at 
skrive i 3. person pluralis. 

 

2.2.f. Den autobiografiske linje 

På trods af den voldsomme modstand siden Kümmels monografi, er der dog 
stadig stærke fortalere med vægtige argumenter for en autobiografisk læsning af 
Rom 7. I det følgende skelnes mellem en kristen og en ikke-kristen tilstand. 

 

2.2.f.a. Paulus som kristen 

Mens C. E. B. Cranfield foreslår, at Paulus bruger sig selv som repræsentant for 
menneskeheden generelt i vv. 7-13, fremstår han i stedet som repræsentant for de 
kristne i vv. 14-25.73 Foruden det åbenlyse argument i tempusskiftet i 7,14 under-
streger Cranfield, at evgw, vil det gode, hader det onde og tjener Guds lov med sit 
sind (7,15-16.19-20.25b). Det ugenfødte menneske beskrives derimod som 
syndens slave og ikke retfærdighedens (6,17-18.20). Desuden hverken kan eller vil 
kødet (fro,nhma, 8,7) underordne sig Guds lov.74 Den sande kristnes situation er 
derimod karakteriseret ved at være peprame,noj ùpo. th.n àmarti,an (7,14). Derfor 
ser Cranfield ikke kap. 7 og 8 som to på hinanden følgende stadier, men som "two 
different aspects, two contemporaneous realities, of the Christian life, both of 
which continue so long as the Christian is in the flesh."75 

Denne læsning lægger James D. G. Dunn sig tæt op ad.76 Han ser spæn-
dingen mellem Rom 7 og 8 som eskatologisk. Der er tale om den implicitte 

71 Wright 2002, 552. 
72 Ibid., 553. 
73 Cranfield 1975, 341. Cranfield har en bred forståelse af vv. 7-13. Både Gen 2-3, Moseloven, 

Paulus selv og mennesket i almindelighed er på spil i teksten, ibid., 342–344. Anders Nygren er til 
gengæld mere stringent i sin forståelse af vv. 7-13: Paulus skriver om sig selv, men med en 
almenmenneskelig gyldighed, jf. Nygren 1944, 285–290. 

74 Cranfield 1975, 346. 
75 Ibid., 356. 
76 Selvom Dunn her bruges som repræsentant for den autobiografiske kristne forståelse af 

subjektet i Rom 7, skelnes der skarpere mellem 7,7-13 og 7,14-25 end hos Cranfield. Hvad angår 
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spænding i Pauli allerede / endnu ikke perspektiv.77 Mens der på den ene side er 
tale om et "før" og et "nu" mellem 7,7-13 og 7,14-25, er epoken for det gamle 
adamitiske evgw, dog alligevel ikke overstået, før opstandelsen er endeligt indtrådt.78 
Vi befinder os i den mellemliggende spændingsfyldte allerede/endnu ikke epoke. 
Derfor skal Rom 7 og 8 ikke læses som to forskellige oplevelser, men som to sider 
af samme paradoks.79 En kristen handler både som et menneske kata. pneu/ma og 
kata. sa,rka.80 

 

2.2.f.b. Paulus som ikke-kristen 

I modsætning til den senaugustinske tolkning af subjektet som kristent, finder 
Robert H. Gundry det mere sandsynligt, at der i Rom 7 er tale om en auto-
biografisk og typisk beskrivelse af en ikke-kristen tilstand.81 I 7,7-13 er der altså 
hverken tale om Adam, eftersom narrativen passer bedre på Eva, eller på Israel, da 
Paulus i så fald ville modsige, hvad han ellers siger om syndens og dødens plads i 
frelseshistorien. Passagen omhandler derimod Pauli egen bar mitzva.82 evpiqumi,a i 
7,7-8 tolkes i den forbindelse primært som seksuel lyst.83 

"Apart from the law" does not mean the absence of the law in Jewish 
or universal history, then, but the absence of the tenth 

første del, forstår Dunn subjektet mere adamitisk (Dunn 1988, 378–386), mens der for anden dels 
vedkommende er tale om Pauli egen erfaring som troende (Dunn 1975, 257–258). 

I øvrigt skal det her nævnes, at selvom det såkaldte nye Paulus-perspektiv i nyeste tid har haft 
nogle af de mest interessante og kontroversielle input til Romerbrevet (her bør også den nyere anti-
imperiale tendens nævnes), tvinger det altså ikke en bestemt forståelse af subjektet i Rom 7. Wright 
(jf. afsnit 2.2.e.) og Dunn anerkendes almindeligvis som to af de vigtigste repræsentanter for det 
nye Paulus-perspektiv. Men selvom Wright har ændret sin forståelse fra en autobiografisk til en 
israelsk (Wright 2002, 551), har det nye perspektiv altså ikke rokket ved Dunns forståelse af 
subjektet som autobiografisk, som især gør sig gældende i 7,14ff (Dunn 1988, 388). Det nye 
Paulus-perspektiv vil derfor ikke behandles yderligere i dette forskningshistoriske afsnit. 

77 Dunn 1975, 271. Dette kritiseres udførligt i afsnit 3.3.c. 
78 Dunn 1988, 405. 
79 Dunn 1975, 263–264. 
80 Ibid., 267. 
81 Gundry 2005, 254. 
82 Ibid., 256–259. "Indeed, we may say that Paul slips into the evgw,-style precisely because becoming 

bar mitzvah applied to him but not the Gentiles who made up the majority of his audience (1:5-6)," jf. 
ibid., 259 (original kursivering). 

83 Gundry 2005, 259–261. 
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commandment as an instrument of sin and death in Paul's 
prepuberal boyhood.84 

I forlængelse deraf læses hele 7,7-25 mere snævert end normalt; det handler om 
Pauli konfrontation med det tiende bud.85 Sindet og det indre menneske (e;sw 

a;nqrwpoj, v. 22) skal ikke forstås som udtryk for en kristen bevidsthed, men som 
en "moral monitor", som deles af både kristne og hedninger.86 Passagen beskriver 
ikke det samme som Gal 5,16-17, da Ånden ikke er tilstedeværende.87 

 

2.2.g. Kombinationstolkninger 

Ovenstående fire hovedtolkninger er repræsenteret ved nogle af de mest vægtige 
bidrag, men dog ikke mest "rene". Således er det muligt både at skelne mellem 
7,7-12/13 og 7,13/14-25, så subjektet skifter identitet mellem de to. Se 
eksempelvis Käsemann, der fastholder, at første del handler om Adam, mens han 
læser anden del på linje med Bultmann. 

Samtidigt er det også muligt at kombinere mulighederne inden for samme 
halvdel. Cranfield forstår således at både Gen 2-3, Sinaj-begivenheden, Paulus selv 
og menneskeheden generelt alle er elementer, der skal tages i betragtning, for at 
kunne forstå 7,7-13.88 

 

2.2.g.a. Den psykologiske tolkning 

Gerd Theißen kombinerer også dele fra forskellige hovedtolkninger.89 Men hans 
psykologiske tolkning er dog så særegen pga. et fokus på underbevidste aspekter, at 
den her skal nævnes særskilt. 90  Theißen tilgår Paulus gennem et freudiansk 

84 Ibid., 261. 
85 Ibid., 262. 
86 Ibid., 265. 
87 Ibid., 269. Kontra Dunns krav om et allerede / endnu perspektiv. Se 2.2.f.a. 
88 Jf. note 73. 
89 Jewett 2007, 442. 
90 Denne psykologiske læsning finder i øvrigt sin inspiration hos bl.a. psykologen Antoon 

Vergote, jf. Lambrecht 1992, 68; Theißen 1983, 230; Westerink 2009, 193–194. Lambrecht 
opsummerer den psykologiske læsning ved at tale om en underbevidst konflikt, der skal forstås vha. 
ødipuskomplekset. Tre faser beskrives i Rom 7; A) Først beskrives en uskyldig tilværelse med et 
stærkt bånd til moderen (sml. 7,8b-9a). B) Så kommer den indre konflikt mod faderen - den 
udefrakommende lov (sml. 7,7de-8a). C) Endeligt kommer en art forsoning i stand, hvor 
spændingen opløses. Der sker en "opvågning", en bevægelse fra barne- til voksenstadie. Bevægelsen 
fra Rom 7 til 8 er derfor en bevægelse mod selvbevidsthed, jf. Lambrecht 1992, 68–70. 
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perspektiv 91 og har tre aspekter i fokus i sin psykologiske analyse af Rom 7; hhv. 
et læringsteoretisk, et psykodynamisk og et kognitivt aspekt.92 

Ligesom Kümmel mener Theißen, at 7,7-25 og 8,1ff er beskrivelser af to 
forskellige tilstande; hhv. bogstavens gamle og Åndens nye liv (7,6).93 Det er 
således allerede klart, at evgw, skal forstås ikke-kristent. 7,7-13 tager sit udgangs-
punkt i den adamitiske fortælling, mens subjektet forstås som Paulus selv og 
derfor både personligt og typisk.94 Paulus som type på det uforløste menneske ses 
netop i lyset af Adam.95 

Men ud fra den psykologiske læsning er det altså beskrivelsen af overgangen 
fra 7 til 8, der er det interessante.96 Og for hele perikopen, men i særdeleshed for 
7,14ff, gælder det, at der sker en udvikling i erkendelse.97 I 7,7-13 beskrives en 
ubevidst konflikt mellem subjektet og loven. Loven er angstudløsende og agerer 
som syndens stimulus.98 Men det er først i det retrospektive lys fra Kristus, at det 
er muligt for Paulus at erkende og blive bevidstgjort om denne tidligere ubevidste 
konflikt.99 I 7,7-13 beskrives denne bevidstgørelse som processen i en objektiv 
hændelse, hvor subjektet går fra at være bedraget af synden til åbenbarelsen af 
denne, mens der i 7,14ff beskrives en mere subjektiv forståelsesproces, der går fra 
manglende forståelse til erkendelse af en lovmæssighed.100 

Denne bevidstgørelse ses yderligere i lyset af brugen af Adam og Kristus som 
rollemodeller. Paulus påtager sig Adams rolle, for at gøre overgangen fra ikke-
kristen til kristen mere forståelig. På den måde sker en omstrukturering af erfaring 
og opfattelse, der gør, at de ubiografiske elementer i 7,7ff (og særligt 7,9) ikke 
længere udgør et problem for en autobiografisk forståelse af subjektet.101 Formålet 
med denne rolle er, at Paulus derved kan tolke sin egen før-kristne erfaring som 

91 Westerink 2009, 193. 
92 En introducerende opsummering af disse aspekter findes i Theißen 1983, 223–224. 
93 Ibid., 185. 
94 Ibid., 204. 
95 Ibid., 252. 
96 "Röm 7 ist ein Rückblick auf den unerlösten Zustand. Wir verstehen dies Kapitel erst, wenn 

wir uns klarmachen, was für Paulus Erlösung ist. Sofern der Übergang vom unerlösten zum 
erlösten Zustand mit Erlebens- und Verhaltensänderungen verbunden ist, ist er Gegenstand 
psychologischer Analyse." Ibid., 224. 

97 Ibid., 191. 
98 Ibid., 224. 
99 Ibid., 244. 
100 Ibid., 234–235. 
101 Ibid., 253. "Die Adamrolle setzt einen Zustand ohne Gesetz voraus. Wenn Paulus sein 

Leben im Lichte der Adamrolle deutet, muß er mit innerer Notwendigkeit sich selbst einen 
gesetzesfreien Zustand zuschreiben - auch gegen die faktische Biographie," jf. Ibid., 253–254. 
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typisk for hele den før-kristne menneskehed. 102 Theißen påpeger modstriden 
mellem de to love i 7,21-23 og 8,2 og identificerer den som en konflikt mellem to 
normative retninger. Det betyder at subjektet er i en eksistentiel konflikt, som kun 
kan løses ved at påtage sig en ny rolle - Kristi rolle i stedet for Adams.103 Der er 
derfor tale om en "radikale kognitive Restrukturierung menschlichen 
Selbstverständnisses."104 

 

2.3.  FLERE LINJER – TO STORE SPØRGSMÅL 

Kümmels observation om, at der var to spørgsmål der manglede acceptable svar, er 
stadigt ligeså relevant i dag som dengang.105 Gennem ovenstående hovedlinjer 
løber de selvsamme spørgsmål. Skal subjektet i Rom 7,7-25 forstås autobiografisk 
eller skal det læses retorisk? Og er der tale om en kristen eller en ikke-kristen? 

Majoriteten mener i dag, at der i Rom 7,7-25 er tale om en ikke-kristen 
eksistens beskrevet ud fra et kristent perspektiv.106 Men der er ingen form for 
konsensus omkring en nærmere identifikation af denne eksistens. Dog kan man 
spore en fremgang i den autobiografiske læsning, da flere i dag mener, at man ikke 
kan udelukke autobiografiske "rester" eller elementer i Rom 7.107 Ikke desto 
mindre har hverken spørgsmålet om subjektets identitet eller åndelige tilstand 
endnu fået deres tilfredsstillende svar.108 

Der vil i dette speciale argumenteres for, at subjektet er sammensat af flere 
elementer. Der plæderes således for en kombinationstolkning, som både trækker 
på allusioner til Adam, et typisk-retorisk subjekt og retrospektive selvoplevede 
erfaringer. De ovenstående hovedpositioner vil derfor løbende blive diskuteret i 
eksegesen. 

  

102 Theißen 1983, 256–257. 
103 Ibid., 258–260. 
104 Ibid., 266. 
105 Baird 2013, 339. 
106 Troels Engberg-Pedersen tager del i Bultmanns sikre dom (jf. note 36): "It is one of the very 

real advances of twentieth-century scholarship to have established this point beyond reasonable 
doubt, and scholarship should never go back on it," jf. Engberg-Pedersen 2002, 37. Se også Jewett 
2007, 443–444. 

107 Se eksempelvis Paul W. Meyer, som understreger, at Rom 7 ikke skal læses fiktiv-retorisk, 
"as though Paul were excluding himself from its pattern." I sammenligning med paralleltekster 
konkluderer han; "… it is impossible to dismiss all personal nuances from his use of "I"." Meyer 
1990, 64–65. 

108 Middendorf 1997, 50–51; Jewett 2007, 441. 
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3. KONTEKSTANALYSE 

En undersøgelse af den litterære kontekst til Rom 7,7-25 vil vise, at der i forhold 
til beskrivelsen af subjektets åndelige tilstand bedst er tale om en ikke-kristen 
eksistens, da placeringen af Rom 7,7-25 i konteksten bestemmer denne til et "før" 
element i en bevidst "før-nu" struktur. Identifikationen af subjektet som ikke-
kristen vil blive bekræftet af en semantisk undersøgelse af kontekstens dikotomi.  

 

3.1.  PERIKOPENS PLACERING I  ROMERBREVETS HELHED 

Det er nødvendigt at placere 7,7-25 i Romerbrevets helhed, da der er uenighed 
om, hvordan kapitel 7 relaterer sig til kapitel 5. Indledningsvis vil brevets epistolo-
grafiske struktur (dispositio) kort skitseres for overblikkets skyld, idet den støtter 
sig op af Robert Jewetts analyse og tillige angiver perikopernes temaer:109 

 
 Exordium 1,1-12 Indledning 
 Narratio 1,13-15 Sagsfremstilling 
 Propositio 1,16-17 Temaangivelse 
 Probatio 1,18-15,13 Brevkorpus med fire beviser 

  Confirmatio 1,18-4,25 Syndens universalisme og 
    retfærdiggørelse ved tro 
  Exornatio 5,1-8,39 Retfærdiggørelsens konsekvenser: 
    Det nye liv 
  Comparatio 9,1-11,36 Israels plads i frelsesplanen 
 Exhortatio 12,1-15,13 Kristen livsførelse 
 Peroratio  15,14-16,27 Afslutning 

109 Jewett 1991, 272–276; cf. Jewett 2007, vii–ix. Jewetts struktur er dog ikke helt 
uproblematisk at fastholde. Ben Witherington III tager sit udgangspunkt i Jewetts analyse, men 
når gennem sin kritik til følgende resultat: Epistolatisk åbning samt hilsen (1,1-7); exordium (1,8-
10); narratio (1,11-15); propositio (1,16-17); probatio (1,18-8,39) som indholder otte 
overordnede argumenter; refutatio (9,1-15,13) som indeholder fire overordnede argumenter; 
peroratio (15,14-21); diverse konkluderende samt afsluttende elementer (15,22-16,27), jf. 
Witherington 2004, 16–22. Foruden Witheringtons insisteren på at Jewetts kategorier generelt 
strækkes for meget i forhold til antikkens brug, bestemmer Witherington 9,1-15,13 til at være 
refutation i stedet for probatio. Dette har dog ingen nærmere betydning for 7,7-25, da denne 
perikope både hos Jewett og Witherington står i en kontekst af probatio. 
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7,7-25 befinder sig altså i selve brevets bevisførelse (probatio), hvor det indtager en 
plads i brevets andet store bevis (5,1-8,39).110 Mens der i forskningen efterhånden 
tegner sig et billede af en begyndende konsensus angående enheden i 5,1-8,39,111 
er der dog også nogle, der vil henføre kapitel 5 til en nærmere relation til de fore-
gående kapitler, således at enheden reduceres til 6,1-8,39.112 Især har Anders 
Nygrens opdeling haft indflydelse på den begyndende konsensus. Han identifi-
cerer på traditionel vis brevets temaangivelse i 1,16f og bemærker, at skriftcitatet i 
1,17b dækker over en overordnet struktur i de første otte kapitler.113 Kapitel 1-4 
har derfor "o ̀di,kaioj evk pi,stewj" som overskrift, mens 5-8 har "o ̀di,kaioj evk 
pi,stewj zh,setai".114 

Et simpelt ordstudie bekræfter Nygrens overordnede struktur. Således fore-
kommer variationer af ordet "tro" (pi,stij, pisteu,w) 33 gange i kapitel 1-4, mens 
det blot forekommer tre gange i kapitel 5-8.115 Omvendt forekommer variationer 
af ordet "leve" (za,w [suza,w], zwh,, zwopoie,w) tre gange i kapitel 1-4 og i alt 26 
gange i kapitel 5-8. Ordstatistikker kan let misbruges og forvrænge billedet af 
virkeligheden, men her må det dog konkluderes, at der med disse vægtige ord sker 
et skifte i fokus i overgangen til kapitel 5. Et skel mellem kapitel 4 og 5 bekræftes 
ligeledes af den opsummerende karakter af 5,1 ("Da vi nu er blevet gjort 
retfærdige af tro..."), som samler de fire foregående kapitler under sig. Rent 
tematisk synes det derfor også tydeligt, at mens kapitel 1-4 understreger, at både 
jøder og hedninger er en del af Abrahams familie og at indlemmelsen i Guds folk 

110 Der er ikke enighed om, hvilken del af Romerbrevet der er dets egentligt fokus og klimaks. 
F.eks. finder Wright det i Rom 9-11 (Wright 2002, 407–408), og Jewett finder det i 15-16 (Jewett 
1991, 389), mens Richard Longenecker finder det i 5-8, som indeholder teksten til vores 
undersøgelse (Longenecker 2011, 353–376, 407). 

111 Jewett 2007, 346. 
112 Således Morris 1988, 243; Dunn 1988, 301; Wilckens 1980, 3; Legarth 2008, 69; Kümmel 

1929, 7. Kontra Moo 1996, 290; Fitzmyer 1993, 97–98; Käsemann 1974, 123; Wright 2002, 
508; Cranfield 1975, 252; Nygren 1944, 193; Munch 1989, 4; Jewett 2007, 344; C. H. Dodd 
1932, 71; Chang 2007, 265; Schreiner 1998, 245. Stanley Stowers tager det bedste fra begge 
verdener og deler mellem 5,11 og 5,12, jf. Stowers 1994, 251. For et mere grundigt overblik over 
positionerne samt argumentation for opdelingen mellem kap 4 og 5, se særligt Fitzmyer 1993, 96–
98. 

113 Også resten af brevet ses ud fra 1,17b. Rom 9,1-11,36: "dikaiosu,nh evk pi,stewj är icke 
emot Guds löften." Rom 12,1-15,13: "ò di,kaioj evk pi,stewj peripatei/" jf. Nygren 1944, 49. 

114 Jf. ibid., 35–38. I sidstnævnte del finder Nygren fire undertemaer; frihed fra vreden (kap. 
5), frihed fra synden (kap. 6), frihed fra loven (kap. 7) og frihed fra døden (kap. 8), ibid., 39. 
Denne makrostruktur viser sig dog vanskelig at fastholde, jf. den påviste ringkomposition i kapitel 
5-8 i afsnit 3.2. 

115 To af forekomsterne i 5-8 er i den opsummerende overgang i 5,1f. 
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sker gennem tro, handler kapitel 5-8 om håbet, som dette Guds folk har. Desuden 
sker der fra 5,1ff et stilskifte fra en polemisk til en mere "delagtig" tone, hvor 
brugen af verber i 1. person pluralis forøges væsentligt.116 I 1-4 bruges disse verber 
retorisk, hvorimod Paulus taler til sine faktiske tilhørere i 5-8. Et sidste og 
afgørende betydeligt argument for delingen mellem kapitel 4 og 5 omhandler 
strukturen internt i 5-8, hvor man finder en ringkomposition. Dette vil behandles 
i det følgende afsnit. 

 

3.2.  STRUKTUREN I  KAP.  5-8 MED HENBLIK PÅ RELATIONEN TIL 7,7-

25 

For at finde den relevante kontekst til belysning af spørgsmålene i 7,7-25 vil vi nu 
undersøge strukturen i Rom 5-8 med henblik på en nærmere afgrænsning af det 
afgørende materiale. 

Parallellerne mellem 5,1-11 og 8,1-39 er så slående, at N. A. Dahl med rette 
har påpeget, at disse paralleller sikrer den strukturelle sammenhæng i kapitel 5-
8.117 Temaerne som slås an i 5,1-11 tages op igen og udvides i kapitel 8 og disse to 
sektioner indrammer således 5,12-7,25 med det overordnede tema om det kristne 
håb. Man kan derfor tale om en ringkomposition. Men hvordan forholder denne 
sig til resten af kapitel 5-8? 5,12-21 hører med al tydelighed sammen med 5,1-11, 
mens kapitel 6 og 7 ikke har den samme nære tilknytning. Disse to kapitler skal 
snarere ses som en digression fra tankerækken i 5,1-11, som videreføres i kapitel 8. 
De svarer på spørgsmål ang. to forskellige emner, hhv. synden (vv. 6,1.15) og 
loven (vv. 7,7.13).  

Da dette afsnit søger at finde den nærmere kontekst til 7,7-25, forstås 
kapitel 8 bedst i denne overordnede struktur som delt mellem vv. 17 og 18.118 8,1-
17 indgår nemlig som svar på den anden del af digressionen, ud fra den betragt-
ning, at dens tale om Åndens nye liv fungerer som den positive modpart til talen 
om bogstavens gamle liv (jf. 7,6),119 mens 8,18ff indeholder de tydeligste linjer 
tilbage til modstykket i 5,1-11.120 En sådan opdeling skal dog på ingen måde 
underminere det tætte forhold de to hoveddele i kapitel 8 har til hinanden, 

116 Moo 1996, 292. 
117 Se Dahl 1952, 37–38 for en overbevisende synopsis, der taler for sig selv. Det er derfor også 

almindeligt anerkendt at antage, at 5,1-11 indleder kapitel 5-8, jf. Jewett 2007, 346. 
118 Andre vælger at dele mellem vv. 13 og 14, da den eskatologiske dimension genintroduceres i 

tankerækken i 8,17. Se f.eks. Fitzmyer 1993, 497. 
119 Se afsnit 3.3.b.a. for nærmere behandling af 7,5f. 
120 Jewett 2007, 506; Moo 1996, 292–293. 
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eftersom kapitlet som en helhed indfører Ånden som et nyt tema.121 Denne tale 
om Ånden forventes og foregribes altså i 7,6 som intentionelt modstykke til 7,7-
25 samtidigt med, at den foregribes i 5,5 i den nævnte ringkonstruktion. 

I bestemmelsen af konteksten til 7,7-25, opdeles kapitel 5-8 derfor i første 
omgang på følgende måde:122  

 
 5,1-11 Guds garanti for håbet om herligheden 
 5,12-21 Håbet underbygges med Adam-Kristus-typologien 
 6,1-8,17 Spørgsmålene ift. synden og loven  
 8,18-39 Guds garanti for håbet om herligheden 

 
At kalde 6,1-7,25/8,17 en digression skal dog ikke forstås på en sådan måde, at 
passagen skulle være uvæsentlig. Det skal blot understrege, at Paulus i kapitel 8 
vender tilbage til udgangspunktet i 5,1-11. Der menes hermed heller ikke, at der 
ingen sammenhæng er mellem 5,1-11; 8,18-39 og 6,1-8,17. Det kristne håb om 
herligheden understøttes af talen om frihed fra syndens tyranni (6,1-23), lovens 
tyranni (7,1-25) og Åndens befriende gerning (8,1-17).123 Derfor finder Dahl også 
med rette en art temaangivelse for digressionen i de to foregående vers i 5,20f.124 

Ovenstående opbygning og temaangivelse antyder, at hvor ramme-
konstruktionen omhandler det eskatologiske håb, udfolder 6,1-8,17 den præsen-
tiske side af dette håb. Set i forhold til Nygrens fokus på ordet "liv" i kapitel 5-8, 
fordeles forekomsterne af dette ord sig udover alle fire kapitler.125 6,1-8,17 er 
derfor en integreret del af det overordnede emne og udfolder dermed "den 
præsentiske side af det af retfærdiggørelsen udsprungne liv".126 

 

 

121 Se f.eks. Lee 2010, 383; Fitzmyer 1993, 480. 
122 Sml. Chang 2007, 265–266; Dahl 1952, 39–42; Munch 1989, 4–5; Schreiner 1998, 26. Se 

i øvrigt lignende opbygning hos Moo 1996, 294, der dog ser en større kiastisk konstruktion i 5-8, 
som indebærer at a) 5,1-11 spejler sig i 8,18-39, b) 5,12-21 spejler sig i 8,1-17, mens c) 6,1-23 
spejles i 7,1-25. 

123 Chang 2007, 265. 
124 Dahl 1952, 41. 
125 Se ovenstående afsnit 3. za,w [suza,w], zwh, og zwopoie,w forekommer således 4 gange i 

kapitel 5, 9 gange i kapitel 6, 5 gange i kapitel 7 og 8 gange i kapitel 8. 
126 Jf. Munch 1989, 5. Sml. Lee: "It is true that, being drawn from Rom 5:12-21, especially, 

5:20-21, the overall interest of Paul in Romans 6-7 is related to the life and situation of a believer, 
who has entered the new salvific realm through Christ," jf. Lee 2010, 367. Sml. også Schreiner 
1998, 249. 
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3.3.  STRUKTUREN I  DEN NÆRMERE KONTEKST;  6,1-8,17 

En nærmere analyse af den nedlagte struktur i konteksten er særdeles frugtbar i 
forhold til dette speciales formål, da netop 6,1-8,17 er karakteriseret af en 
gennemgående skelnen mellem de kristnes tidligere situation før retfærdiggørelsen 
og deres nuværende situation i Kristus. 7,7-25 indgår som et element i denne diko-
tomi, og dens placering i den nærliggende kontekst er afgørende for identifi-
kationen af subjektet. Indledningsvis er det gavnligt at bestemme kontekstens 
overordnede struktur og tankerække, så det bliver tydeligt at 6,1-8,17 skal 
behandles som en tekstuel enhed i denne sammenhæng. 

Teksten indeholder to større blokke, som svarer på to indvendinger om, at 
retfærdiggørelsen uden lov (3,21-26) skulle medføre libertinisme (6,1-7,6) eller 
anomisme (7,7-25/8,17). Modstanderens spørgsmål om at synde i 6,15, besvares 
af Paulus gennem trællebilledet i 6,16-23, mens selve rationalet i spørgsmålet 
angående den nye eksistens under nåden, i stedet for loven, besvares gennem 
ægteskabsbilledet i 7,1-6, således at behandlingen af indvendingen i 6,15 altså 
fortsætter ind i kapitel 7.127 Lovens nærmere introduktion i 7,1-6 medfører spørgs-
målene om anomisme i 7,7-25.128 

I forhold til 8,1-17 er der generel enighed blandt eksegeterne om at se i 
hvert fald 8,1-13 som et modstykke til 7,7-25.129 Nogle bemærker således, at 8,1-
17 indeholder to overordnede emner, hhv. talen om det kristne liv i ånden (8,1-
13) samt talen om de kristne som Guds børn med retning mod herligheden (8,14-
17).130 Men hele argumentet i 8,1-17 er sammenhængende og omhandler de 
kristnes faktiske situation,131 og selvom det eskatologiske tema slås an i perikopen, 
slår det først igennem i 8,18ff (jf. den omtalte ringkomposition). Der er derfor 

127 Lee 2010, 340. Relationen mellem 6,15-23 og 7,1-6 styrkes ligeledes ved en undersøgelse af 
det semantiske domæne, jf. ibid., 333–334. 

128 Makrostrukturen i 6,1-8,17 kan dog bestemmes på forskellig måde, da der er flere lag i 
strukturen at tage hensyn til. Går man i stedet mere tematisk til værks vil man se, at hvor 6,1-23 
handler om den kristnes forhold til synden og døden, sker der et tydeligt skifte i 7,1-6 til et fokus 
på loven, som fortsætter gennem resten af kapitel 7 (Således er der otte forekomster af ordet no,moj, 
mens der blot er én forekomst af ordet  àmarti,a. Fokusskiftet er dog ikke uventet, da lovens tema 
introduceres i 6,15). 7,1-6 samler derfor op og afslutter linjen fra kapitel 6, men gør det altså med 
referencer til loven, som fortsætter videre i kapitel 7, af hvilken årsag der nu stilles nye spørgsmål til 
loven (7,7.13), jf. den omtalte diatribestil. 

129 Engberg-Pedersen 2002, 38. 
130 Se f.eks. Fitzmyer 1993, 480. 
131 "All scholars are in agreement that the material in ch. 8 has to do with the life of the 

Christian..." jf. Witherington 2004, 209. 
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gode grunde for at behandle 8,1-17 som en enhed.132 Og denne enhed markerer 
altså med 8,1 et skifte (a;ra nu/n) og lægger en tydelig distance i 8,2ff med det fore-
gående.133 

 

3.3.a. Tankerækken i 6,1-8,17 

Tankerækken i 6,1-8,17 hægter sig altså på en iøjnefaldende diatribe-stil og 
forløber således: I tæt forbindelse med 5,20f stilles spørgsmålet "skal vi blive i 
synden, for at nåden kan blive større?" (6,1). Det negative svar (6,2) medfører, at 
Paulus taler om de kristnes enhed med Kristi død og opstandelse og det nye liv der 
medfølger (6,1-14). Endnu et spørgsmål stilles (6,15) med samme negative svar; 
Pauli teologi bidrager ikke til libertinisme! I det følgende forklares forhold 
omkring synden og loven, og hvordan de relaterer sig til det nye liv i Kristus. Den 
kristne er ikke længere under syndens herredømme, men under Guds. Samtidig 
med den kristnes frihed fra synden, indebærer det nye liv i Kristus også en frihed 
fra loven (6,15-7,6). Indtil nu har spørgsmålene været direkte relateret til 5,20f, 
men i slutningen af perikopen (7,5) omtales loven som noget, der kalder syndige 
lidenskaber (ta. paqh,mata tw/n àmartiw/n) frem i mennesket, og dette foranlediger 
et nyt spørgsmål om lovens syndige karakter (7,7). Herfra sker et skifte, hvor 
Paulus nu udelukkende forholder sig til "jeg'ets" jammerlige situation under loven 
og synden (7,7-25). Først undersøger han forholdet mellem synden, loven og 
subjektet (7,7-12). Loven frikendes, i forhold til spørgsmålet om dets syndige 
karakter, og erklæres for hellig (7,12). Men det indbyrdes forhold mellem loven og 
synden bevirker endnu et spørgsmål; er denne gode lov da årsag til død (7,13)? 
For fjerde og sidste gang svarer Paulus med det samme mh. ge,noito! Paulus 
fortsætter stilen i 1. person singularis fra 7,7ff og gør det nu med ekstra indlevelse. 
På trods af kendskabet til Guds lov, ligger "jeg'et" fuldstændigt under for syndens 
magt. Syndens tyranniserende magt over subjektet fremprovokerer udbruddet og 
spørgsmålet i 7,24 (ti,j me r̀u,setaiÈ), hvortil 8,1ff giver svaret: Kristus Jesus. 
Argumenterne i 8,1-17 har skiftet fra "død" til "liv" som baggrund. Paulus kontra-
sterer den gamle situation i kødet (evn sarki.) med den nye tilstand i Ånden (evn 
pneu,mati). Først fastslås at det er Kristus, der er årsagen til befrielsen. Denne 
befrielse medfører et liv i Ånden og en ny identitet som Guds barn. 

132 Se Jewett 2007, 476–478 for en nyere repræsentant for denne opdeling. For yderligere 
eksegetiske grunde, se Wilckens 1980, 119–120. For en diskursanalytisk diskussion af enheden i 
8,1-17, se Lee 2010, 383–402.  

133 Forholdet mellem 7,7-25 og 8,1-17 behandles yderligere nedenfor i 3.3.b.a. 
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3.3.b. En før-nu struktur 

Som antydet ovenfor er der tale om en "før-nu" struktur i konteksten. I 6,1-14 
markerer Paulus således tydeligt kontrasten mellem tilhørernes fortidige situation 
under syndens magt i den gamle æon med den nutidige situation som befriede i 
nådens rige. Med samme markante distinktion i 6,15-23 beskrives de to æoner 
gennem en fortidig trældom under synden og en nutidig befrielse fra synden samt 
trældom under retfærdigheden. Og igen i 7,1-6 sondres der tydeligt mellem et 
gammelt og et nyt ægteskab. Paulus arbejder altså med den samme overordnede 
"før-nu" struktur gennem tre parallelle billeder; dåbsdøden (6,1-14), slave-herre-
forholdet (6,15-23) og ægteskabet (7,1-6).134 Tre billeder som alle også afsluttes 
parallelt gennem en tydelig skelnen mellem et "før" og et "nu" (6,13f; 6,[20].22f; 
7,5f). Ud fra dette tydelige overordnede framework, som ligger til baggrund for 
teksten, vil det derfor være plausibelt at bestemme 7,7-25, eller i hvert fald 
7,13/14-25, til en beskrivelse af den gamle æon, da det utvivlsomt er den nye æon, 
der beskrives i 8,1ff.135  

 

3.3.b.a. Den antitetiske temaangivelse i 7,5-6 og forholdet til 8,1-4 

Modsætningen mellem den før-kristne og den kristne virkelighed markeres flere 
gange med det emfatiske nu/n/nuni,,136 som i 8,1; 7,6 og 6,22 har frelseshistorisk 
karakter.137 To af disse tilfælde (7,5f; 8,1f) er særligt interessante, da de støder 
direkte op til vores tekst i 7,7-25. 

I forskningen er der, som tidligere nævnt, rimelig enighed om, at antitesen i 
7,5f spejler sig i de efterfølgende to større blokke.138 7,7-25 er således det negative 
modstykke (jf. 7,5) til 8,1-17 (jf. 7,6). Ligheden mellem 7,5 og 7,7ff er da også så 
åbenbar, at både eksegeter, der plæderer for en ikke-kristen og en kristen forståelse 

134 Hvad angår 6,15-23 er der ikke enighed om perikopen i virkeligheden begynder ved v. 12 i 
stedet for v. 15. Den parallelle konstruktion i v. 1 og v. 15 med ti, ou=n indikerer dog, at 
adskillelsen bedst sker ved v. 15. Jf. Jewett 2007, 413. 

135 Lee 2010, 368. Mens der i kapitel 8 er en inkorporeret spænding mellem det kendte 
paulinske "allerede" og "endnu ikke" perspektiv som altså er til stede (f.eks. 8,1-9.14-16 versus 
8,10-13.23), er der dog tale om en "før-nu" struktur. Se i øvrigt 6,12-14; 6,17-19; 6,20-22; 7,5f; 
8,1f; 8,4-9. Sml. 6,2.11. 

136 Jf. nuni. de. (6,22; 7,6); nu/n (6,19; 8,1); to,te ... nu/n (6,21). Sml. h=te ... de. (6,17); o[te ... h=te 
(6,20); o[te ... h=men (7,5). 

137 Jf. i øvrigt brugen af nuni, i 3,21. 
138 Cf. Engberg-Pedersen 2002, 38. 
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af subjektet i kapitel 7, påpeger den åbenlyse forbindelse.139 Dog gælder det for 
den sidstnævnte gruppe, at det blot er 7,7-13, der udvider udsagnet i 7,5.140 Set i 
forhold til den ovenfor påviste "før-nu" struktur er det derfor væsentligt for 
identifikationen af subjektet at bestemme, hvor i teksten "nu'et" begynder. En 
kristen forståelse vil bestemme nuni. (7,6) til at afspejle skiftet til præsens i 7,14ff. 
Dette tempus-skifte tvinger dog på ingen måde afspejlingen af kristne vilkår.141 
Spørgsmålet er dog fortsat, om der i de to perikoper i 7,7-25 kan spores en saglig 
forskel, der svarer til forskellen mellem 7,5 og 7,6.142 

Selvom loven (no,moj), som indledningsvis nævnes i 7,6, nævnes adskillige 
gange i 7,14-25 (14.16.21-23.25), er den nye tilstand af at være løst fra loven 
(kathrgh,qhmen avpo. tou/ no,mou) først et tema i 8,1ff (2-4). Det samme gælder det 
parallelle tema om at være død fra noget man var bundet eller fanget i 
(avpoqano,ntej evn w-| kateico,meqa), da hele 8,1ff er påvirket af befrielsen 
(hvleuqe,rwse,n) i Kristus Jesus (8,2). Tjenesten i det nye i Ånden (douleu,ein hm̀a/j 
evn kaino,thti pneu,matoj) genfindes ikke i 7,14-25. Blot den adjektiviske brug 
(pneumatiko,j) nævnes én gang (7,14) i forbindelse med det fortsatte forsvar for 
loven. Åndens (pneu/ma) tema finder til gengæld sin udfoldelse i 8,1-17 med hele 
17 forekomster fordelt i 11 vers (8,2.4-6.9-11.13-16). Hvad angår bogstavens 
gamle tjeneste (palaio,thti gra,mmatoj) matcher situationens negation (ouv) da 
også bedst 8,1ff. 

Det radikale skifte, som 7,5f angiver, finder altså vanskeligt sin lige i en 
skelnen mellem 7,7-13 og 7,14-25. Sagligt set sker skiftet snarere i 8,1ff. 
Strukturelt set giver det da heller ikke meget mening, at Paulus skulle markere et 
klart "før" og "nu" med nu/n i 8,1, hvis skiftet allerede er sket i 7,14 og de to situa-
tioner i 7,14-25 og 8,1-17 i virkeligheden beskriver et "både-og". Den ovenfor 
nævnte frelseshistoriske brug af nu/n i 8,1 svarer da også til brugen af nuni. i 7,6, 
som afløser 7,5, nuni. i 6,22, som afløser 6,20f, og nuni. i 3,21, som afløser hele 

139 Således går følgende ord og temaer fra 7,5 igen i 7,7-25: sa,rx [sa,rkinoj] (7,14.18.25); 
àmarti,a (7-9.11.13.14.17.20.23.25); pa,qhma [evpiqumi,a] (7,7f); no,moj [evntolh,] (7,7-
12.13.14.16.21-23.25); me,loj (7,23); qa,natoj [avpoktei,nw] (7,10f.13.24).  

140 Se eksempelvis Dunn 1988, 372. 
141 Jf. afsnit 4.3.b.b. 
142 Dunn er at finde blandt dem, der mener, at 7,5 afspejler 7,7-13, mens 7,6 afspejler 7,14ff. I 

erkendelse af at den skarpe kontrast i 7,5f næppe finder sin lige i 7,7-25, "blødgør" Dunn antitesen 
i 7,5f med en bemærkning om at "the initial antithesis was too sharp" og at Paulus derfor i 7,14ff 
går i gang med en "reworking" af antitesen i 7,6, jf. Dunn 1988, 406. En sådan omtolkning af den 
umiddelbare tekst synes dog ikke nødvendig, hvis 7,6 først ser sin parallel i 8,1ff. 
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tilstanden i 1,18-3,20.143 Det må derfor forventes, at også 8,1 afløser tilstanden, 
som beskrives i det foregående.144 

Fordømmelsen (kata,krima) i 8,1 relaterer sig således ikke blot til indholdet 
af 7,7-13, men til indholdet af hele 7,7-25. Med konjunktionen a;ra, som har 
konsekutiv karakter, samles tråden op fra 7,6 med emfase på det negative udsagn; 
ouvde.n ... kata,krima.145 For dem, der er i Kristus, er der følgelig ingen fordøm-
melse, idet den paralyserende tilstand, som værende underlagt syndens og kødets 
ødelæggende magt, sådan som det er beskrevet i 7,7-25, er skiftet ud med den nye 
tilstand i Kristus Jesus, som er beskrevet i 8,1ff. "In contrast to the era in which 
death reigns through sinful distortion of the law, producing the "body of death" 
from which humans yearned to be liberated, the new era offers the possibility of a 
"new life of the Spirit" (7:6)."146 Udsagnene om at der nu ikke er nogen fordøm-
melse (8,1), fordi der er sket en befrielse (8,2), idet Gud har fordømt synden (8,3), 
knytter sig altså indholdsmæssigt til nødråbet i 7,24b, som sker på baggrund af 
beskrivelsen af tilstanden i 7,7-24a. 

Det befriende og ventede (7,24b) budskab i 8,1 begrundes (ga.r) og 
forklares i 8,2-4, hvor der overordnet set argumenteres for, at Kristus befrier den 
troende til at opfylde loven gennem Ånden. Med ligeså stor emfase på forbin-
delsen tilbage til 7,6 som 8,1 (nu/n), markerer 8,2 den stærke forbindelse med talen 
om Ånden.147 Og med ligeså stærk kontrast til indholdet i 7,7-25 som 8,1 (det 
frelseshistoriske motiv), markerer 8,2 modsætningen mellem tilstanden i det fore-
gående som fange i syndens lov (7,23) og en tilstand som befriet fra syndens lov.148 
Befrielseshandlingen (hvleuqe,rwse,n) beskrives med en aorist, som markerer det 
fortidige aspekt i handlingen. Den refererer derfor til selve omvendelsen og 
delagtiggørelsen i Kristus,149 og er dermed endnu en indholdsmæssig markering af 
en skelnen mellem et "før" og et "nu". I begge tilfælde er der tale om en lov 

143 Munch 1989, 10; sml. Moo 1996, 472. 
144 Det er foreslået at 8,1 (sammen med 7,25b) skulle være fejlplaceret eller endda tilføjet. 

Selvom man måske kunne ønske sig, at Paulus havde gjort sit argument skarpere, er der dog ingen 
tvingende grund til at nå en sådan konklusion, jf. Fitzmyer 1993, 481. 

145 Jewett 2007, 479; Moo 1996, 473. For brugen af a;ra, se BDF §451.2. 
146 Jewett 2007, 479. 
147 Sml. "douleu,ein h̀ma/j evn kaino,thti pneu,matoj" (7,6) med "o ̀no,moj tou/ pneu,matoj th/j 

zwh/j" (8,2). 
148 Sml. "aivcmalwti,zonta, me evn tw/| no,mw| th/j àmarti,az" (7,23) med "hvleuqe,rwse,n se avpo. 

tou/ no,mou th/j àmarti,aj" (8,2). Se i øvrigt afsnit 3.4.b.a. 
149 Jewett 2007, 481. 
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(no,moj),150 men beskrivelsen går fra død (tou/ qana,tou) til liv (th/j zwh/j) og fra 
synd (th/j àmarti,aj) til Ånd (tou/ pneu,matoj). En interessant detalje er i øvrigt, at 
det karakteristiske evgw, skiftes ud med se i 8,2. Dette se er altså tydeligvis en refe-
rence til evgw, i 7,24f og indikerer således, at Paulus næppe er i gang med at skrive 
en autobiografisk fremstilling.151 

Kausalsætningen (ga.r) i 8,3f giver den kristologiske begrundelse for 
befrielsen og det omtalte skifte fra synd og død til liv og Ånd. Kristi centrale plads 
i Guds frelseshandling er ikke nyt stof i forhold til Romerbrevets argumentation. 
Paulus gentager her sine tidligere argumenter i 3,21-26; 4,24-25 og 5,6-8. Det er 
dermed helt evident, at vi her befinder os i en kristen sfære (jf. hm̀i/n, 8,4). 8,3a (to. 
ga.r avdu,naton tou/ no,mou evn w-| hvsqe,nei dia. th/j sarko,j) opsummerer byrden og 
elendigheden som er beskrevet i kapitel 7.152 Og på linje med kapitel 7 er det her 
heller ikke loven, der er problemet, men kødet (sa,rx). Ikke desto mindre er loven 
svag (hvsqe,nei) på grund af kødet. I disse vers markeres imidlertid et skifte, for 
Ånden er, i modsætning til kødet, ikke svag. Ånden gør de kristne i stand til at nå 
det mål, som loven oprindeligt havde fremsat. "Åndens nye tjeneste (7,6) beskrives 
hér nærmere som en, af Ånden virket opfyldelse, af lovens egentlige intention 
(8,4). Befrielsen fra loven (7,6) er derfor dybest set en befrielse til loven (8,4; jfr 
3,31)."153 Samtidigt skal det understreges at lovens krav ikke opfyldes af os, men i 
os (evn hm̀i/n)154 Den nye status (8,1f; sml. 3,24) og den nye tilstand bliver givet til 
de kristne af Gud. Gud gjorde det, som loven ikke kunne på grund af kødet, da 
han sendte Kristus og dømte synden i kødet. Og denne Guds dom over synden i 
kødet er netop sætningens emfatiske pointe.155 "Christ's death brings to an end 
the "whole epoch" of sin's domination offering a new possibility of living 
according to the Spirit rather than the flesh."156 

150 Betydningen no,moj har dannet grundlag for en større diskussion gennem tiden, jf. ibid., 
480–481; sml. Moo 1996, 473–476. En afgørelse af om no,moj her betegner Toraen, et princip 
eller noget helt tredje har dog ingen relevans for denne undersøgelse. 

151 Tobin 2004, 226; Stowers 1994, 282. Dog skal forbindelsen fra 8,2 til 8,3f ikke overses. 
Her inkluderer Paulus sig selv i hm̀i/n. Det er derfor ikke overbevisende, at forstå Paulus som 
fuldstændigt ekskluderet fra evgw, i Rom 7, jf. Lee 2010, 348–349. 

152 Det er ikke entydigt om to. avdu,naton skal betegne lovens manglende evne eller umulighed. 
For lovens impotens, se Jewett 2007, 482–483. For lovens umulighed, se Friedrich 1990, 33–34; 
sml. Cranfield 1975, 378–379. 

153 Munch 1989, 11. Munch finder i øvrigt en slående parallel i Gal 5,13-26, hvor friheden fra 
loven er en frihed til opfyldelse af næstekærlighedsbuddet (5,13f) og Åndens frugt ikke er imod 
loven (5,22f). Se desuden Rom 13,8f. 

154 Jf. den passive beskrivelse af opfyldelsen (plhrwqh/|). 
155 Schreiner 1998, 401; sml. Jewett 2007, 484. 
156 Jewett 2007, 484. 
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Ikke blot på det strukturelle plan, men også på det indholdsmæssige saglige 
plan kan det i forhold til vores undersøgelse konkluderes, at 8,1ff svarer til 7,6 og 
at 8,1ff beskriver en tilstand, der afløser den forudgående tilstand i 7,7-25. 

 

3.3.c. Kontra en eskatologisk spænding 

I modsætning til den ovenfor påviste "før-nu" struktur finder et af de mere 
indflydelsesrige argumenter for en "kristen" tolkning af subjektet i 7,7-25 en 
"allerede-endnu ikke" struktur i konteksten. Dette argument vil i det følgende 
gendrives. Som repræsentant for denne forståelse plæderer Dunn157 for, at beskri-
velsen af situationen i 7,7-25 og 8,1-17 begge er valide beskrivelser af det kristne 
liv, da kontrasten afspejler den kendte paulinske æon-tænkning.158 "The tension of 
Rom. 7.7-25 is the tension of the already-not yet. It arises because the believer 
lives in the overlap of the ages and belongs to both at the same time".159 De to 
perikopers "allerede" og "endnu ikke" perspektiver bliver altså af Dunn forstået 
dialektisk, således at den kristnes erfaring er et "både-og", idet "gamle Adam" ikke 
vil slippe taget helt i mennesket.160 En sådan læsning er bestemt af forståelsen af 
kontekstens spændinger. Spændinger som, ifølge Dunn, netop afspejler det dialek-
tiske aspekt i den paulinske æon-tankegang.  

Sondringen mellem "allerede" og "endnu ikke" har direkte relation til den 
paulinske sondring mellem indikativ og imperativ. Og gennem denne sondring 
finder Dunn altså en tydelig struktur i teksten:161 

 

Tema Allerede - indikativ Endnu ikke - imperativ 

Synden 6,1-11 6,12-23 

Loven 7,1-6 7,7-25 

Kødet 8,1-9 8,10-30 

 
Den strukturelle konsekvens af Dunns hermeneutiske nøgle ser altså således ud: 
Gennem Kristus er vi døde fra synden (6,1-11), men dette er dog endnu ikke vores 

157 Se i øvrigt ovenstående afsnit 2.2.f.a. angående Dunns eskatologiske spænding. 
158 Særligt George Eldon Ladd har gjort sig bemærket med sin skelnen mellem en "allerede" og 

en "endnu ikke" dimension i forståelsen af Gudsriget. Hans tese er kort præsenteret i Ladd 1966, 
214. 

159 Dunn 1998, 474–475. 
160 Ibid., 476. 
161 Dunn 1988, 303. 
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virkelighed (6,12-23). Vi er gjort døde over for loven og sat fri til at være tjenere i 
Åndens nye liv, i stedet for bogstavens gamle (7,1-6). Men denne befrielse er 
endnu ikke noget, der kan erfares (7,7-25). Befriet fra syndens og dødens lov kan 
vi nu leve i lydighed mod Ånden (8,1-9). Men dette er dog endnu ikke den 
erfarede realitet (8,10-30). Ifølge Dunn begynder Paulus altså de tre kapitler med 
fuldstændigt utvetydige udtalelser, for umiddelbart derefter at tilsløre dem ved at 
vise, at den kristne erfaring er væsentligt mere ambivalent.162 Men denne læsning 
hakker altså helt unødvendigt i det naturlige flow, der er i teksten (jf. afsnit 3.3.a.). 

Hae-Kyung Chang har undersøgt verberne i kapitel 6-8 med henblik på at 
undersøge ovennævnte sondring mellem indikativ og imperativ. 163 Og det er 
ganske sigende, at ud af de 12 vers i 6,12-23 er det kun fire vers (vv. 
12.13.16.19c) der er imperative,164 mens de øvrige otte vers (vv. 14.15.17-18.20-
23) er entydige indikativer, hvoraf fem af disse (vv. 17-18.20-22) meget klart 
beskriver tilhørernes tidligere og nuværende situation - altså et "før" og et "nu". 
Hvad angår kapitel 7, er der hverken imperativer eller formaninger at finde. Hele 
kapitlet er i indikativ og beskriver i indledningen (vv. 1-6) en klar sondring 
mellem "før" og "nu". Spændingen mellem et "allerede" og et "endnu ikke" 
kommer dog tydeligt til udtryk i kapitel 8,165 selvom der heller ikke i dette kapitel 
er nogen imperativer. Ikke desto mindre er også 8,1-17 mættet med kontrasten 
mellem den gamle og den nye æon.166 

Det er således ikke et spørgsmål, om spændingen mellem "allerede" og 
"endnu ikke" er til stede. Det er et tydeligt, men uudtalt, element i de parænetiske 
afsnit. Vi er både frigjorte fra synden og truet af synden i spændingen mellem 
allerede at være frigjort, men endnu ikke erfare de fulde konsekvenser af frigørel-
sen.167 Men denne spænding afspejles altså ikke så tydeligt i strukturen, som Dunn 
hævder. Vi kan derfor konkludere, at selvom "allerede/endnu ikke" perspektivet er 
en integreret del af teksten, er der dog tale om en klar "før/nu" struktur.  

162 Ibid., 302. 
163 For det følgende, se Chang 2007, 266. 
164 Det er ikke entydigt, hvilken verbalform ùpakou,ete (v. 16) står i, men imperativ er altså ikke 

udelukket. 
165 Jf. note 135. 
166 Livets Ånds lov vs. syndens og dødens lov (8,2); dem som lever i lydighed mod kødet vs. 

dem som lever i lydighed mod Ånden (4); de kødelige ender i død vs. de åndelige ender i liv og 
fred (5f); at være i kødet vs. at være i Ånden (9); legemet er dødt på grund af synd vs. ånden har liv 
på grund af retfærdighed (10); at leve i lydighed mod kødet bringer død vs. at leve i lydighed mod 
Ånden bringer liv (13); en ånd der giver trællekår vs. en ånd der giver barnekår (15). Jf. Lee 2010, 
397–400. 

167 Munch 1989, 8. 
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3.4.  VÆSENTLIGE SEMANTISKE RELATIONER MELLEM ROM 7,7-25 OG 

DEN NÆRMERE KONTEKST I  6,1-8,17 

Som sidste del af kontekstanalysen vil vi se nærmere på de semantiske spændinger, 
der findes mellem beskrivelsen af subjektet i Rom 7,7-25 og beskrivelserne af den 
kristne og ikke-kristne situation og tilstand, som den fremgår af 6,1-7,6 og 8,1-17, 
for derved endeligt at kunne konkludere på kontekstens evidens, hvad angår 
identifikationen af subjektet i 7,7-25. 

Indledningsvis er det værd at bemærke, at kontekstens saglige indhold 
støtter ovenstående konklusioner angående strukturens karakter, idet den er 
karakteriseret ved adskillige antitetiske og kontrasterende udsagn.168 Disse udsagn 
udspringer af den grundlæggende sammenligning mellem den gamle og den nye 
æon, som i konteksten har sin baggrund i perikopen om Adam og Kristus i det 
umiddelbart foregående 5,12-21. 169 Paulus er i 6,1-14 primært optaget af at 
beskrive den kristnes liv og status i den nye æon i enheden med Kristus.170 Dette 
fokus fastholder han op til 7,6, men fra 6,15 bliver beskrivelsen af kontrasten 
intensiveret for at drive pointen hjem. "Throughout Rom 6:15-7:6 Paul utilizes 
the temporal contrast of believers' before and after conversion situation as the 
major impetus to articulate his thought. By way of this device, he delivers the 
significance of the present situation of believers." 171  I lighed hermed bliver 
mennesket i 8,1-17 præsenteret i antitetiske skildringer, mens hele argumentet 
angår den kristnes situation, der, på grund af Kristus, nu erfarer en ny status i den 
ny æon.172 

 
 
 

168 Jf. skrifthenvisningerne i note 135 og 136. Se også Chang 2007, 267. 
169 Aletti 1997, 303–304; Lee 2010, 401. 
170 Lee 2010, 322. 
171 Ibid., 340. Jf. i øvrigt Lees opsummerende bemærkning: "In sum, most of the prominent 

features in Rom 6:15-7:6 tends to appear in relation to the contrast between the past and present 
situation of believers." Ibid., 342. John M. Barclay bemærker, at der er tale om en tosidet 
modsætning, hvor mennesket enten er træl under synden eller nåden. På den måde er der "no 
neutral zone in Paul's cosmos, no pocket of absolute freedom, no no-man's land between the two 
fronts." Barclay 2013, 60. 

172 Strukturens forhold til de to æoner kan skitseres således: Overførsel fra den gamle til den 
nye æon (1-4); kontrast mellem den gamle og den nye (5f); den gamle (7f); den nye (9-11); 
kontrast mellem den gamle og den nye (12f); den nye æon (14-17). Jf. Lees analyse af semantiske 
domæner i Lee 2010, 389–392. Se i øvrigt oversigt over indholdet af kontrasten i ibid., 397–400. 
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3.4.a. Forbindelsen til kødet 

Særligt subjektets beskrivelse af sig selv som kødelig (7,14: sa,rkino,j), og i den 
forbindelse også den lokative bestemmelse, hvor jeg'et sidestilles med kødet (7,18: 
ouvk oivkei/ evn evmoi,( tou/tV e;stin evn th/| sarki, mou), finder sine paralleller i den 
nære kontekst.173 Med 13 forekomster fordelt på 9 vers i 8,1-17, en enkelt fore-
komst i 6,19 og endnu én i antitesen i 7,5, er sa,rx ganske dominerende omkring 
7,7-25.174 

Set i forhold til ovenstående bestemmelse af antitesen i 7,5f som værende 
afspejlet strukturelt mellem 7,7-25 og 8,1ff er det nærliggende at antage, at 
subjektets selvbestemmelse som kødelig netop afspejler den fortidige ikke-kristne 
eksistens som værende "i kødet" (7,5: evn th/| sarki,). Beskrivelsen af subjektets 
handlinger i 7,7-25 stemmer da også i overvejende grad med kødets vilje, sådan 
som den beskrives i 8,5-8. Denne beskrivelse udfolder betydningen af 8,3, hvor 
lovens inkompetence konstateres på grund af kødet. Mens sa,rx kan have forskellig 
neutral betydning andre steder hos Paulus,175 er der dog tale om en udelukkende 
negativ anvendelse i Rom 8, som fuldstændigt afspejler brugen i 7,5. Den anti-
tetiske anvendelse af sa,rx og pneu/ma gør, at der i kapitlet ikke kan være tale om 
den kristnes kamp mod synden,176 men at sa,rx her betegner den ikke-kristne eksi-
stens. I kontekstens lys er det altså sandsynligt, at brugen af sa,rx i 7,14 ligeledes 
skal betegne en ikke-kristen tilstand. 

 

3.4.b. Syndens træl 

I samme åndedrag subjektet beskrives som kødelig, modificeres dette med 
udsagnet om, at subjektet er "solgt [til at være] under synden" (7,14: peprame,noj 
ùpo. th.n àmarti,an). Selvom verbet pipra,skw, som oversættes "at sælge", ofte 
anvendes om slavehandel, gælder dette dog langt fra de fleste tilfælde. Ikke desto 
mindre kan der næppe være tvivl om meningen her.177 Der er her tale om et 
menneske, der er solgt til at trælle under synden parallelt med udtrykket "syndens 
trælle" (dou/loi th/j àmarti,aj), som dominerer indholdet af kapitel 6. 

173 En nærmere undersøgelse af betydningen af sa,rkinoj og sa,rx og forholdet til sarkiko,j 
behandles nedenfor i afsnit 4.3.b.b. 

174 De 13 forekomster er fordelt ud over 8,3-9.12f. 
175 Schweizer 1971, 125–129. Denne neutrale anvendelse findes i øvrigt i 6,19. 
176 Se f.eks. locus classicus Gal 5,13-26. 
177 For uddybelse, jf. afsnit 4.3.b.b. 

                                                 
 



     Kontekstanalyse     | 35 
 

Særligt i 6,15-23 sættes der fokus på trællebilledet, som Paulus bruger til at 
forklare sin pointe, da der er tale om udtryk, romermenigheden kender fra deres 
daglige liv (6,19). Men dette billede indgår også tydeligt i hele kapitel 6.178 Fra v. 
12 opfordres der til at vælge et liv i tjeneste for Gud i stedet for et liv i tjeneste for 
synden. Valgets karakter er præget af et tydeligt "enten-eller".179 Indholdet af 
modsætningen mellem de to æoner udvides i resten af kapitlet, så vi til sidst kan 
identificere både a) herren i forholdet,  b) de umiddelbare og c) de ultimative 
frugter af tjenesten:180 

 

 Ikke-kristen Kristen 

Herre: synden (vv. 
12.13.14.16.17.18.20.22.23) 
urenheden, lovløsheden (v. 19) 

Gud (vv. 13.22.23) 
lydigheden (v. 16) 
retfærdigheden (vv. 
18.19) 

Umiddelbar frugt: uretfærdighed (v. 13) 
lovløshed (v. 19) 

retfærdighed (v. 13) 
helliggørelse (vv. 19.22) 

Ultimativ frugt: død (vv. 21.23) evigt liv (vv. 22.23) 

 
Når det i 7,14 siges, at subjektet er solgt til at være under synden, så trækkes der 
tråde tilbage til kapitel 6. I forhold til vores undersøgelse er det da også interes-
sant, at det forholder sig sådan i kapitel 7, at det er synden, der er subjektets herre 
(7,14.23), og at dette forhold leder til død (7,10f.13.24). Og ligesom det beskrives 
i kapitel 6, at synden regerer i og gennem lemmerne (6,13.19; jf. 7,5), forholder 
det sig også sådan i kapitel 7 (7,23; cf. betoningen af subjektets handlinger i 
7,15ff).181 Når beskrivelsen af subjektet i 7,14 som peprame,noj ùpo. th.n àmarti,an 
spejles i den nære kontekst, er der således helst tale om en ikke-kristen eksistens.182 

  
 
 
 

178 Se f.eks. 6,6.14; cf. 6,7.12f. 
179 Kontra Dunn, jf. afsnit 3.3.c. Se i øvrigt kontrastudsagnene tydeliggjort hos Witherington 

2004, 167. 
180 Se særligt Barrosse 1953, 441; 459, samt Munch 1989, 12 for den simple grafiske opstilling. 
181 Munch 1989, 12.  
182 Jf. Käsemann 1974, 192: "Was hier ausgesagt wird, ist nach c. 6 und 8 für den Christen 

überholt..." 
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3.4.b.a. Syndens lov 

I tæt forbindelse med betegnelsen som syndens træl beskrives subjektet også som 
fange i syndens lov (7,23: aivcmalwti,zonta, me evn tw/| no,mw| th/j àmarti,aj), som 
er i lemmerne. Det er imidlertid et fangenskab, den kristne er befriet fra (8,2: 
hvleuqe,rwse,n se avpo. tou/ no,mou th/j àmarti,aj). 183  Befrielseshandlingen står i 
aorist og skal understrege det fortidige aspekt; i overgangen fra den gamle æon 
med synden som herre til den nye æon med Gud som herre er den kristne sat fri 
fra syndens lov. Hvis man til gengæld plæderer for en kristen tolkning af subjektet 
i kapitel 7 og fornemmer en spænding med skabningens befrielse i 8,21 (h ̀kti,sij 
evleuqerwqh,setai), undertrykkes det fortidige aspekt til fordel for den usædvanlige 
gnomiske aorist.184 Der er dog ingen grund til at søge at forbedre Pauli formule-
ringer, hvis der i kapitel 7 i stedet er tale om en ikke-kristen situation.185 

 

3.4.b.b. Den iboende synd 

Subjektets forhold til synden benævnes ligeledes to gange som en iboende 
virkelighed (7,17.20: h ̀oivkou/sa evn evmoi. àmarti,a). Parallelt med denne beskri-
velse gælder det for dem, der er i Ånden, at Guds ånd bor i dem (8,9; cf. 8,11: 
pneu/ma qeou/ oivkei/ evn ùmi/n).186 

Det er muligt, at den iboende synd tenderer til en art besættelse.187 Eller i 
hvert fald at sprogbruget er styret af konceptet.188 Det er imidlertid snarere trælle-
metaforen, der fortsat styrer sproget her,189 omend der dog er tale om en reel magt 
over subjektet. Det er således igen et spørgsmål om, hvem der er herre over 
mennesket (jf. afsnit 3.4.b.). Men her er herren ikke er en magt udenfor 

183 Det kan vanskeligt betvivles, at hvleuqe,rwse,n i 8,2 er svaret på aivcmalwti,zonta i 7,23, jf. 
Moo 1996, 476. 

184 For den gnomiske aorist, se Wallace 1996, 562; cf. BDF §333.1. 
185 Dunns indgangsvinkel til materialet (jf. afsnit 3.3.c. om den eskatologiske spænding) 

bevirker, at "Paul saw the act of liberation as decisive, but still qualified or incomplete ..." og at 
aoristen derfor skal læses i kontekstens lys med dens "more circumspect cautions and warnings", jf. 
Dunn 1988, 418. Jewett bemærker, at dette indebærer, at "in this context the aorist is to be read 
with fingers crossed", og gør rigtigt i at fastholde det naturlige fortidige aspekt i verset, jf. Jewett 
2007, 481. 

186 Det er muligt at forstå 8,9.11 sådan, at ånden bor "blandt" dem i stedet for "i" dem (jf. 
f.eks. Jewett 2007, 489–490). Det er dog mere sandsynligt, at evn afspejler brugen i 7,17.20; jf. 
Fitzmyer 1993, 490–491; Witherington 2004, 215; Moo 1996, 490.493. 

187 Käsemann 1974, 196. 
188 Witherington 2004, 200. 
189 Ibid.. Jf. i øvrigt 3.4.b. om trællemetaforen. 
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mennesket, men i stedet "something resident in the very being, "dwelling" within 
the person, ruling over him or her like a master over a slave (v. 14b)."190 

Når Paulus i kapitel 8 beskriver den kristne som én, der har Guds ånd i sig, 
så er der altså tale om et magtskifte i dennes liv.191 Vedkommende er flyttet fra 
syndens domæne, som indebærer lydighed mod syndens herredømme, til Åndens 
domæne, som indebærer lydighed mod Ånden. Synden bliver i omvendelsen over-
gået af Ånden, som bliver både kilden og drivkraften til det kristne liv.192 At "være 
i Ånden" og at have "Guds ånd boende i sig" er således to udsagn, der udtrykker 
den samme virkelighed i "det nye i Ånden" (7,6).193  

 

3.4.c. Åndens fravær 

Karakteristisk er det derfor også, at omtalen af Ånden er totalt fraværende 7,7-25, 
men rigt til stede i 8,1ff. Selvom svagheden ved et argumentum e silentio er 
velkendt, er det dog alligevel en væsentlig betragtning. Åndens fravær synes nemlig 
at være af afgørende betydning i forholdet mellem subjektets handlinger og loven. 
Selvom subjektet gerne vil gøre loven i Rom 7, magter han det ikke. Beskrivelsen 
af lovoverholdelsen er en beskrivelse af konstant nederlag. Det forholder sig 
derimod omvendt for den kristne, der beskrives i Rom 8. Han kan ved Åndens 
hjælp dræbe legemets gerninger (jf. 8,13). I Rom 8 skildres tillige en magtesløs 
situation, men den tilregnes dem, der er i kødet, modsat dem, der er i Ånden. 
Konsekvenserne af Åndens fravær fra subjektet i 7,7-25 svarer derfor til Åndens 
fravær fra det kødelige menneske i 8,5-8. Dette fravær giver da også mening set i 
lyset af den antitetiske temaangivelse, hvor der skelnes mellem Åndens nye tjeneste 
og bogstavens gamle (jf. 7,6).194 Forholdet til den eventuelle parallel i Gal 5,17, 
hvor Ånden og kødet ligger i strid med hinanden, behandles i det nedenstående.195 
 

3.4.d. Dikotomien i skemaform 

På baggrund af ovenstående er det muligt at spejle udsagnene i 7,7-25 med 6,1-
7,6 og 8,1-17 i et simpelt skema, for således at simplificere kontekstens semantiske 

190 Moo 1996, 458. Sml. Witherington 2004, 200: "Paul is talking about the person who has 
indwelling sin, almost as a habitus, such that the person is a slave to sin or his passions." 

191 Munch 1989, 13. 
192 Fitzmyer 1993, 491. 
193 Se ibid., 490 for en kort oversigt over den kristnes forhold til Ånden og dette forholds 

virkninger i denne kontekst. 
194 Jf. afsnit 3.3.b.a. 
195 Jf. afsnit 4.3.b.e. 
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bidrag til identifikationen af subjektet. Sigende er det, at blot spejlingen af 
taksigelsen i 7,25 giver anledning til at identificere subjektet som et kristent. 

 

Den ikke-kristne i Rom 6,1-7,6; 
8,1-17 

evgw, i Rom 7,7-25 Den kristne i Rom 6,1-7,6; 
8,1-17 

ta. paqh,mata tw/n àmartiw/n ÅÅÅ 
eivj to. karpoforh/sai tw/| 

qana,tw| (7,5) 
to. ga.r fro,nhma th/j sarko.j 

qa,natoj (8,6) 

h ̀àmarti,a avne,zhsen( evgw. de. 

avpe,qanon (7,9f; cf. 
7,10.11.13.24) 

eiv ga.r kata. sa,rka zh/te( 
me,llete avpoqnh,|skein\ eiv de. 
pneu,mati ta.j pra,xeij tou/ 
sw,matoj qanatou/te( 

zh,sesqe (8,13) 
 

o[te ga.r h=men evn th/| sarki, 
(7,5) 

oi ̀de. evn sarki. o;ntej qew/| 

avre,sai ouv du,nantai (8,8; cf 
8,4-7) 

evgw. de. sa,rkino,j eivmi (7,14) 
ouvk oivkei/ evn evmoi,( tou/tV 
e;stin evn th/| sarki, mou( 

avgaqo,n (7,18) 

um̀ei/j de. ouvk evste. evn sarki. 

avlla. evn pneu,mati (8,9; cf 
8,3-8.12f) 

 

h=te dou/loi th/j àmarti,aj 
(6,17) 

o[te ga.r dou/loi h=te th/j 
àmarti,aj( evleu,qeroi h=te th/| 

dikaiosu,nh| (6,20; cf 
6,2.6f.14.18.22) 

peprame,noj ùpo. th.n 

àmarti,an (7,14) 
 

evleuqerwqe,ntej de. avpo. th/j 
am̀arti,aj evdoulw,qhte th/| 
dikaiosu,nh| Æ tw/| qew/| 
(6,18.22; cf 6,2.6f.14; 
8,2.15) 

[eiv ga.r kata. sa,rka zh/te( 
me,llete avpoqnh,|skein] (8,13; 
cf 6.16; 8,12) 

ouv ga.r o] qe,lw poiw/ avgaqo,n( 
avlla. o] ouv qe,lw kako.n 

tou/to pra,ssw (7,19; cf 
7,15) 

i[na to. dikai,wma tou/ no,mou 
plhrwqh/| evn hm̀i/n toi/j mh. 
kata. sa,rka peripatou/sin 

avlla. kata. pneu/ma (8,4) 

 aivcmalwti,zonta, me evn tw/| 

no,mw| th/j àmarti,aj (7,23) 
auvto.j evgw. ÅÅÅ douleu,w ÅÅÅ th/| 
sarki. no,mw| am̀arti,aj 
(7,25) 

hvleuqe,rwse,n se avpo. tou/ 

no,mou th/j àmarti,aj (8,2; cf 
6,6f.18.22) 

 

ta. paqh,mata tw/n àmartiw/n ÅÅÅ 
evn toi/j me,lesin h̀mw/n( eivj 
to. karpoforh/sai tw/| qana,tw| 
(7,5; cf 8,6) 

tw/| no,mw| th/j àmarti,aj tw/| 
o;nti evn toi/j me,lesi,n mou 
(7,23) 

eiv de. pneu,mati ta.j pra,xeij 
tou/ sw,matoj qanatou/te( 

zh,sesqe (8,13) 

 ca,rij de. tw/| qew/| dia. VIhsou/ 
Cristou/ tou/ kuri,ou hm̀w/nÅ 
:Ara ou=n auvto.j evgw. tw/| 
me.n noi> douleu,w no,mw| 

qeou/ (7,25) 

ouvde.n a;ra nu/n kata,krima 
toi/j evn Cristw/| VIhsou/ 
(8,1; cf 6,11) 

o ̀ga.r no,moj tou/ pneu,matoj 
th/j zwh/j evn Cristw/| 
VIhsou/ hvleuqe,rwse,n se 
(8,2; cf 6,3f.6f; 7,4) 
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3.5.  DELKONKLUSION 

Kontekstanalysens bidrag har været væsentligt i forhold til bestemmelsen af 
subjektets åndelige tilstand. Det er evident, at der både i lyset af kontekstens struk-
turelle opbygning og dens semantiske indhold bedst er tale om, at perikopen 7,7-25 
er konstrueret til at afspejle en ikke-kristen eksistens. 

Hvad angår det strukturelle plan er det påvist, at konteksten er styret af en 
beskrivelse af den gamle æon på den ene side og den nye æon på den anden. Dette 
gælder både for 6,1-7,6 og 8,1-17. I denne struktur forventes en beskrivelse af det 
gamle i 7,7-25. Dette er tydeligt ud fra antitesen i 7,5-6, som agerer temaangivelse 
for det efterfølgende. Både på et strukturelt og sagligt niveau matches 7,6 først i 
8,1ff. Det er derfor i høj grad forventeligt, at 7,7-25 afspejler temaangivelsen i 7,5. 
Ved hjælp af formuleringen i 7,6 kan det derfor siges, at 7,7-25 omhandler 
"bogstavens gamle tjeneste," mens 8,1ff omhandler "Åndens nye tjeneste." Selvom 
det på ingen måde anfægtes, at teksten i 6,1-8,17 har flere elementer, der afspejler 
det paulinske "allerede-endnu ikke" perspektiv, har denne skelnen dog ikke sat sit 
tydelige aftryk på det strukturelle niveau. 

Semantikken i 6,1-8,17 bekræftede, at placeringen af 7,7-25 skal afspejle 
den gamle æon, sådan som det var forventet fra første del af antitesen (7,5). Især 
har udsagnene om subjektets kødelighed og forhold til synden deres paralleller i 
både i 6,1-7,6 og 8,1-17. Det synes således klart, at beskrivelsen af subjektet i 7,7-
25 bedst harmonerer med kontekstens forskellige beskrivelser af den gamle æon. 
Disse iagttagelser vil nu efterprøves i detaileksegesen. 
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     Eksegese af Rom 7,7-25     | 41 
 

4. EKSEGESE AF ROM 7,7-25 

I den nærmere eksegese af Rom 7,7-25 vil kontekstanalysens bidrag angående 
subjektets åndelige tilstand blive bekræftet. Den nærmere identifikation vil inde-
holde flere delelementer, hvoraf de vigtigste består af allusionen til Gen 2-3, 
omtalen af loven, forholdet til kødet, brugen af slavemetaforik og brugen af det 
eksplicitte evgw,. 

Indledningsvis skal teksten etableres gennem en oversættelse og en struktur-
analyse. Denne strukturanalyse vil bestemme afgrænsningen af detaileksegesens 
afsnit. Til bestemmelse af hvilke elementer i teksten der skal undersøges nærmere, 
bruges spørgsmålet om subjektets identitet som selektionsnøgle. Afslutningsvis vil 
tekstens retoriske karakter blive belyst ud fra jødiske paralleller og græsk retorik. 

 

4.1.  OVERSÆTTELSE 

(7,7) Hvad skal vi da sige? Er loven synd? Absolut ikke!A Men jeg kendte ikke 
synden undtagen gennem loven.B For begæret havde jeg ikke vidst af, hvis ikke 
loven sagde: "Du må ikke begære." (8) Men da synden fik en anledning gennem 
buddet,C frembragte den al slags begær i mig. For uden lov er synden død. (9) 
Men jeg levede engang uden lov, men da buddet kom, levede synden op,D (10) og 
jeg døde, og buddet som var til liv, det viste sig at være til død for mig.E (11) For 
synden fik en anledning gennem buddetF og bedrog mig og dræbte migG gennem 
det. (12) Så er loven altså hellig og buddet er helligt og retfærdigt og godt. 

(13) Blev det gode så til død for mig? Absolut ikke!H Men synden, for at den 
skulle vise sig som synd, frembragte død for mig gennem det gode, for at synden 
skulle blive overmåde syndig gennem buddet. (14) For vi ved, at loven er åndelig, 
men jeg er kødelig, solgt under synden. (15) For det jeg udretter, forstår jeg ikke. 
For det jeg vil, det gør jeg ikke, men det jeg hader, det gør jeg. (16) Men hvis jeg 
gør det, som jeg ikke vil, så samstemmer jeg med loven, at den er god. (17) Men 
nu er det ikke længere mig, der udretter det, men synden, der borI i mig. (18) For 
jeg ved, at det gode ikke bor i mig - det vil sige i mit kød. For det at ville er til 
stede for mig, men det at udrette det gode er ikke.J (19) For det gode, som jeg vil, 
gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, dette gør jeg. (20) Men hvis jegK gør 
dette, som jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der udretter det, men synden, som 
bor i mig. 
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(21) Jeg finder altså den lov, når jeg ønsker at gøre det gode, at det onde 
ligger mig nær.L (22) For jeg, hvad angår det indre menneske, glæder mig over 
Guds lov.M (23) Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, som bekriger mit sinds 
lov og tager mig til fange i syndens lov, som er i mine lemmer. (24) Jeg elendige 
menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? (25) Men Gud skeN takO 
gennem Jesus Kristus, vor Herre. Så tjener jeg altså selv med sindet Guds lov, men 
med kødet syndens lov. 

 

4.1.a. Oversættelsesnoter og tekstkritik 

A: Egentligt "dette ske ikke". Et stivnet udtryk i optativ som, hos Paulus, mere udtrykker en kraftig 
afvisning end et ønske. mh. ge,noito forekommer hos Paulus kun efter retoriske spørgsmål; jf. 
BDAG, gi,nomai, 4a. 
B: "Gennem" er valgt på grund af ønsket om et mundret dansk. En mere tekstnær oversættelse 
ville lyde "hvis ikke ved hjælp af loven." 
C: Det er ikke entydigt, om dia. th/j evntolh/j knytter sig til labou/sa eller kateirga,sato, jf. Kjær 
Nielsen 1996, 57. 
D: Oversættelsen af avne,zhsen afspejler dens inkoative betydning; jf. BDAG, avnaza,w, 2; Schnider 
1990, 80. 
E: Egentligt "det blev fundet [at være] til død for mig." 
F: Se note C. 
G: "Mig" er indsat for et mundret dansk. 
H: Se note A. 
I: Neste-Aland har tidligere fulgt de to vægtige håndskrifter ¥ B samt vgmss Ambst i læsningen 
evnoikou/sa frem for oivkou/sa, som findes i A C D F G Y 33. 1739. 1881 Û lat Cl (630: 
homoioteleuton). Se i øvrigt Jewett 2007, 454 for håndskrifter. evnoikou/sa er sandsynligvis en senere 
tydeliggørende rettelse. Meningsmæssigt gør det dog næppe nogen forskel, da participiet efterfølges 
af evn evmoi., jf. Kjær Nielsen 1996, 59. 
J: Trods flere senere forsøg på at forbedre teksten på grund af den bratte afslutning, er der ingen 
tvivl om originaliteten ved afslutningen ou;, jf. Jewett 2007, 454. 
K: Nestle-Aland har indrammet evgw. i klammer, da der både er ligevægt blandt håndskrifternes 
bevisbyrde, og fordi det er vanskeligt at vurdere, om evgw. ved en fejl er faldet ud eller om det er 
indsat for emfasens skyld på grund af det efterfølgende evgw., jf. Metzger 1994, 455. Men selvom et 
væld af tekster mangler evgw. (B C D F G 104. 1241. 1506. 2464 pc latt sa Meth), er det dog 
vanskeligt at forklare den tilsyneladende overflødighed ved evgw. som andet end oprindeligt, sådan 
som det optræder i ¥ A Y 33. 1739. 1881 Û bo Cl (se i øvrigt Jewett 2007, 454–455 for hånd-
skrifter).  
L: Verbet para,keitai oversættes her anderledes end i v. 18 med henblik på et mere mundret 
dansk. 
M: En mere mundret oversættelse lyder: "for jeg glæder mig i mit indre menneske over Guds lov." 
Til forskel for den valgte og mere tekstnære oversættelse, bliver det en anelse mere utydeligt, 
hvorfra glæden kommer, idet sætningens naturlige fokus ligger på glæden, frem for den nærmere 
bestemmelse af det underforståede evgw,. 
N: e;stw er at underforstå, jf. Kjær Nielsen 1996, 60; BDR §128.6. 



     Eksegese af Rom 7,7-25     | 43 
 

O: ca,rij de. tw/| qew/| som forekommer i ¥1 Y 33. 81. 104. 365.1506 pc (C illeg. usque 8,3), synes 
at være den oprindelige læsning. To andre læsninger, hhv. h̀ ca,rij tou/ qeou/ (D) og h ̀ca,rij 
kuri,ou (F G), er formentlig dannet ud fra et pedantisk ønske om at svare på spørgsmålet i 7,24 
(ti,j me r̀u,setaiÈ). Udeladelsen af de. (B Or Meth) skyldes formodentlig liturgisk brug. Og endelig 
henfører Metzger euvcaristw/ tw/| qew/| (¥* A 1739. 1881 Û sy) til at stamme fra en afskriverfejl, jf. 
Metzger 1994, 455. Se i øvrigt Jewett 2007, 455 for yderligere håndskrifter. 

 

4.2.  STRUKTURANALYSE 

Formuleringerne i 7,5 angående de syndige lidenskaber (ta. paqh,mata tw/n 

àmartiw/n), som loven fremkalder, kunne give anledning til at stille spørgsmålstegn 
ved relationen mellem loven og synden. Og netop med dette i mente indledes 
diatriben i 7,7 (7b: o ̀no,moj àmarti,aÈ).196 Paulus afviser emfatisk, at loven skulle 
have syndig karakter (7c), og fortsætter derefter med gendrive en sådan konklusion 
(7d-12). Herfra indledes "jeg'ets" perspektiv. Subjektet kendte hverken til synd 
eller begær, hvis ikke det var for loven og dens bud (7de). V. 8 forbindes med det 
foregående med de. og forklarer, hvordan synden brugte buddet til at vække begær. 
Argumentet i 7d-8 forklares yderligere i 9-11 gennem en fortælling, der forløber i 
datid. Subjektet levede før buddets ankomst (9ab), men syndens liv begyndte, da 
buddet kom (9c), med det resultat at subjektet døde (10a). Selvom buddet var 
designet til at give liv (10b), blev det præcist modsat for subjektet (10c). V. 11 
gentager forløbet i 8-10 og indledes parallelt med v. 8. Dermed er der her tale om 
en ringkomposition, der indrammes af udsagnet om at "synden fik en anledning 
gennem buddet". Dette understøttes desuden af omtalen af "buddet", der nævnes 
yderligere to gange i vv. 9-10.197 V. 12 konkluderer (w[ste)198 argumentet, og 
besvarer på emfatisk vis spørgsmålet i v. 7. Loven og buddet sidestilles og det 
fastslås at "buddet er helligt og retfærdigt og godt." Denne trefoldige benævnelse 
som bindes sammen med to tilfælde af kai. udgør en rytmisk enhed, der tjener til 
at afslutte perikopen på effektiv retorisk vis.199 

 Mens 7-12 redegjorde for forholdet mellem loven og synden og subjektet 
gennem en fortælling, skifter fokus i 13-25 til subjektets situation i forhold til 
synden. Diatribe-stilen fortsætter og således begynder en ny enhed med spørgs-
målet, om dette "gode", som blev beskrevet i v. 12, blev årsagen til subjektets død 

196 Ang. diatribestilen, se evt. kontekstanalysens afsnit 3.3.a. 
197 Jewett 2007, 440. 
198 Om brugen se BDR §391.2. 
199 Jewett 2007, 441. 
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(13a). 200 Parallelt med 7c afviser Paulus på det kraftigste (13b: mh. ge,noito). 
Resten af v. 13 gentager hvad der allerede er sagt; det er ikke loven, men synden 
der blev årsag til død. Dog brugte synden loven til at frembringe død, og dermed 
understreges syndens totale syndighed. De fire forekomster af synd (àmarti,a, 
àmartwlo.j) tjener til emfasen af syndens rolle i denne tese.201 V. 14 knytter sig til 
det foregående ved ga.r, men indleder samtidigt et nyt underafsnit. Tidsaspektet 
skifter nu til præsens, som fastholdes resten af perikopen. Det fastslås, at loven er 
åndelig (14a: pneumatiko,j). Parallelt, men med modsat fortegn, betegner subjektet 
sig selv som kødelig (14b: sa,rkino,j). peprame,noj ktlÅ står som apposition til det 
eksplicitte evgw.. V. 15-16 udfolder (ga.r) hvad der menes med at være "solgt under 
synden" (14b). Disse vers beskriver subjektet gennem kontraster ved at skelne 
mellem viljen og handlingen og gennem denne skelnen; subjektet i relation til 
loven. 

nuni. de. indleder i v. 17 en ny enhed, som fortsætter indtil v. 20.202 Mens 
det i det foregående var subjektet og dets relation til loven, der var i fokus, er det 
nu subjektet og dets relation til synden. Afsnittet er bygget op omkring en ring-

200 Stowers 1981, 148–149. 
201 Jewett 2007, 455. 
202 Der er ingen konsensus i forskningen ang. spørgsmålet om strukturen internt i Rom 

7,13/14-25 (se evt. Lee 2010, 369–370 for forskellige bud på strukturen). Et af de mere væsentlige 
spørgsmål i denne diskussion er, om man bør adskille underafsnittene mellem vv. 16 og 17 eller vv. 
17 og 18. Skellet er ikke uvæsentligt, da tesen, der adskiller mellem 17 og 18, normalt læser 14-17 
parallelt med 18-20, således at disse to enheder essentielt udtrykker det samme, da 18-20 gentager 
14-17. Omvendt vil en skelnen mellem 16 og 17 tale for, at 14(13)-16 udtrykker én tanke, mens 
17-20 udtrykker en anden, således at der er en art progression i argumentet, jf. Engberg-Pedersen 
2002, 40. Et af de mere betydelige og klare bidrag for adskillelsen af 17 og 18 kommer fra Paul W. 
Meyer (se særligt Meyer 1990, 76–78; se evt. også Theißen 1983, 187–194). Parallellerne mellem 
de to enheder (14-17 og 18-20) kan da også virke overbevisende: begge enheder indleder med en 
tese (14/18a), der efterfølges af en ga.r-sætning (15.18b), og derefter af endnu én (15b.19), der på 
overordnet samme måde kontrasterer viljen og handlingen hos subjektet. Begge enheder afsluttes 
på samme vis gennem to betingelsesbisætninger(16.20: eiv de.). Der er dog væsentlige problemer og 
indvendinger imod den parallelle læsning mellem 14-17 og 18-20. A) Konklusionen som indledes i 
16a (eiv de.) ender i 16b og føres ikke videre over i 17. B) V. 18 indleder med oi=da ikke en præmis, 
der udfoldes i det efterfølgende. Den assisterer derimod v. 17, da 17 og 18 tilsammen beskriver 
subjektets kontrastive situation mellem ikke at have noget iboende godt og at have iboende synd. 
C) Oversættelsen og brugen af nuni. de. vil derfor også være utilfredsstillende, medmindre et nyt 
underafsnit begynder her. nuni. de. er netop en kraftig markering af overgang eller kontrast mellem 
to dele. D) V. 17 forbindes hellere med det efterfølgende end det foregående pga. talen om synden 
(àmarti,a) og det indre (evn evmoi.). E) Selvom betingelsen i 16 og 20 formuleres ens, er det dog ikke 
samme konsekvens de udtrykker (16: lovens godhed versus 20: synden som subjektets problem). 
Den ene handler altså om relationen mellem subjektet og loven (16), mens den anden handler om 
relationen mellem subjektet og synden (20). For yderligere og uddybende argumentation for 
delingen mellem vv. 16 og 17, se Lee 2010, 371–376 (særligt 372 note 97); Engberg-Pedersen 
2002, 46–47. 
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komposition, hvor 17 og 20b spejles i den parallelle sætning: "ikke længere mig, 
der udretter det, men synden, der bor i mig." Robert Jewett bemærker, at afsnittet 
er karakteriseret af brugen af homoioteleuton 203  med "o" og "on" endelser 
(17a.18a.18b.19a.19b.20a.20b), samt gentagelse af "synd" (àmarti,a) og "det 
gode" (avgaqo,n) som sætningsslutninger (17b/20c; 18a/19a).204 Både vv. 18 og 19 
indledes med ga.r-sætninger, der således vidner yderligere om versenes indbyrdes 
tilknytning. 

Fra v. 21 begynder det konkluderende afsnit, som indledes med det 
konsekutive a;ra. Syndens lov (23b) bekriger og står i vejen for subjektets vilje til 
at gøre det gode (21). Vv. 21-23 er omhyggeligt konstrueret med antitetisk paral-
lelisme, hele fem forekomster af no,moj, og brugen af homoioptoton,205 hvor de tre 
finale sætninger i v. 23 alle ender på mou.206 Perikopens kendte udbrud (24a: 
talai,pwroj evgw. a;nqrwpoj) leder til spørgsmålet om, hvem der kan befri 
subjektet fra dets ulykkelige situation (24b). Ikke loven, men Guds nåde gennem 
Jesus Kristus er svaret (25a). Den afsluttende konklusion med hensyn til subjektet 
kommer i v. 25b, som markeres med a;ra ou=n.207 I forhold til a;ra i v. 21, 
indikerer a;ra ou=n i højere grad den endelige situation hvad angår subjektet.208 

 
Opstillet i punktform kan den interne struktur skitseres således: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203 En art enderim der består i at gentage endelsernes klang. 
204 Jewett 2007, 456. 
205 Et retorisk greb der består i, at flere dele af en sætning ender eller står på samme måde. 
206 Jewett 2007, 456. 
207 V. 25bc virker så forstyrrende i argumentet, at det længe har været foreslået, at der her er 

tale om en glosse. Se afsnit 3.4.b.d. 
208 Lee 2010, 375; cf. Kjær Nielsen 1996, 60. 

 
 

                                                 
 



46 |     HVEM ER "JEG'ET" I ROM 7? 
 

7,7-12: Lovens moralske karakter og synden 
som subjektets problem 

7,13-25: Syndens tyranni og subjektets afmagt 

1) 7-8: Lovens natur og syndens 
anledning 
a) 7a-c: Diatribe ang. lovens 

syndighed 
b) 7d-8: Svar: Syndens afhæn-

gighed af loven 
2) 9-11: Udfoldelse af svaret: 

Syndens bedrag der, gennem 
buddet, ledte til død 

3) 12: Konklusion: Lovens hellighed 

1) 13: Syndens syndighed 
a) 13a-b: Diatribe ang. lovens 

resultat 
b) 13c-f: Svar: Synden bringer 

død gennem loven 
2) 14-16: Lovens godhed og 

subjektets syndighed 
a) 14: Antitese mellem loven og 

subjektet 
b) 15-16: Subjektets dilemma 

ift.  loven 
3) 17-20: Den iboende synd og 

subjektets handlinger 
a) 17: Den iboende synds 

handlinger 
b) 18-19: Konflikten mellem 

viljen og handlingen 
c) 20: Den iboende synd som 

det egentlige problem 
4) 21-25: Konkluderende 

opsummering: Syndens problem 
a) 21: Subjektets lovmæssighed 
b) 22-23: De stridende love 
c) 24-25a: Det fortabte subjekt 

og Gud 
d) 25b-c: Antitese mellem Guds 

lov og syndens lov 

 

4.3.  DETAILEKSEGESE 

På grund af det tydelige skifte der forekommer i perikopens v. 13, vil detail-
eksegesen opdeles mellem 7,7-12 og 7,13-25, så der dermed bliver mulighed for at 
konkludere på de eksegetiske iagttagelser i første del, inden blikket vendes mod 
anden del. Eksegesen vil følge den ovenfor skitserede struktur ved at behandle de 
større afsnit fortløbende. 
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4.3.a. Rom 7,7-12 

Første del af perikopen er især kendetegnet ved den gennemgående narrativ. Alle 
eksegetiske undersøgelser af subjektets identitet og tekstens indhold må derfor 
undersøge om denne narrativ kan sættes ind i en historisk kontekst, eller om den 
hører til i en eksistentiel beskrivelse af menneskets tilværelse. Narrativen har flere 
elementer, der kan pege i forskellige retninger. Dette er evident ud fra tolknings-
historien. Men i det nedenstående skal det imidlertid påvises, at narrativen 
alluderer til syndefaldsberetningen i Genesis. Det vil dog samtidigt blive fastholdt, 
at loven og buddet betegner Toraen, og at subjektet derfor må bestemmes til at 
erfare en tilværelse under Toraen. 

 

4.3.a.a. 7,7-8: Lovens natur og syndens anledning 

Det skarpe og radikale indledende spørgsmål indikerer den nære sammenhæng 
med det foregående. 209  En sådan konklusion bliver imidlertid blankt afvist 
gennem det korte negative svar; "absolut ikke!"210 Denne afvisning finder sin 
umiddelbare forklaring i vv. 7d-8. 

Når subjektet ikke kendte synden, undtagen gennem loven, så er der ikke 
blot tale om, at lovens åbenbaring af Guds vilje dermed definerer, hvad synd er. 
e;gnwn anvendes her om viden, der er tilegnet gennem erfaring.211 Gennem loven 
har subjektet således erfaret syndens virkelighed; gennem buddet frembragte 
synden al slags begær i subjektet (v. 8). Parallelt med e;gnwn skal h;|dein forstås i v. 
7e,212 hvor det foregående nærmere udfoldes ved at henvise til forholdet mellem 
subjektets begær (evpiqumi,an) og en forkortet form af Dekalogens tiende bud (ouvk 
evpiqumh,seij).213 

Forståelsen af begæret er væsentligt. For hvad angår identifikationen af 
subjektet, kan det pege i flere retninger. Eksempelvis kan omtalen af begæret vidne 
om en autobiografisk læsning,214 hvor Paulus taler om sin egen pubertet, idet 
begæret er at tolke seksuelt. Paulus henviser til tiden, hvor han blev bar mitzva og 

209 Se evt afsnit 4.2. 
210 For brugen af mh. ge,noito hos Paulus og øvrige, jf. Dunn 1988, 132. 
211 Dermed forstås verbet ikke blot i dets noetiske mening, men derimod heller ikke som selve 

handlingen at begå synd, jf. Moo 1996, 433–434; cf. Keck 1999, 68; contra Kümmel 1929, 45.  
212 Moo 1996, 433. 
213 Jf. Rom 13,9: to. ga.r ouv moiceu,seij( ouv foneu,seij( ouv kle,yeij( ouvk evpiqumh,seij ktlÅ; Ex 

20,17 (cf. Deut 5,21) i LXX: ouvk evpiqumh,seij th.n gunai/ka tou/ plhsi,on sou ouvk evpiqumh,seij 
th.n oivki,an tou/ plhsi,on sou ktlÅ 

214 Se afsnit 2.2.f.b. 
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dermed fuldt ud ansvarlig overfor loven.215 V. 9 fortæller da, at dette begær blev 
vækket i Paulus, da han var blevet moden til bar mitzva, og v. 8 fastslår, at denne 
seksuelle lyst er død inden man kommer i puberteten og altså først da står 
ansvarlig overfor loven. 216  Tolkningen af begæret som seksuelt bliver den 
hermeneutiske nøgle, der bestemmer forståelsen af resten af kapitel 7, som således 
handler om Pauli (og evt. i forlængelse deraf; menneskets) manglende evne til at 
styre sin seksuelle lyst. 

Men selvom evpiqumi,an i 7,7f kan siges også at indeholde seksuelt begær på 
linje med al andet slags begær, som f.eks. nævnes i Ex 20,17, kan evpiqumi,an 
hverken siges helt eller hovedsageligt at betegne seksuelt begær. Selve formule-
ringen i v. 8b forlanger en bredere forståelse, da der er tale om "al slags begær" 
(pa/san evpiqumi,an). Verbet evpiqume,w, som indgår i lovcitatet (v. 7f), bliver heller 
ikke brugt til at betegne seksuelt begær som sådan andre steder i Corpus 
Paulinum, og det er da også blot tre (Rom 1,24; 2 Tim 2,22; 3,6) ud af sytten 
forekomster af evpiqumi,an udenfor Rom 7,7-8, der har det seksuelle aspekt som sit 
fokus.217 Udover den åbenlyse indvending at en jødisk dreng, der er omskåret og 
lever sit liv i et jødisk samfund, aldrig kan siges at have levet "uden lov" (v. 9a),218 
er der altså heller ikke på det sproglige niveau belæg for at bestemme begæret i vv. 
7-8 til hovedsageligt at være af seksuel karakter. 

Modsat den snævre seksuelle tolkning er det også muligt at tolke buddet i v. 
7f bredt som selve kernen og summen af hele loven.219 Det er grunden til, at 
buddet i v. 7 er formuleret uden objekt. Set i forhold til jødisk tradition er det da 
også umiddelbart en plausibel forståelse. F.eks. erklæres det i Apoc. Mos. 19,3, at 
begæret er selve roden i enhver synd,220 og 4 Makk. 2,6 opsummerer Dekalogen i 
"mh. evpiqumei/n."221 Set i dette lys er det selve menneskets grundsynd, der konfron-
teres af loven i v. 7. Og gennem  dette lys kan der derfor være tale om allusioner til 

215 Gundry er klar over den anakronistiske brug af "bar mitzva", men bruger begrebet for at 
simplificere. På Pauli tid blev man også som 13-årig gjort ansvarlig overfor loven, jf. Gundry 2005, 
261. 

216 Ibid., 259. 
217 Moo 1996, 434. Se i øvrigt Ziesler 1988, 44–46, 54 for en afvisning Gundrys tolkning af 

begæret, samt en undersøgelse af både evpiqume,w og evpiqumi,an, som de forekommer i LXX og det 
øvrige NT. 

218 Ziesler 1988, 45; Theißen 1983, 253. 
219 Käsemann 1974, 186. En sådan forståelse er som oftest ledsaget af en adamitisk læsning af 

subjektet.  
220 evpiqumi,a ga,r evstin kefalh. pa,shj àmarti,ajÅ 
221 For øvrige tekster, se Theißen 1983, 207–208; Dunn 1988, 380. 
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beretningen i Gen 3.222 Men selvom denne mere brede forståelse kan ligge som 
baggrund for vv. 7-8, er det dog Toraen223 eller nærmere Dekalogen224 som står i 
forgrunden i teksten.225 Dette er den ligefremme forståelse, som er tydelig ud fra 
omtalen af det samme bud i 13,9, samt hele behandlingen af loven, som Paulus 
især fra 7,1ff har været optaget af. 

I v. 8 beskrives synden som en personificeret bevidst magt, som aktivt 
frembringer begær i subjektet. Denne personificering udfoldes i det følgende 
afsnit. Den radikale konklusion lyder: "For (ga.r) uden lov er synden død." Død 
(nekra,) skal forstås som "virkningsløs og kraftesløs."226 Også dette belyses i de 
efterfølgende vers. 

 

4.3.a.b. 7,9-11: Syndens bedrag der, gennem buddet, ledte til synd 

Eksegesen af disse vers er afgørende for den samlede forståelse af subjektet i hvert 
fald i 7,7-12(13).227 Især den adamitiske og den israelske tolkning af subjektet228 
finder deres vægtigste argumenter i dette afsnit. Men også det eksplicitte evgw, (vv. 
9a.10a), som her finder sin første forekomst af i alt syv i vv. 7-25, har givet anled-
ning til at fastholde en autobiografisk karakter.229 De forskellige læsninger af dette 
afsnit er alle mulige læsninger, uden det dog kan siges, at nogen af dem er 
uproblematiske ved nærmere undersøgelse. Alligevel alluderes der i dette afsnit så 
kraftigt til beretningen i Gen 2 og særligt 3, at denne forbindelse næppe kan 
overses.230 

Helt overordnet set synes Gen 2-3 og Rom 7,(8)9-11 at dele den samme 
narrative sekvens, som begynder med en uskyldig periode, buddets ankomst, 
syndens virkelighed og endeligt døden. Adam er da også den eneste, der kan siges 

222 For nogle eksegeter er der ikke blot tale om allusioner, men de fastholder, at subjektet i 
teksten faktisk er Adam. Se tolkningshistoriens afsnit 2.2.d. 

223 Moo 1996, 435. 
224 Jewett 2007, 449. 
225 Contra Bultmanns eksistentielle forståelse af begæret, jf. Bultmann 1967, 205–206. 
226 Michel 1978, 227; cf. Jewett 2007, 450; Dunn 1988, 381. 
227 Vanskeligheden af fortolkningen af disse vers placerer dem blandt "the most puzzling in the 

whole Bible," jf. Romanello 2003, 516. 
228 Se afsnit 2.2.d. samt 2.2.e. 
229 Jewett påpeger, at gennem anvendelsen af disse pronominer "Paul points explicitly to his 

own personal experience." Jf. Jewett 2007, 450; cf. Gundry 2005, 261. 
230 Mens Jan Lambrecht bemærker, at "there can be no doubt that verses 9-11 allude to what 

occurred in the Garden" (Lambrecht 1992, 47, cf. 83), hævder Käsemann skarpt, at "es gibt nichts 
in unsern Versen, was nichts auf Adam paßt, und alles paßt nur auf Adam" (Käsemann 1974, 188) 
- et citat som Troels Engberg-Pedersen finder deprimerende, set i lyset af de mange indvendinger 
der findes til en sådan tolkning (Engberg-Pedersen 2002, 42). 
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at have levet "uden lov" (v. 9a: e;zwn cwri.j no,mou) i udsagnets fulde betydning.231 
Som nævnt ovenfor ville man ikke kunne sige om en jødisk dreng, at vedkom-
mende levede "uden lov" i perioden før han blev bar mitzva.232 Den personifi-
cerede synd, som kort blev nævnt ovenfor i v. 8, fortsætter denne karakteristiske 
stil dels gennem udsagnet om, at den "levede op" (v. 9c: avne,zhsen)233 og dels 
gennem v. 11, som indledes parallelt med v. 8 og tilføjer, at synden bedrog 
(evxhpa,thse,n) og dræbte (avpe,kteinen) subjektet. Denne personificering af synden 
og beskrivelsen af dens handlinger især i v. 11 synes at afspejle slangens rolle i Gen 
3. Der fik slangen en anledning gennem buddet (Gen 3,1) og bedrog Eva234 og 
dermed Adam (Gen 3,13: avn/avpata,w vs. Rom 7,11: evxapata,w).235 Selvom slan-
gens rolle og syndens rolle ikke er fuldstændigt identiske, da slangen ikke dræber 
Adam og Eva, mens netop synden gør dette (v. 11c), er sammenfaldet mellem de 
to roller ikke desto mindre tydelig. Syndens rolle i Rom 7 er blot forstørret. Set i 
dette lys synes det sagligt nogenlunde tilsvarende udsagn i vv. 9-10a, hvor buddets 
(v. 9b: evntolh/j vs. Gen 2,16: evnetei,lato) ankomst medvirker til at synden lever 
op, at være et tilsvarende ekko af beretningen i Genesis. 

231 Jewett afviser, at Adam skulle have levet "uden lov", da det jødiske dogme ang. Toraens 
evige karakter ikke ville tillade en sådan læsning, jf. Jewett 2007, 451. Ikke desto mindre er dette 
Adams faktiske erfaring; der er ingen åbenbaret lov i Adams tilværelse, før buddet kommer i Gen 
2,16f. 

232 Se i øvrigt Kümmel 1929, 81–83; Theißen 1983, 253; Dunn 1988, 382. I 
tolkningshistorisk lys er det interessant at Origenes også anså 7,9 som forhindrende for en 
autobiografisk tolkning, jf. Stowers 1995, 194. Contra Jewett 2007, 451, der afsvækker udsagnet 
"uden lov" og mener, at det skal forstås som perioden før man kommer under lovens autoritet. 

233 Grundbetydningen af avnaza,w er egentligt "at komme til live igen," men ordet kan have 
inkoativ betydning, så avna, svækkes og derfor blot oversættes "at komme til live," jf. BDAG, 
avnaza,w, 2; Schnider 1990, 80. Selvom Jewett medgiver, at der her er tale om en klar reference til 
Adams synd, som efterfølgende har været alle menneskers forbandelse, kan der dog ikke være tale 
om Adams egen synd, idet Jewett afviser at avnaza,w kan oversættes uden betydningen "at leve op 
igen"; jf. Jewett 2007, 451. 

234 Selvom der ikke skelnes mellem to personer i 7,8-11, på trods af en skelnen mellem Adam 
og Eva i Gen 2-3, er dette dog ikke et problem for tolkningen. Adam og Eva er samlet i "jeg'et" i 
Rom 7, da det er typologien mellem Adam og Kristus (jf. Rom 5,12ff), der ligger til grund for 
allusionerne til Adam her. Det samme gør sig gældende i 1 Kor 15,22.45, hvor der skelnes mellem 
den første og den sidste Adam, mens Eva til gengæld nævnes eksplicit i 2 Kor 11,3, hvor denne 
typologiske modstilling netop ikke er i spil i teksten. 

235 At Paulus her bruger det intensiverede evxapata,w frem for avpata,w, som forekommer i Gen 
3,13, er irrelevant, da evxapata,w også benyttes i 2 Kor 11,3 og 1 Tim 2,14, hvor der tales om, 
hvordan Eva blev bedraget af slangen, jf. Lyonnet 1962b, 134. Jewett, som ellers er fortaler for et 
generelt autobiografisk afsnit, mener ang. v. 11 at "an allusion to the Genesis account is likely," jf. 
Jewett 2007, 452. Det samme gør sig gældende hos Fitzmyer, der ellers mener at den adamitiske 
tolkning kræver unødvendig indlæsning i teksten, jf. Fitzmyer 1993, 464, 468. 
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Progressionen i den ovenfor skitserede narrative sekvens passer også på 
forholdene omkring Israel og situationen ved Sinaj.236 Og taget i betragtning at 
det var Dekalogens tiende bud, der er citeret i v. 7, er det nærliggende at antage, at 
buddets ankomst i v. 9 derfor henviser netop til Sinaj-begivenheden. Men mens 
det kan siges, at israelitterne levede uden lov før Sinaj (jf. 5,13f), kan det vanskeligt 
siges, at de levede (e;zwn) uden lov før Sinaj, medmindre man afsvækker betyd-
ningen af za,w. Blot hvis den narrative sekvens er et ekko fra beretningen i 
Genesis, kan za,w beholde sin fulde teologiske tyngde.  

Når det siges om subjektet, at det "avpe,qanon", så er der næppe tvivl om, at 
der er tale om en død og fordømmelse, der er resultatet af synd.237 Betydningen af 
denne død er altså klar. Livet skal forstås parallelt med denne død, da e;zwn indgår 
i en skarp antitetisk konstruktion, hvor evgw. de. e;zwn (v. 9a) modsvarer evgw. de. 

avpe,qanon (v. 10a) og forbereder læseren på udsagnet om buddets modstridende 
funktion i v. 10bc.238 Betydningsindholdet af antonymerne "at leve" og "at dø" 
belyser hinanden i disse vers.239 Det er derfor oplagt at forstå begreberne i deres 
fulde betydninger: Adam levede i ordets fulde teologiske betydning foran Guds 
åsyn i Edens have i en ret relation til Ham. Og Adam døde i ordets fulde 
teologiske betydning ved fordømmelsen gennem synden og bortvisningen fra 
livets Guds nærvær.240 På samme måde forholder det sig med resten af v. 10; 
buddet som var til liv (zwh,n), viste sig at være til død (qa,naton). Liv og død står 
her overfor hinanden som antonyme begreber med samme teologiske indhold som 
de foregående tilsvarende verber. Antitesen og hele konstruktionen af sætningen 
tyder således på, at liv og død har den samme betydningsmæssige tyngde. za,w i v. 
9a kan derfor ikke blot betegne det fysiske liv på jorden. Og alene beretningen i 
Genesis kan understøtte en sådan betydning, da Israel ikke kan siges at have levet i 
denne forstand i tiden før buddets komme ved Sinaj.241 Desuden er det, i forhold 
til den israelske tolkning, vanskeligt at forklare, hvordan synden skulle være død 

236 Moo 1986, 127. 
237 Rom 6,23: "For syndens løn er død." Se i øvrigt Jewett 2007, 452; Fitzmyer 1993, 467–

468; Moo 1996, 438; Kümmel 1929, 53; Käsemann 1974, 189; Cranfield 1975, 352; Middendorf 
1997, 82–83. 

238 Jewett 2007, 452. 
239 Jf. den parallelle antonyme anvendelse i Gal 2,19: "For jeg er ved loven død (avpe,qanon) for 

loven for at leve (zh,sw) for Gud." 
240 Schreiner 1998, 360; cf. Dunn 1988, 383. 
241 Jf. Schreiner 1998, 362–363; contra Moo 1986, 125–128, der konkluderer at en adamtisk 

tolkning giver den mest naturlige forklaring på e;zwn og avpe,qanon, men altså fastholder at e;zwn 
ikke behøver have nogen teologisk signifikans overhovedet, cf. Jewett 2007, 450–451. Selvom 
teksten ikke tvinger en bestemt læsning af e;zwn, er den fulde teologiske betydning af verbet dog 
tydeligt oplagt. 
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og først leve op efter Sinaj (v. 8c-9), da synden på ingen måde var kraftesløs før 
Sinaj (jf. 5,13f; cf. syndflodsberetningen i Gen 6,1ff).242 

Imod tolkningen at Adam skulle være selve subjektet i 7,7-12 kan det frem-
føres, at a) det var Eva, og ikke Adam, der blev bedraget af slangen i Gen 3. B) 
Det er Dekalogens tiende bud, der bliver citeret i v. 7. På trods af den ovenstående 
mulige brede forståelse af forbuddet om at begære, må det fastholdes, at det er 
Dekalogens bud, der er tale om. C) Hvis det virkelig er Adam, der er subjektet, 
betyder det, at synden var til stede i verden før syndefaldet, men i Rom 5,12 er det 
klart, at synden kom ind i verden ved Adam.243 Men selvom Adam derfor ikke kan 
siges at være evgw,, alluderer teksten dog tydeligt til beretningen i Genesis - særligt 
gennem narrativen og den personificerede synd. 

 

4.3.a.c. 7,12: Lovens hellighed 

V. 12 konkluderer (jf. w[ste) første del af perikopen. Præcist og kort svares der på 
spørgsmålet, om loven er àmarti,a i v. 7b. Svaret kan næppe blive tydeligere; loven 
er a[gioj. Loven er altså præcist det modsatte af synd. I forlængelse deraf bliver 
buddet karakteriseret som "helligt og retfærdigt og godt." Selvom no,moj betegner 
loven som helhed, og evntolh. henviser til det citerede bud i v. 7, anvendes de 
samtidigt her parallelt.244 Buddet - og for den sags skyld hele loven - er hellig og 
retfærdig og god. 

 

4.3.a.d. Subjektet i Rom 7,7-12 

I Rom 7,7-12 er der især tre væsentlige iagttagelser til bestemmelsen af subjektets 
identitet. Før det første er der tydelige allusioner til Gen 2-3. Det narrative 
element i Rom 7,7-12 er dog ikke identisk med narrativen i Gen, således at 
subjektet kan bestemmes til at være Adam, men der alluderes til Gen 2-3 i den 
forstand, at dens ekko kommer til udtryk i beskrivelsen af subjektet. Så selvom der 
vanskeligt kan være tale om Adams person, alluderes der så kraftigt til syndefaldet, 
at der med stor sandsynlighed kan siges at være tale om en adamitisk type.245 Set i 

242 Gundry 2005, 258; Dunn 1988, 383. 
243 Lambrecht 1992, 63; Engberg-Pedersen 2002, 43. 
244 Jewett 2007, 453; Witherington 2004, 191; Lambrecht 1992, 48. 
245 Set i tolkningshistorisk lys er allusionerne så tydelige, at næsten samtlige af de græske 

kirkefædre så dem, jf. tolkningshistoriens afsnit 2.1. 
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forhold til Romerbrevets "Adam kristologi",246 hvor 7,7-12 især står i gæld til 
5,12-21, kan vi derfor bestemme subjektet 7,7-12 til at afspejle mennesket i Adam 
(modsat mennesket i Kristus, jf. 8,1), dvs. mennesket i kødet (modsat mennesket i 
Ånden, jf. 8,9).247 

For det andet er lovcitatet i 7,7 fra Dekalogens tiende bud. Mens det 
bestemt er muligt også at forstå ouvk evpiqumh,seij som en henvisning til paradis-
buddet, er det ikke desto mindre en henvisning til Toraen, ligesom teksten er et 
negativt svar på spørgsmålet om lovens syndighed (v. 7b). Vi kan derfor med 
rimelighed tale om en kombination mellem disse to aspekter, hvor det sidstnævnte 
står i forgrunden. Subjektet kender derfor til loven. 

For det tredje kan vi ikke fraskrive Paulus delagtighed i det eksplicitte evgw,. 
Selvom teksten ikke er autobiografisk i den forstand, at den handler om Pauli eget 
liv i tiden omkring hans bar mitzva, er det dog usandsynligt at brugen af det 
eksplicitte evgw, (vv. 9a.10a) skulle være udelukkende retorisk fiktivt.248 I tema-
angivelsen i 7,5f er "vi" da også subjekt for tilstanden og handlingerne. Det inklu-
derer naturligvis Paulus, således at det også er ham, der, med virksomme syndige 
lidenskaber i sine lemmer, var i kødet og bar frugt til døden i bogstavens gamle 
tjeneste. Dette "vi" bliver til et "jeg" fra v. 7ff. Et "jeg" der derfor ligeledes inklu-
derer Paulus. 

Man kunne måske ønske sig en mere klar beskrivelse af det talende 
subjekt. 249  Men hvis alle forhold i teksten skal tages i betragtning, bliver 
argumentet ikke helt rent. Vi skal således forholde os til sproglige formuleringer, 
der øjensynligt er påvirket af beretningen i Genesis, konteksten, som behandler 
lovens tema, og en form for inklusion af Paulus i udsagnene. Subjektet i Rom 7,7-
12 er altså sammensat af flere elementer, der trodser en simpel identifikation af ét 
nærmere defineret subjekt. Der er således tale om det adamitiske menneske, der 

246 Se Dunn 2012, 125–138 for en kort behandling af forholdet mellem Adam og Kristus i 
Romerbrevet. 

247 Peter von der Osten-Sacken bemærker at typologierne i Rom 5 og 7-8 er parallelle, da 5,12ff 
omhandler Adam og Kristus og 7,7-8,1ff handler om adamitten og den kristne, jf. Osten-Sacken 
1975, 218; cf. B. Dodd 1999, 234. Dette bekræfter Jean-Noël Aletti med sin retoriske analyse, 
hvor der er tale om en synkrisis (komparativ sammenstilling) mellem Adam og Kristus i 5,12-19, 
som danner grundlag for den efterfølgende synkrisis mellem det nye og det gamle menneske, jf. 
Aletti 1997, 303–305. 

248 B. Dodd 1999, 226; Munch 1989, 20; Lambrecht 1992, 90; Theißen 1983, 205; cf. Jewett 
2007, 450. 

249 Se f.eks. Jewett 2007, 442, der kalder Dodds forsøg på at inkorporere flere aspekter i 
identifikationen for "almost bizarre in its complexity" og mener, at "a similar confusion" er at 
finde i Theißens og Lambrechts kombinationsmodeller. 
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befinder sig under loven, hvilket er en tilstand Paulus retrospektivt kan relatere 
til.250  

 

4.3.b. Rom 7,13-25 

Den anden del af perikopen er kendetegnet ved den intense og livlige skildring. 
En skildring der derfor af nogle vurderes til nødvendigvis at afspejle personlig 
erfaring.251 I forhold til første del er der intet, der tyder på, at subjektet skulle have 
skiftet identitet i anden del. Det er derimod subjektet i første del, der i anden del 
bliver genstand for en dybdegående undersøgelse, hvor den deskriptive vinkel 
bevæger sig længere ind i subjektets indre, som teksten skrider frem. Lovens 
omtale i vv. 7-12 fortsætter ind i vv. 13-25 og subjektet kan derfor bestemmes til 
at leve under Toraen. Karakteristisk er det, at subjektet i denne anden del betegner 
sig selv som en "kødelig" slave af synden. Dette forhold afspejler sig i subjektets 
indre konflikt mellem viljen og handlingen, sindet og lemmerne, der bestemmer 
subjektet til at befinde sig i en magtesløs og håbløs situation. 

 

4.3.b.a. 7,13: Syndens syndighed 

Vers 13 har en dobbeltfunktion i perikopen. På den ene side opsummeres og 
afsluttes tankerækken fra 7,7-11 i vv. 12-13, og på den anden side introducerer 
7,13 det efterfølgende. Versets placering skal dog ikke diskuteres her. Det er 
tilstrækkeligt at sige, at v. 13 er en "paulinsk bro", der forbinder 7,7-12 og 7,14-
25.252 Årsagen til at verset her knyttes til vv. 14-25 er på grund af umiskendelige 
diatribestil.253 

Perikopen indledes således med spørgsmålet om den gode lov (det sidste 
adjektiv i v. 12) blev årsagen til subjektets død (v. 13a). Et absurd spørgsmål som 
blankt afvises (v. 13b). Udfoldelsen af det negative svar har en opsummerende 
karakter.254 Synden brugte det gode til at virke død, så synden skulle blive så 
syndig som mulig. 

 

250 Se også Theißen 1983, 210, der konkluderer, at Paulus utvivlsomt bruger Adam som model 
til at tolke sine egne erfaringer. Cf. Ziesler 1989, 184; Cranfield 1975, 343–344; Munch 1989, 19–
20. 

251 Jf. f.eks. C. H. Dodd 1932, 107: "A man is not moved like that by an ideal construction." 
Cf. B. Dodd 1999, 224; Lambrecht 1974, 78. 

252 Se særligt Engberg-Pedersen 2002, 39–40 for argumentation, cf. Lee 2010, 310. 
253 Lee 2010, 310; Stowers 1981, 148; Chang 2007, 269. 
254 For en spejling af udsagnene i 7,7-11 og 7,13, jf. Theißen 1983, 189. 
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4.3.b.b. 7,14-16: Lovens godhed og subjektets syndighed 

Paulus indleder sin forklaring (ga.r) ved at referere til den fælles viden (oi;damen), 
at loven er åndelig (pneumatiko,j).255 Idet v. 14 udfolder og forklarer v. 13, som i 
høj grad opsummerer det foregående, fastholder Paulus subjektets før-kristne 
beskrivelse. Beskrivelsen af loven står i antitetisk forhold med beskrivelsen af 
subjektet, som karakteriseres som kødeligt (sa,rkino,j). 

sa,rkinoj forekommer blot tre gange hos Paulus, 256 mens det lignende 
sarkiko,j forekommer seks gange.257 Denne skildring af subjektet vanskeliggør en 
kristen forståelse. Derfor skelner Cranfield mellem de to adjektiver ved at sige, at 
sa,rkinoj betyder "composed by flesh," mens sarkiko,j betyder "determined by 
the flesh."258 Men adjektiverne bør snarere forstås mere parallelt, ligesom det er 
tilfældet i 1 Kor 3,1-3, hvor begge adjektiver bruges i beskrivelsen af de verdslige 
korinthere.259 sa,rkinoj skal derfor ikke forstås neutralt på den måde, at subjektet 
har et legeme, men negativt med nær tilknytning til den negative paulinske brug 
af sa,rx. Det er da også ganske vanskeligt ikke at læse sa,rkinoj i sammenhæng 
med udsagnet om at være evn th/| sarki, i 7,5.260 Mens adjektivet i sig selv altså 
hverken ekskluderer et kristent eller ikke-kristent subjekt, indikerer brugen i 
denne kontekst at angive en ikke-kristen i den gamle æon.261 

Dette støttes af den næste bestemmelse af subjektet, hvor det siges at være 
solgt til at være under synden (peprame,noj ùpo. th.n àmarti,an). Verbet pipra,skw 
forekommer ofte i forbindelse med handel af slaver. Ud af de 24 forekomster der 
findes i LXX, refererer de 11 af dem netop til slavehandel.262 En sådan brug i NT 
findes i Matt 18,25. Den præcise formulering, Paulus anvender, har sandsynligvis 

255 Et udsagn der i øvrigt ikke findes i andre tilfælde før denne forekomst hos Paulus, jf. Jewett 
2007, 460. 

256 Rom 7,14; 1 Kor 3,1; 2 Kor 3,3. 
257 Rom 15,27; 1 Kor 3,3; 9,11; 2 Kor 2,12; 10,4. 
258 Cranfield 1975, 357; cf. Sand 1993, 229–230; Thiselton 1986, 671. 
259 Både Rom 7,14 og 1 Kor 3,1 har tekstkritiske varianter, der læser sarkiko,j/sarkikoi/j i 

stedet for sa,rkinoj/sarki,noij. Tilsvarende har de to forekomster af sarkikoi/j i 1 Kor 3,3 
varianter med læsemåden sarki,noij. Ang. den parallelle brug, cf. Hart 2013, 340; Schweizer 
1971, 143–144; Moo 1986, 454. 

260 En nyere dansk udgivelse ved Torben Kjær overser forholdet mellem sa,rkino,j og 
kontekstens brug af sa,rx. Ifølge Kjær skal sa,rkino,j udelukkende forstås gennem peprame,noj ùpo. 
th.n àmarti,an og derefter gennem indholdet af v. 15. "'Jeg'et' er kødeligt dvs. solgt under synden i 
den forstand, at 'jeg'et' gør det, som det ikke vil. I dette og kun i dette ligger dets 'kødelighed', og i 
dette og kun i dette ligger dets underkastelse under synden," jf. Kjær 2010, 177–178. Dermed 
overser Kjær også betydningen af de klare linjer tilbage til slavemetaforen i kapitel 6. 

261 Se særligt kontekstanalysens afsnit 3.4.a. 
262 Moo 1996, 454. 
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sin tidligste forekomst i græsk litteratur netop her.263 Men ordets anvendelse i 
LXX samt den fremtrædende slavemetaforik i det foregående kapitel264 efterlader 
ikke megen tvivl om betydningen af Pauli formulering; der er tale om en slave-
tilstand under syndens magt.265 Et slaveri som den kristne, ifølge det foregående 
kapitel, er blevet befriet fra (6,18.22). 

Hvad det vil sige at være peprame,noj ùpo. th.n àmarti,an forklares (ga.r) 
yderligere i vv. 15-16. For subjektet forstår (ginw,skw)266 ikke sine handlinger, da 
det handler i uoverensstemmelse med sin vilje. En ofte citeret parallel findes hos 
den romerske poet Ovid, hvor den kvindelige karakter Medea siger: "jeg ser det 
bedre og billiger det, men jeg følger det værre."267 Taget ud af sin kontekst udtryk-
ker citatet i sin essens det samme som Paulus; viljen til at gøre det gode lægger 
under for den menneskelige tilbøjelighed til at gøre det onde. Tanker og diskus-
sioner om dette forhold var i antikken kendt som diskussionen om avkrasi,a (viljes-
svaghed). Ovids værker var populære og den nævnte diskussion var vidt udbredt i 
Rom.268 Pauli tilhørere i Rom har derfor med al sandsynlighed kendt til den. Men 
selvom romermenigheden havde en forforståelse, når Paulus beskriver konflikten i 
mennesket, er det dog ikke diskussionen om avkrasi,a, Paulus hverken alluderer til 
eller tager stilling til.269 Subjektets problem er nemlig syndens iboende realitet (jf. 
vv. 17.20). 

263 Jewett 2007, 461. 
264 Se kontekstanalysens afsnit 3.4.b. 
265 Cranfield mener også, at der her tænkes på slaveri af en art. Men han mener samtidigt, at 

beskrivelsen "under the power of [sin]" kan betegne et kristent menneske, idet det er under 
syndens indflydelse, jf. Cranfield 1975, 357–358. En sådan forståelse af udsagnet virker dog noget 
"tynd" set i forhold til kontekstens brug af slavemetaforen. 

266 ginw,skw er, af fortalere for en kristen forståelse af subjektet, blevet oversat med betydningen 
"at anerkende," jf. f.eks. ibid., 359; Barrett 1957, 147; Murray 1967, 261. Denne 
oversættelsesmulighed finder sin begyndelse hos Augustin, jf. Fitzmyer 1993, 474. Men da der 
ingen sproglige paralleller findes for denne specielle oversættelse, bør den forkastes som tvungen, jf. 
Jewett 2007, 462. "The more serious exegetical choice is whether ouv ginw,skw implies basic lack of 
knowledge and awareness of the contradiction, as in 7:7, or whether it implies a failure to 
understand the contradiction and its consequences," jf. ibid. Vi følger her sidstnævnte mulighed, 
cf. Fitzmyer 1993, 474; Lambrecht 1992, 52; Witherington 2004, 196; Schreiner 1998, 373; 
contra Jewett 2007, 463; Bultmann 1967, 206. 

267 "Video meliora proboque, deteriora sequor", jf. Ovid Metam. VII. 20-21. Beskrivelsen af 
Medeas konflikt har mange paralleller. For eksempler se Tobin 2004, 232–234; Stowers 1994, 
262–264. 

268 Stowers 1994, 271. 
269 Ved nærmere undersøgelse af citatet fra Ovid, bliver det dog problematisk at gå mere i 

dybden med parallellerne mellem Rom 7,15 og Ovid Metam. VII. 21, jf. Huggins 1992, 156–157, 
161. Også tolkninger der gør sig afhængige af sammenligninger med avkrasi,a i almindelighed 
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Den intense spænding mellem subjektets vilje og handling kommer især til 
udtryk gennem det forhold, at det som subjektet hader (misw/), netop dette gør 
det. Og når dette sker, er det i enighed med loven om dens godhed (kalo,j). 
Subjektet har altså kendskab til loven og dens gode karakter (cf. 7,12), men 
magter ikke at gøre den. Det slås således endnu engang fast, at det er ikke er loven, 
der er problemet. 

En sidste væsentlig eksegetisk iagttagelse er verbernes skifte fra aorist til 
præsens. Dette har, forståeligt nok, bidraget til tolkningen, at Paulus i 7,14ff 
beskriver sin faktiske situation. Men dette skifte indeholder større forståelses-
vanskeligheder i en dansk oversættelse end i den græske originaltekst. Stanley 
Porter har påvist, at verber i præsens primært er baseret på aspekt frem for 
tempus. 270  I stedet kan det siges at verber i præsens grammatikaliserer det 
imperfektive aspekt, mens verber i aorist grammatikaliserer det perfektive aspekt. 
Forholdet mellem disse to aspekter er forsøgt beskrevet på forskellig måde, men 
forsimplet kan man arbejde med narrative og deskriptive kategorier, hvor det 
perfektive aspekt således tilhører den første og det imperfektive aspekt tilhører den 
anden.271 Dette giver god mening i forhold til vores perikope. Vv. 7-13 er netop i 
overvejende grad karakteriseret af den adamitiske narrativ, hvor Paulus beskriver 
en begivenhed, mens vv. 14-25 ikke længere alluderer til beretningen i Gen 2-3, 
men i stedet beskriver det splittede subjekts vilkår.272 Det kan derfor konkluderes, 
at "an aspectual approach to Romans 7 alleviates the problems associated with 
seeking a temporal distinction between the two paragraphs, and needing to 
postulate different referents or statuses for the 'I'."273 

 

4.3.b.c. 7,17-20: Den iboende synd og subjektets handlinger 

Efter at have behandlet forholdet mellem subjektet og dets kødelige karakter og 
loven og  dens åndelige karakter, vender Paulus nu blikket dybere ind i det køde-

problematiseres overbevisende hos ibid., 159–161; contra Engberg-Pedersen 2002, 54–56; Beld 
1985, 495–515; Stowers 1994, 260–272, 279; Stowers 1995, 198–199. 

270 Porter 1989, 75–109. Han konkluderer: "On the basis of contrastive verbal substitution, it 
is clearly shown that tense forms in Greek are not primarily time based (i.e. tense is not 
grammaticalized in Greek) but that they are aspectually based." Jf. ibid., 107. 

271 Porter 1989, 105–106; cf. Seifrid 1992, 321. 
272 Se f.eks. B. Dodd 1999, 231; Schreiner 1998, 387; Seifrid 1992, 321; Lambrecht 1992, 42; 

cf. Witherington 2004, 192; Fitzmyer 1993, 463; Lee 2010, 378. 
273 Jf. Michael Vanlaningham i seminarpapiret "Verbal Aspect, Planes of Discourse, Discourse 

Analysis, and the Enigmatic Tense Shifts in Romans 7" fra 2010, som er citeret hos Hart 2013, 
335. 
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lige subjekt. I det foregående underafsnit ville man kunne få det indtryk, at det er 
subjektets kødelige natur, der er problemet. Men i vv. 17 og 20 siges det, at der 
tillige er en anden aktør at tage i betragtning; nemlig synden, som bor i subjektet (h ̀
oivkou/sa evn evmoi. àmarti,a).274 

Beskrivelsen af synden får igen et personificeret præg (cf. 7,8ff). Udsagnene 
om syndens handlen gennem subjektet har givet anledning til at tale om synden 
som en besættende magt med dæmonisk karakter.275 Subjektets indre konflikt er 
da et udtryk for denne besættelse. Og konflikten forklares både i vv. 17 og 20 ved 
at påpege subjektets besættelse af en dæmonisk magt. Men der er dog næppe tale 
om dæmonisk besættelse. På trods af det radikale sprogbrug tales der her ikke om 
dæmoner, men om synden og dens magt over subjektet. Og dette forhold afspejler 
snarere den magt en herre har over sin slave (cf. v. 14b). Subjektets konflikt 
mellem dets vilje og handling finder nemlig sin parallel i samtidens diskussioner 
om slavernes menneskelighed. En slave havde et frit sind, men en bundet krop. En 
slaveherre havde ikke magt over slavens indre tanker. Det var derimod kroppens 
handlinger, han købte og solgte og rådede fuldstændigt over.276 Subjektets konflikt 
afspejler slavens konflikt, da subjektet netop er syndens slave. Men hvor antikkens 
slaveherre er en udefrakommende magt, er synden en magt, der regerer indefra 
menneskets indre. Den iboende magt er derfor ikke at forstå som en besættende 
dæmonisk magt, men oivke,w skal snarere betegne en "settled relation"277 for en reel 
- og ikke blot metaforisk - magt.278 

Det kunne lyde som Paulus fjerner ansvaret fra subjektet, når han to gange 
(vv. 17.20) skriver, at det er synden og ikke subjektet, der udretter det onde. Det er 
imidlertid ikke tilfældet. Subjektet fraskriver sig ikke sit ansvar, men konstaterer i 
stedet sin magtesløshed.279 Det er således klart ud fra selve formuleringen "h ̀
oivkou/sa evn evmoi. àmarti,a," at synden og subjektet "are inextricably tangled and 
thus are mutually responsible."280 Hvad angår den iboende synd, kan vi altså sige, 

274 nuni. de. har i v. 17 logisk og ikke temporal anvendelse. Jf. Lee 2010, 372; Jewett 2007, 467; 
Moo 1996, 457; Käsemann 1974, 196; Schreiner 1998, 374; Deibler 1998, 169; contra Dunn 
1988, 390, der dog mener den primært er logisk, men samtidig fastholder en "eschatological 
overtone." 

275 Grundmann 1964, 311; Käsemann 1974, 196. 
276 Llewelyn and Kearsley 1992, 52–53; cf. Witherington 2004, 200. Parallellen kan dog ikke 

direkte overføres, da Paulus ikke opererer med en dualistisk antropologi, jf. nedenfor. 
277 Jf. Dunn 1988, 429, der i samme omgang citerer en senere rabbinsk tradition for at 

bemærke, at "he who dwells in a house is the master of the house, not just a passing guest." 
278 Contra Stowers 1994, 280. 
279 Seifrid 1992, 328. 
280 Jewett 2007, 467; cf. Moo 1996, 458. 
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at synden er en dominerende magt, som bor i subjektet, og derfra holder subjektet 
som slave, så det ikke kan handle efter dets egen vilje. 

Udsagnet i v. 18a er nært tilknyttet v. 17b og udtrykker grundlæggende det 
samme med modsat fortegn: Synden bor i subjektet. Derfor bor det gode ikke i 
subjektet. Pointen med den (ofte forkert oversatte) 281 formulering er ikke at 
påpege hvor meget godt, der er i subjektet, men netop at det gode, i modsætning til 
synden, ikke bor i subjektet. Set i kontekstens lys er det uhyre vigtigt for den 
paulinske antropologi, om det er synden (7,17.20) eller om det er Ånden (8,9.11), 
der bor i mennesket.282 Og Paulus viser altså med v. 18, at det også er vigtigt, hvad 
der ikke bor i mennesket. Det er således ikke det gode, der har magten over 
subjektet og dets handlinger, men synden. 

Tolkningen af den præciserende sætning tou/tV e;stin evn th/| sarki, mou er 
ikke uvæsentlig. Men det synes tydeligt, at den er at forstå som et interpreterende 
og ikke indskrænkende udsagn.283 Det er netop hele subjektet, der er kødeligt og 
ikke blot en del af det (jf. v. 14), og der gives i det foregående ikke plads til en 
åndelig dimension i subjektet (jf. v. 14.17). Det følger derfor, at det unaturligt 
ville være tilfældet her. Præcisionen tjener til at blot til at understrege subjektets 
kødelighed på linje med brugen i 7,14 og 7,5.284 

I Bultmanns transsubjektive læsning identificeres det gode (avgaqo,n) og onde 
(kako.n) i v. 19 med liv (zwh,n) og død (qa,naton) i 7,10 i forbindelse med under-
stregningen af konfliktens ubevidste karakter.285 En sådan læsning tager imidlertid 
ikke hensyn til kontekstens betydning. avgaqo,n henter sit indhold fra 7,13 og skal 
derfor snarere identificeres med loven. Desuden er det vanskeligt at overse tekstens 
personlige og bevidste skildring af konflikten i forhold til a) det emfatiske subjekt, 

281 Se f.eks. den danske autoriserede oversættelse fra 1992: "Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, 
bor der intet godt." Mange bibeloversættere og eksegeter oversætter Rom 7,18, som om der stod 
"ouvk avgaqo.n oivkei/ evn evmoi," og ikke "ouvk oivkei/ evn evmoi, ÅÅÅ avgaqo,n." Men ouvk negerer oivkei/ og 
ikke det substantiverede subjekt avgaqo,n, jf. Keck 1999, 73; cf. Jewett 2007, 467; Moo 1996, 442, 
458; Cranfield 1975, 340; Käsemann 1974, 190; contra Fitzmyer 1993, 475; Witherington 2004, 
196; Schreiner 1998, 372; Dunn 1988, 390. 

282 Jf. kontekstanalysens afsnit 3.4.b.b. Dermed er det naturligvis ikke sagt, at en kristen er 
syndfri. Det er her syndens iboen, der er tale om, og altså ikke syndens eksistens. Det vil sige 
syndens dvælen i mennesket og synden som herren i det hus, det bor i. 

283 Contra Cranfield 1975, 361 (cf. Nygren 1944, 306–307), der ønsker at gøre plads til 
Helligåndens iboen i subjektet. 

284 Jf. Käsemann 1974, 196–197; Hofius 2002, 140; Schreiner 1998, 375; Wilckens 1980, 87–
88; contra Moo 1996, 459, der mener sa,rx skal forstås mere simpelt og materialistisk, og at der 
således ikke er tale om den typiske paulinske etiske brug af ordet her. 

285 Bultmann 1967, 207. 
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b) de lokative subjektive bestemmelser samt c) den gentagne brug af kognitive 
verber i perikopen.286 

 

4.3.b.d. 7,21-25: Syndens problem 

Fra v. 21 indledes det konkluderende (jf. a;ra) afsnit hvad angår subjektets situa-
tion. Et af de større eksegetiske problemer i disse vers er forståelsen af de syv 
forekomster af no,moj samt de to forekomster i 8,2. Det helt overordnede 
spørgsmål går på, om samtlige forekomster tjener til at betegne Toraen,287 eller om 
forekomsterne har forskellig brug. Vi vil ikke gå i dybden med diskussionen her, 
men blot kort kritisere den første position og plædere for den sidste.288 

Da det med al tydelighed er Toraen, der er tale om i forekomsterne op til 
dette afsnit, ville det være nærliggende at forstå no,moj i v. 21 på samme måde. 
Men eftersom no,moj forklares i de efterfølgende to led, kan der her ikke være tale 
om Toraen. no,moj er i v. 21 i stedet at forstå i en mere grundlæggende betydning 
som en "lovmæssighed" eller et "princip."289 Præcisionen af loven som Guds 
(qeou/) i vv. 22.25 skal uden tvivl betegne Toraen. Sidst er derfor betydningen af 
de tre "love" i v. 23, hhv. "en anden lov" (e[teron no,mon), "mit sinds lov" (tw/| 

no,mw| tou/ noo,j mou) og "syndens lov" (tw/| no,mw| th/j àmarti,aj, cf. v. 25). Hoved-
argumentet, for at disse tre forekomster ligeledes betegner Toraen, består i, at 
beskrivelsen af Toraen i vv. 21-25 ikke er en objektiv beskrivelse af den faktiske 
Tora, men en subjektiv beskrivelse af Toraen ud fra subjektets perspektiv. Sindet 
og lemmerne repræsenterer da to forskellige perspektiver. Sindet anskuer lovens 
intention og ønsker at gøre det gode i overensstemmelse med den gode lov (v. 12). 

286 Jf. Theißen 1983, 233–234 note 81. 
287 Dette synspunkt har i nyere tid haft stigende tilslutning. 
288 For et glimrende overblik over de to tolkninger se da særligt Schreiner 1998, 375–377. 
289 Den mest ligefremme syntaktiske analyse af verset vil være at tage to.n no,mon som objekt for 

eùri,skw hvor o[ti-sætningen, med det foranstillede tw/| qe,lonti ktlÅ, forklarer, hvilken lov der er 
tale om, cf. Cranfield 1975, 362; Moo 1996, 460. Jewett henviser derimod til H. A. W. Meyer og 
tager to.n no,mon som objekt til qe,lonti og poiei/n to. kalo,n som final infinitiv og får dermed 
følgende oversættelse: "Thus I discover that while my will is directed to the law in order to do what 
is excellent, the bad lies within my reach." Jf. Jewett 2007, 454, 469. Mens det er fristende at finde 
en konsistent brug af no,moj, er dette dog en mærkelig anstrengt ordstilling, der nok er syntaktisk 
mulig, men også usandsynlig i forhold til den mere ligefremme læsning. Fortalere for at læse no,moj 
som lovmæssighed eller princip tæller bl.a. Moo 1996, 460; Fitzmyer 1993, 475–476; Cranfield 
1975, 362; Lee 2010, 370; Käsemann 1974, 197; Lambrecht 1992, 53–54; Seifrid 1992, 329; 
Tobin 2004, 243; cf. BDAG, no,moj, 1a; contra bl.a. Jewett 2007, 469; Schreiner 1998, 377; 
Engberg-Pedersen 2002, 49; Dunn 1988, 392–393; Meyer 1990, 79; Wilckens 1980, 89; Wright 
2002, 569–570. 
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Men lemmerne erfarer lovens modsatte funktion, der vækker syndens begær (vv. 7-
8) og virker død, på trods af intentionen om at være til liv (vv. 10-11).290 

Mens det dog er muligt at forklare de divergerende beskrivelser af no,moj ud 
fra det splittede subjekts perspektiv og på den måde bibeholde lovens udelte 
hellige, retfærdige og gode karakter "an sich" (v. 12), er det i højere grad 
sandsynligt, at Paulus i disse vers spiller på begrebets forskellige brug, ligesom det 
f.eks. er tilfældet i Rom 3,27. For vanskelighederne ved at læse no,moj som Tora er 
flere: A) Efter udsagnet om glæden over Toraen i v. 22 finder Paulus det 
nødvendigt at skabe distance til denne ved at tale om en anden lov (e[teron no,mon) 
i v. 23. Hvis man skal tage ordene for pålydende, er der netop tale om en anden 
lov, således at der er tale om to love. Paulus ville derfor næppe have omtalt den 
som e[teron no,mon, hvis der var tale om en anden subjektiv erfaring af Guds lov 
eller en anden funktion af Guds lov. B) Denne "anden lov" ses i lemmerne. Men i 
de foregående afsnit er det synden, der er i lemmerne. Toraen er derimod 
tilknyttet sindet. 291  C) Fangenskabet i syndens lov (tw/| no,mw| th/j àmarti,aj) 
knytter sig ligeså godt til slave(fange)tilstanden under synden i v. 14 som fangen-
skabet under loven i v. 6. D) Den "anden lov" har en aktiv rolle i forhold til at 
forværre subjektets situation. Det er ellers noget, Paulus har brugt megen energi på 
at holde Toraen udefra i det foregående. For selvom synden fik en anledning 
gennem buddet til at bedrage og dræbe (v. 11), står Toraen ren og hellig igennem 
hele affæren. Pauli pointe er da netop, at det ikke er Toraen, der er problemet, 
men at Toraen er magtesløs på grund af kødets syndighed.  

Den "anden lov" og "syndens lov" er parallelle, da de begge befinder sig i 
subjektets lemmer, og er at forstå på linje med syndens magt og indflydelse, som 
den er beskrevet i vv. 14ff. Dette bekræftes af den ligeledes parallelle brug i v. 25b, 
hvor subjektet tjener syndens lov med kødet. "Sindets lov" i v. 23 er at forstå som 
Guds lov, der tjenes med sindet i v. 25b, og er derfor identisk med Guds lov i v. 
22. På denne måde skabes der dermed kontakt til resten af perikopen, da Guds 
lov, altså Toraen, i vv. 22f, således har synden som modpart og ikke sig selv.292 
Kort opsummeret er der altså tre slags love i vv. 21-25: 1) Lov forstået som 
lovmæssighed eller princip i v. 21. 2) Guds lov og sindets lov der synonymt tjener 
til at betegne Toraen. 3) Den "anden" lov og syndens lov der ligeledes synonymt 
betegner syndens magt og autoritet. Punkt 2 og 3 udgør dermed to serier med 
no,moj, der står i et kontrastforhold med hinanden. 

290 Engberg-Pedersen 2002, 50; cf. Munch 1989, 29; Dunn 1988, 395. 
291 Moo 1996, 463. 
292 Munch 1989, 30. 
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Indholdet af vv. 22 og 25 er traditionelt set blevet betragtet som tydelige 
markører hvad angår identifikationen af et kristent subjekt. Det drejer sig specifikt 
om forståelsen af "det indre menneske" (to.n e;sw a;nqrwpon) og glæden over 
Guds lov i v. 22, samt udsagnet om tjenesten under syndens lov i v. 25b efter den 
utvetydige kristne taksigelse i v. 25a. Hvad angår det første, forekommer 
udtrykket "e;sw a;nqrwpoj" blot to gange (2 Kor 4,16; Ef 3,16) i hele NT ud over 
eksemplet i v. 22. I disse to eksempler bruges udtrykket uden tvivl om det kristne 
menneske. Men det betyder ikke, at det dermed er en teknisk soteriologisk 
term.293 Tværtimod er udtrykket ganske kendt i hellenistisk platonisk antropologi, 
så der kan ikke være tvivl om, hvor Paulus har udtrykket fra.294 Ligeledes er det 
også klart, at Paulus bruger udtrykket anderledes, da han - modsat platonisk 
antropologi - ikke arbejder med en dualistisk antropologi. 295  Vi bør altså 
bestemme betydningen ud fra konteksten, udtrykket anvendes i. Og i Rom 7,22 
betegner e;sw a;nqrwpon "what the individual should be, in distinction from what 
he actually is."296 Betydningen af udtrykket står altså på linje med sindet (nou/j) i 
vv. 22-25 og viljen i vv. 15-21.297 

Subjektets glæde (sunh,domai)298 over Guds lov er heller ikke noget, der 
nødvendigvis kræver et kristent subjekt. Der er rigeligt med eksempler i GT, hvor 
der udtrykkes inderlig glæde over Guds lov. Blot et enkelt eksempel fra Salmernes 
Bog skal her nævnes: "Lykkelig den, der frygter Herren og elsker hans bud højt" 
(Ps 112,1, cf. Ps 119). Men også samtidige jødiske tekster vidner om en gedigen 
glæde over Toraen.299 Og Paulus selv synes at anerkende sine landsmænds iver og 
glæde som oprigtig, omend den er uden forstand (jf. 10,2). 

Endelig er der problemet med rækkefølgen i indholdet af v. 25, der er så 
forstyrrende, at der ofte siges at være tale om en evt. paulinsk glosse i margen, en 

293 Moo 1996, 462. 
294 Se bl.a. Jeremias 1964, 365; Jewett 2007, 470; Middendorf 1997, 105; Moo 1996, 462; 

Seifrid 1992, 330. For en nærmere undersøgelse af udtrykket e;sw a;nqrwpoj, se særligt 
behandlingen i Jewett 1971, 391–401. 

295 Jewett 2007, 470. 
296 Walter 1991, 65; cf. Jewett 2007, 470. 
297 Moo 1996, 462; Fitzmyer 1993, 476; Schreiner 1998, 376; Lambrecht 1992, 51; Lee 2010, 

372; cf. Middendorf 1997, 106. 
298 sunh,domai er et bibelsk hapax legomenon, der egentligt betyder "at glæde sig sammen med," 

men det oversættes normalt med et afsvækket sun-, jf. Jewett 2007, 469; Moo 1996, 461. Der kan 
i denne kontekst trækkes linjer tilbage til enigheden i v. 16 og videre til subjektets vilje i det hele 
taget. sunh,domai i v. 22 forstærker dermed su,mfhmi i v. 16b, som er et mere emfatisk udtryk for 
subjektets vilje (qe,lw, jf. vv. 15b.16a.18b.20a.21a). Subjektet ønsker at gøre, samstemmer med og 
glæder sig over Toraen, jf. Lambrecht 1992, 53. 

299 Moo 1996, 461; Schreiner 1998, 388; cf. Jewett 2007, 469. 
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senere redaktionel interpolation eller en omstrukturering.300 Men der er absolut 
ingen tekstkritiske usikkerheder i afslutningen i kapitel 7 eller i overgangen til 
kapitel 8 til støtte for sådanne konklusioner.301 Desuden er det vanskeligt at 
forestille sig, at nogen efterfølgende skulle bryde det retoriske momentum ved at 
tilføje v. 25bc her. En sådan interjektion ville jo netop frembringe "lectio 
difficilior." Vi bør derfor behandle teksten som den foreligger, i stedet for at rette 
den til efter vor egen forståelse af argumentet. Rækkefølgen er dog ikke så alvorligt 
et problem for en ikke-kristen forståelse af subjektet, som det ofte er blevet gjort 
til. Paulus har for vane at komme med abrupte taksigelser,302 og det er da ikke bare 
muligt, men også sandsynligt, at v. 25a netop er at forstå som paulinsk indskudt 
parentes. Dette bestyrkes yderligere af det pludselige skifte fra subjektets 
perspektiv til omtalen af Kristus som vor Herre (kuri,ou hm̀w/n). Selvom det retori-
ske momentum, der opbygges fra v. 24, mister sin pondus i overgangen til den 
frigørende forkyndelse i 8,1ff gennem tilstedeværelsen af v. 25bc, bibeholder v. 
25bc sin opsummerende karakter, der samler hele argumentet i vv. 14-23. Paulus 
ville altså blot afslutte perikopen på sammenfattende vis, inden fokus for alvor 
skifter i 8,1ff. "Sindet", "Guds lov", "kødet" og "syndens lov" er alle kendte 
begreber fra vv. 14-23. Men som noget nyt opsummerer Paulus her forholdet 
mellem viljen og handlingen med verbet douleu,w. Hvis verbet trækker tråde 
tilbage til 6,18f, er det interessant, at der her er tale om "lemmernes" tjeneste for 
retfærdigheden - helt modsat beskrivelsen i 7,23. Brugen i 7,25 matcher derfor 
sikkert virkeligheden i 7,6, hvor der tales om bogstavens gamle tjeneste (douleu,ein 
ÅÅÅ palaio,thti gra,mmatoj).303 Perikopens overordnede tese, at hele subjektet er 
kødeligt og solgt under synden (v. 14),304 har således den konsekvens, at selvom 
subjektet nidkært tjener Guds lov med sindet, gør slavetilstanden under synden 
denne gode vilje magtesløs, idet den ikke formår at omdanne viljen til praksis, så 

300 Se Jewett 2007, 456–458 for et glimrende overblik. 
301 Stuhlmacher 1994, 113; cf. Moo 1996, 466; Schreiner 1998, 380; Tobin 2004, 245; 

Fitzmyer 1993, 477. 
302 Jf. f.eks. Rom 9,5; 1 Kor 15,57; cf. Rom 11,33; Gal 1,5; Ef 3,20f. Se i øvrigt Stuhlmacher 

1994, 113, der henviser til gammeltestamentlige eksempler på forholdet mellem klage og pludselig 
taksigelse. 

303 Munch 1989, 24. 
304 Det er også sådan auvto.j evgw. skal forstås i vv. 25b. Der er derfor ikke tale om, at auvto.j 

nuancerer evgw. på den måde, at det kan oversættes "thrown on my own resources" (BDAG, auvto,j, 
1d) eller "left to myself" (C. H. Dodd 1932, 104). Den emfatiske brug understreger i stedet, at det 
er det samlede subjekt, der er tale om. auvto.j evgw. betegner således det ene subjekts konflikt mellem 
vilje og handling, sind og lemmer. Jf. Dunn 1988, 397–398; Cranfield 1975, 369; Moo 1996, 
467; Engberg-Pedersen 2002, 53–54; contra Lambrecht 1992, 55; Jewett 2007, 473; cf. Fitzmyer 
1993, 477. 
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subjektet i virkeligheden tjener syndens lov.305 Jewett opsummerer det således: 
"Without the intervention of Christ, the nou/j of the zealot believes that he serves 
the 'law of God' but as a consequence of misunderstanding the 'righteousness of 
God' (see Rom 10:2), the deeds of his flesh actually serve the 'law of sin.'"306 

Efter behandlingen af disse udfordringer til forståelsen af et ikke-kristent 
subjekt, vil vi nu kort kigge på indholdet af udbruddet i v. 24. Paulus har nu 
udfoldet, hvad det vil sige at være "kødelig, solgt under synden" (v. 14). Og taget i 
betragtning hvilken fuldstændig fastlåst og håbløs situation der er beskrevet, er 
udbruddets karakter passende. Subjektet beskrives som et "elendigt menneske" 
(talai,pwroj evgw. a;nqrwpoj), og spørgsmålet, om hvem (ti,j) der skal befri 
subjektet, stilles. Et kristent menneske vil snarere spørge om, hvornår udfrielsen 
sker, end hvem der har magt til at gøre det. Og udfrielsen fra dødens legeme 
betegner da også tilstanden, der beskrives i hele 7,7-23 og peger frem mod 
udfrielsen fra syndens og dødens lov i 8,2, og betegner derfor ikke kroppen i 
materiel forstand med håbet om fysisk genopstandelse og endelig frelse.307 

 

4.3.b.e. Subjektet i Rom 7,13-25 

7,13-25 er forskelligt fra 7,7-12 på flere måder. Angående subjektet, som denne 
opgave koncentrerer sig om, er det karakteristisk, at beskrivelsen i vv. 13-25 
bevæger sig ind i subjektet og fokuserer på den interne konflikt mellem subjektets 
vilje og handling. I takt med tekstens progression bevæger den deskriptive vinkel 
sig dybere og dybere ind i subjektet. Og med denne intense og levende skildring 
gør Paulus rede for forholdet mellem loven, synden og subjektet. 

Til en nærmere identifikation af subjektet skal der, som det første, peges på 
kendskabet til Toraen. Dette er evident ud fra spørgsmålet, der indleder 
perikopen, hvor der stilles spørgsmålstegn ved lovens funktion. I det opsumme-
rende forsvar henvises der til buddet (v. 13), og i den nærmere forklaring forsvares 
lovens åndelighed og godhed (vv. 14.16). I den sidste del udtrykkes der tilmed 
glæde over Guds lov (v. 22; cf. vv. 23.25). Dette kendskab harmonerer med 
kendskabet i 7,7-12, og de to indledende spørgsmål om loven (vv. 7.13) indikerer 

305 Ligesom alle de andre kontrastudsagn i den større kontekst i Rom 6-8 skal tages alvorligt, 
skal denne også. Tjenesten under syndens lov er subjektet befriet fra i 8,2. Jf. afsnit 3.4.b.a. 

306 Jewett 2007, 473. 
307 Cf. Lambrecht 1992, 54–55; Moo 1996, 466. Dunn 1988, 397 mener også, at befrielsen 

har åndelig frem for fysisk karakter, men mener samtidigt at denne åndelige befrielse ikke er at 
forstå som omvendelsen eller den allerede erfarede opnåede befrielse, men derimod den endelige 
eskatologiske befrielse. 
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vigtigheden af denne i det overordnede argument. Det er derfor heller ikke uden 
grund, at perikopen er blevet kaldt for "lovens apologi."308  

For det andet understreges subjektets kødelighed. Denne beskrivelse er et 
ekko af den korte beskrivelse af den gamle æon i 7,5, der indledes "dengang vi var 
i kødet" (sarki,). Subjektets forhold til kødet kommer eksplicit til udtryk gennem 
definitionen af subjektet som værende kødelig (sa,rkino,j, v. 14), den nærmere 
bestemmelse af subjektet som værende kød (sarki,, v. 18) og gennem kødets 
tjeneste i syndens lov (sarki., v. 25). Brugen af sa,rx i 7,14-25 afspejler således den 
typisk negative paulinske brug. 

For det tredje siges det, i direkte forlængelse af karakteristikken som kødelig, 
at subjektet er solgt som slave under synden (v. 14). Slavemetaforikken er allerede 
anvendt i rigt omfang i det foregående kapitel,309 og den gennemsyrer ligeledes 
resten af perikopen her. Slavens (= subjektets) herre (= synden) udøver her sin 
magt indefra subjektets indre (vv. 17.20). Dette forhold har konsekvenser for 
subjektets handlinger, der er totalt underlagt syndens magt. Paulus opererer dog 
ikke med en dualistisk antropologi, der dermed skulle betyde, at viljen er 
undtaget. Det er hele subjektet, der er syndens slave (jf. vv. 14.17f.20.24). Synden 
regerer i subjektets lemmer ved at udføre onde handlinger. Og synden har magt 
over subjektets sind ved at gøre viljen magtesløs. Men på  trods af denne totale 
magtesløshed skildres en konflikt mellem subjektets vilje og sind med dets 
handling og lemmer. En diskussion som var kendt blandt hedninger, men som 
hos Paulus får en anden teologisk tyngde. Opsummerende kan det siges, at synden 
i denne tekst beskrives som den dominerende magt, der bor i subjektet, og derfra 
holder subjektet som slave, så det ikke kan handle efter dets egen vilje. 

Konflikten mellem viljen og handlingen har fået bl.a. Luther til at henvise 
til Gal 5,17 som en paralleltekst.310 Rom 7 og Gal 5 er imidlertid så forskellige, at 
dette ikke lader sig gøre. A) Mens teksterne har kampmotivet til fælles, taler Gal 5 
tydeligt om sejrens mulighed og Rom 7 om det totale nederlag. Subjektets 
skildring som magtesløs fange i syndens lov i lemmerne (jf. Rom 7,23) kan 
vanskeligt forenes med løftet om sejr over kødets lyst (jf. Gal 5,16).311 B) Som det 

308 Kümmel 1929, 9. 
309 Jf. afsnit 3.4.b. 
310 Jf. afsnit 2.1.a. 
311 Den danske autoriserede oversættelse fra 1992 giver ikke dette indtryk. Verset, som består af 

en formaning og et løfte, bør oversættes: "Men jeg siger: I skal vandre i Ånden og I vil ikke 
fuldbyrde kødets lyst" (le,gw de,( pneu,mati peripatei/te kai. evpiqumi,an sarko.j ouv mh. tele,shte). 
Denne mening er nærmest hævet over enhver tvivl, jf. f.eks. Longenecker 1990, 244–245; Betz 
1979, 277–278; Schreiner 2010, 341–343. 

 
 

                                                 
 



66 |     HVEM ER "JEG'ET" I ROM 7? 
 

allerede er nævnt i kontekstanalysen, er Ånden totalt fraværende i Rom 7.312 
Sejren i Gal 5 garanteres imidlertid af Åndens tilstedeværelse. Og dette er netop 
det afgørende: i Rom 7 står kampen mellem sa,rx og nou/j, mens kampen i Gal 5 
står mellem sa,rx og pneu/ma.313 Det sidstnævnte er også tilfældet i Rom 8. Gal 5 
afspejler derfor snarere virkeligheden i Rom 8 end i 7. C) Gal 5,18 understreger, 
at idet galaterne drives af Ånden, er de ikke under loven. Det er vel efterhånden 
påvist, at Rom 7 handler om en tilværelse under loven. Ellers findes et nogenlunde 
parallelt udsagn i Rom 6,14, hvor der står: "For synden skal ikke være herre over 
jer, for I er ikke under loven, men under nåden." Det modsatte er tilfældet i Rom 
7, hvor synden netop er subjektets herre. D) Desuden står der i Gal 5,24 at "de, 
som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og 
begæringerne." Subjektets problem i Rom 7 er netop, at han ikke er i stand til 
dette. Han er tværtimod fange i syndens lov i lemmerne. 314  Vi kan derfor 
konkludere, at konflikten i Gal 5 og Rom 7 ikke fungerer parallelt, da de udspiller 
sig på to forskellig planer, hhv. et kristent (Gal 5) og et ikke-kristent (Rom 7). 

For det fjerde indikerer den fortsatte eksplicitte brug af evgw,, at der er tale 
om det samme subjekt, som beskrives i vv. 7-12. Dette understøttes af, at 
beskrivelsen stadig befinder sig i en "lovens kontekst" og at subjektets situation i 
begge afsnit er elendig på trods af dette kendskab til loven. Yderligere er det klart 
ud fra strukturen og funktionen af v. 13 som en strukturel bro mellem vv. 7-12 og 
14-25. Forskellen er blot den deskriptive vinkel af subjektet. Ligesom skiftet fra 
aorist til præsens sikrer brugen af evgw, tekstens karakteristiske livlige beskrivelse.315 
Subjektets erfaringer i vv. 13-25 kunne sådan set godt afspejle Pauli egne 
erfaringer, forstået på den måde at han beskriver sin farisæiske fortid, hvor han 
glædede sig over Guds lov (7,22) og med nidkærhed ønskede at tjene Gud (10,2). 
Erkendelsen af magtesløsheden er således en retrospektiv refleksion fra et kristent 
perspektiv. Men set i lyset af den samlede perikope, 7,7-25, vanskeliggør brugen af 
metaforik og tekstens retoriske karakter, at evgw, eksklusivt skulle betegne Paulus, 
således at der i vv. 13-25 er tale om en simpel autobiografisk fremstilling. 
Derimod kan det fortsat vanskeligt benægtes, at Paulus er inkluderet i evgw,. 

312 Contra Dunn 1975, 272 der konkluderer om Rom 7,14-25, at "in these verses the believer's 
experience is clearly depicted as an experience of warfare between flesh and Spirit." 

313 Munch 1989, 14. 
314 Chang 2007, 276. 
315 Lee 2010, 380. 
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En sådan inklusion af Paulus er imidlertid traditionelt set blevet anfægtet på 
grund af det utvivlsomt autobiografiske element i Fil 3,4-6.316 For hvis Paulus her 
siger, at han før sin omvendelse var "uangribelig i lovretfærdighed" (kata. 
dikaiosu,nhn th.n evn no,mw| geno,menoj a;memptoj, Fil 3,6b) kan beskrivelsen af det 
elendige menneske i Rom 7, der ikke magter at handle efter loven, ikke beskrive 
den samme situation. Paulus kan derfor ikke beskrive sig selv i Rom 7. Disse 
tekster kan dog alligevel forenes, hvis man læser dem som beskrivelser af den 
samme situation, men ud fra forskellige perspektiver. Udsagnet om Pauli 
uangribelighed er da et udtryk, der afspejler hans fortidige perspektiv som farisæer 
(jf. Fil 3,5), mens den elendige situation, som er skildret i Rom 7, er beskrevet ud 
fra hans nuværende kristne perspektiv.317 Paulus beskriver da sin fortid med ny 
indsigt, der belyser et hidtil ukendt mørke i ham. I forlængelse heraf kan der 
skelnes mellem en indre og en ydre konflikt. Pauli uangribelighed afslutter på 
opsummerende vis en liste, der udelukkende indeholder ydre og observerbare 
elementer (Fil 3,4-6). Rom 7 beskriver derimod en indre konflikt.318 Moo har 
beskrevet forholdet mellem disse to observationer ganske præcist: "In Phil. 3, Paul 
is describing his status from a Jewish perspective; in Rom. 7, his experience from a 
Christian perspective."319 Pauli egen erfaring er derfor ikke udelukket fra beskri-
velsen af subjektet i Rom 7,7-25, men som nævnt ovenfor er det altså heller ikke 
en autobiografisk fremstilling.  

 

4.4.  SUBJEKTETS RETORISKE KARAKTER 

Der er i det ovenstående argumenteret for, at subjektet i Rom 7,7-25 ikke kan 
betegne Paulus i den forstand, at vi i denne perikope har fået overdraget Pauli 
selvbiografi. Det er samtidigt blevet begrundet, at Paulus dermed ikke er eksklu-
deret fra subjektet. Ikke desto mindre er subjektet præget af en art retorik. Men da 
Pauli erfaring ikke kan ekskluderes fra skildringen i 7,7-25, kan den derfor ikke 
opfattes som retorisk-fiktiv, men som retorisk-real. 320  Spørgsmålet er derfor, 
hvordan denne retorisk-reale brug af evgw, skal forstås, og hvor Pauli inspiration til 
en sådan praksis kommer fra. 

316 Kümmel 1929, 111–117. Fil 3,6 udgør det største problem for den autobiografiske læsning, 
men ofte behandles Gal 1,13f i samme omgang. Yderligere kan Acta 22,3; 23,6; 26,4f udgøre 
lignende udfordringer, jf. Gundry 2005, 262. 

317 Theißen 1983, 236–237, 243–244; cf. B. Dodd 1999, 223; Moo 1996, 450. 
318 Gundry 2005, 262–263; Lambrecht 1992, 77–78; cf. B. Dodd 1999, 223; Lee 2010, 349. 
319 Moo 1996, 450. 
320 Munch 1989, 20. 
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Med Romerbrevets talrige henvisninger til den gammeltestamentlige salme-
litteratur, som især afspejler ordlyden fra Septuaginta frem for den masoretiske 
tekst, er det oplagt at undersøge muligheden for, om der skulle være sammen-
hænge mellem brugen af det eksplicitte evgw, i de individuelle klagesalmer og Rom 
7.321 Der kan da også nævnes flere fællestræk: Den gentagne brug af det emfatiske 
eksplicitte evgw,, 322 udbruddet om frelse fra elendigheden 323 og erkendelsen af 
lovens godhed og glæden over denne.324 Men subjektet i Rom 7 kender ikke til 
den positive selvbeskrivelse, som subjektet i salmerne identificerer sig med.325 
Subjektets elendighed er total. Var de gammeltestamentlige klagesalmer benyttet 
som skabelon, ville man - i lyset af Pauli øvrige brug af salmerne - forvente et citat 
eller tydeligere allusioner. På trods af enkelte ligheder, kan der ikke samles evidens 
for, at subjektet i Rom 7 er konstrueret på baggrund af salmerne. 

Mens lignende observationer kan gøres i de gammeltestamentlige apokryfer 
og pseudopigrafer,326 bliver parallellerne imidlertid tydeligere, hvis fokus vendes 
mod teksterne fra Qumran. 327  Særligt en passage i Sekthåndbogen (Serekh) 
minder om indholdet i Rom 7,14ff: 

Men jeg hører til ondskabens mennesker 
og til urettens forsamling af kødelige. 
Mine synder, mine overtrædelser, mine forseelser 
samt mit fordrejede sind 
hører hjemme i forsamlingen af maddiker 
og blandt dem, der vandrer i mørke. 
For mennesket bestemmer <ikke> sin vej, 
og intet menneske kan gøre sine skridt faste, 
fordi retfærdigheden er hos Gud, 
og fra hans hånd kommer en levevis i fuldkommenhed.328 

321 Se særligt Gaventa 2013, 77–91; cf. Stuhlmacher 1994, 106, 109, 113; Seifrid 1992, 322; 
Meyer 1990, 65; Aletti 1996, 90. 

322 Ps 16; 25; 30; 37; 38; 54; 68; 70; 108 (LXX nummerering). 
323 Særligt i LXX Ps 16,9 hvor verbet talaipwre,w forekommer (sml. Rom 7,24: talai,pwroj) 

samt råbet om frelse (r̀u,omai) i v. 13. 
324 Især i Ps 119 som ikke karakteriseres som en klagesalme, men dog indeholder klage, jf. 

Gaventa 2013, 84–85. 
325 Se listen i note 322 med undtagelse af Ps 30; 38. 
326 Se Stuhlmacher 1994, 109–110 for eksempler på tekster. 
327 Seifrid 1992, 322; Dunn 1988, 390. 
328 1QS 11.9-11 citeret hos Mink 1998, 105. Cf. Stuhlmacher 1994, 109; Dunn 1988, 389. 
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Qumrans takkesalmer (Hodayot) indeholder lignende passager, der koncentrerer 
sig om individets situation.329 Men selvom det er interessant, at der kan dokumen-
teres ligheder mellem indholdet Rom 7 og Pauli jødiske baggrund, gives der 
hverken i bønnerne eller salmerne noget tilfredsstillende svar på den pludselige og 
vedholdende brug af 1. person ental i Romerbrevets kontekst. For Rom 7 er 
hverken en salme eller en bodsbøn. Desuden er situationen i Rom 7 så elendig, at 
selv loven er magtesløs overfor den. 

En mere frugtbar søgen efter svar på spørgsmålet om subjektets retoriske 
karakter findes ikke i Pauli jødiske baggrund, men i stedet i hans græsk-romerske 
baggrund. Mens Paulus naturligvis er påvirket og formet af sin jødiske tradition, 
er det bevidste valg af den retoriske stilform i 1. person singularis ikke sket på bag-
grund af inspiration fra denne tradition, men på baggrund af hans græske uddan-
nelse. 

 

4.4.a. proswpopoii,a 

I de senere år er subjektets retoriske brug derfor blevet karakteriseret som 
proswpopoii,a.330 Dette er dog ingenlunde en ny læsemåde. Origines, oldkirkens 
fremmeste ekseget, anså også Rom 7 for at indeholde proswpopoii,a.331 Den 
konventionelle engelske oversættelse af ordet er "speech-in-character," men der 
findes desværre ingen anvendt dansk oversættelse. Hverken de kendte begreber 
"besjæling" eller "personificering" er dækkende, omend de begge er indeholdt i 
proswpopoii,a. Det græske begreb vil derfor fortsat blive anvendt i det følgende. 

proswpopoii,a kan defineres som en "rhetorical and literary technique in 
which the speaker or writer produces speech that represents not himself or herself 
but another person or type of character."332 Den talende karakter kan dække over 
et væld af muligheder. Det kan være en historisk eller fiktiv person. Karakteren 
kan også dække over en "type" som f.eks. har et bestemt erhverv eller stand. Den 
kan også dække over dyr, døde ting, hele folkeslag og sågar dyder. Og samtidigt er 

329 F.eks. 1QH 1.21-27; 4.29-33; 7.16-18; 12.24-31; 13.13-16. Jf. Dunn 1988, 389; cf. Seifrid 
1992, 322–323. 

330 Denne tendens skyldes i særlig grad Stanley K. Stowers, der i midten af halvfemserne 
virksomt plæderede for denne læsning gennem artiklen "Romans 7.7-25 as a Speech-in-Character 
(proswpopoii,a)" og bogen "A Rereading of Romans: Justice, Jews, and Gentiles." proswpopoii,a 
går også under betegnelserne "hvqopoii,a", "fictio personae" og "conformatio." Alle fire betegner det 
samme fænomen, jf. Tobin 2004, 227. 

331 Stowers 1995, 193–198. Selvom Kümmel afviser, at Rom 7 afspejler en retorisk stilform, 
nævner han dog en mulig relation til proswpopoii,a, jf. Kümmel 1929, 132 note 2. 

332 Stowers 1995, 180. 
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der intet der tyder på, at proswpopoii,a på forhånd ekskluderede skaberen af 
karakteren, 333  selvom det naturligvis ikke er den gængse brug af stilarten. 
proswpopoii,a var altså fleksibel og kunne benyttes bredt, hvilket gjorde den 
særdeles velegnet til konstruktionen af diatriber.334 Den blev derfor også ofte 
anvendt og tilhørte den elementære retorik.335 Paulus har derfor ikke blot kendt til 
proswpopoii,a, men er med al sandsynlighed også oplært i den, da hans græske 
uddannelse ligger på niveau med kendt grundlæggende brevskrivning og retorik.336 
I den grundlæggende uddannelse blev proswpopoii,a både anvendt til at skelne 
litterære karakterer fra hinanden i tekstlæsning og til øvelser i brevskrivning. Den 
har så at sige været en del af "pensum" og været obligatorisk viden til læsning af 
antikke tekster.337 

Foruden den fleksible anvendelse havde proswpopoii,a yderligere den 
fordel, at den kunne appellere til medlidenhed og var derfor yderst anvendelig til 
både at beskrive og vække følelser hos tilhørerne.338 Den romerske retoriklærer 
Quintilian, som var samtidig med Paulus, skriver således om proswpopoii,a i sin 
retoriske håndbog: 

The bare facts are no doubt moving in themselves: but when we 
pretend that the persons concerned themselves are speaking, the 
personal note adds to the emotional effect ... it is rendered to some 
extent more effective when it is, as it were, put into their mouth by 
their advocate: we may draw a parallel from the stage, where the 
actor's voice and delivery produce greater emotional effect when he 
is speaking in an assumed role than when he speaks in his own 
character.339 

Dette aspekt var med til at gøre teksten eller talen livagtig og relevant, og netop 
denne effekt blev set som styrken ved proswpopoii,a.340 Rom 7,7-25 er da også 
karakteriseret ved sin livlige og intense beskrivelse, som især forekommer i vv. 

333 Lee 2010, 348; Aletti 1996, 90. 
334 Tobin 2004, 227. 
335 Stowers 1995, 181–182; Tobin 2004, 227. 
336 Se Stowers 1995, 181 note 7 for litteratur ang. Pauli uddannelsesniveau. Cf. Tobin 2004, 

235. 
337 Stowers 1995, 181–185. 
338 Anderson 2000, 106; Stowers 1995, 185. 
339 Quintilian Institutio Oratoria 6.1.25-26. Citeret hos Stowers 1995, 185–186, men gengivet 

i forkortet form her. Cf. Jewett 2007, 443. 
340 Tobin 2004, 236. 
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14ff. Skildringen vækker herigennem medfølelse og kulminerer med udbruddet i 
v. 24. 

Det var almindelig praksis indledningsvis at introducere den talende 
karakter (pro,swpon), men ligesom det er tilfældet i Rom 7, var det ikke betragtet 
som en nødvendighed.341 Men det var vigtigt, at ordene der blev lagt i munden på 
karakteren, var passende til karakteren. Derfor bestod en del af undervisningen i at 
vurdere hensigtsmæssigheden af karakterens ord (àrmo,zein tw/| prosw,pw|).342 Til 
en sådan vurdering havde man flere forskellige definerede kriterier. Hvis en 
karakter så ud til at modsige sig selv, kunne det være fordi ordene var tillagt den 
forkerte karakter. Betydningen af denne vurdering bør ikke undervurderes, når 
blikket vendes mod Rom 7.  Kontekstanalysen påviste de omfattende vanskelig-
heder ved at sammenholde skildringen af situationen i Rom 7,7-25 med beskri-
velsen af den kristne tilværelse i 6,1-7,6 og 8,1-17. Vurderingen af Rom 7,7-25 
ville derfor næppe pege i retningen af Pauli selvbeskrivelse af sit kristne liv. 

Den nærmere identifikation af subjektet er der dog ikke konsensus om 
blandt de eksegeter, der plæderer for anvendelsen af proswpopoii,a i Rom 7. 
Stowers mener, der er tale om "Gentiles who has associated themselves with 
Judaism before coming to Christ, so-called Godfearers,"343 og afviser dermed 
ethvert autobiografisk element på linje med Kümmel.344 Tobin følger Stowers i 
denne afvisning345 og bestemmer karakteren (pro,swpon) til at afspejle "the Gentile 
majority of the Romans Christian community."346 Aletti afviser derimod ikke det 
autobiografiske præg, men fremfører at "it is surely Paul, as a disciple of Christ, 
that lets speak the Saul who was subject to the law, as if he has been conscious at 
that time of the contradictions surfaced in Rom 7."347 Tilsvarende bestemmer 
Jewett subjektet som "Paul the zealot prior to his conversion."348 

Afslutningsvis skal der mindes om, at Paulus ikke blot har kendt til brugen 
af proswpopoii,a, men også er oplært i at anvende den. Denne retoriske teknik 
forklarer på overbevisende måde den særegne anvendelse af 1. person singularis i 
Rom 7,7-25. Men mens den bagvedliggende retorik ved subjektets anvendelse 

341 Ibid., 227; Anderson 2000, 106; Stowers 1995, 187; Stowers 1994, 270. 
342 Stowers 1995, 184. 
343 Ibid., 202. Cf. Stowers 1994, 273: "Not every human or every human who is not a 

Christian but rather gentiles, especially those who try to live by works of the law." 
344 Stowers 1994, 264; cf. Stowers 1995, 192. 
345 Tobin 2004, 226. 
346 Ibid., 237. 
347 Aletti 1996, 90. 
348 Jewett 2007, 445. 
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dermed angives, gives der ikke svar på subjektets identitet. Det kan således udle-
des, at mens proswpopoii,a angiver formen på subjektet, skal indholdet til subjektet 
findes i detaileksegesen. 
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5. ET FORSØG PÅ EN IDENTIFIKATION 

Hensigten med dette speciale er at undersøge Rom 7,7-25 og den litterære 
kontekst til denne perikope med henblik på at bestemme det karakteristiske 
subjekt. Det er nu blevet tid til at se på det samlede materiale hvad angår subjek-
tets identifikation. 

Som det første må det understreges, at Paulus i Rom 7,7-25 ikke skildrer en 
kristen situation. Indicierne på denne konklusion er så stærke, at det vanskeligt 
kan betvivles. Den strukturelle og semantiske analyse af konteksten gjorde det 
klart, at der ikke blot er tale om spændinger mellem kapitel 7 og 8, som kan løses 
ved at overføre Ladds skelnen mellem "allerede" og "endnu ikke" i gudsriges-
forståelsen, således at den kristnes "endnu ikke" erfarede virkelighed er at finde i 
7,1-6 samt 8,1ff, mens den kristnes erfaring "allerede nu" skildres i 7,7-25. 
Tværtimod er spændingen at karakterisere som kontrastforhold, der ikke kan 
forenes, da der er tale om tydelig skelnen mellem "før" og "nu", således at den 
kristnes fortid er beskrevet i 7,5.7-25 og nutid i 7,1-4.6; 8,1ff. En opløsning af 
dette helt evidente "enten-eller" til fordel for et "både-og" kan ikke ske på tekstens 
præmisser. Det er derfor naturligvis også forbundet med store vanskeligheder, at få 
semantikken i temaangivelsens (7,5f) før (o[te) og nu (nuni.) til at matche 7,7-13 
og 7,14-8,1ff frem for 7,7-25 og 8,1ff. Der er tillige ingen tvingende argumenter i 
detailanalysen af 7,7-25, der indikerer, at skildringen af subjektet skulle afspejle en 
kristen tilværelse. Tværtimod indikerer især slavetilstanden under synden, kødelig-
heden og den iboende synd det præcist modsatte. Den augustinske læsning af 
subjektet må derfor afvises til fordel for en mere oldkirkelig-præget læsning. I 
forlængelse deraf er der i Rom 7,7-25 intet eksegetisk grundlag til støtte for den 
lutherske "simul iustus et peccator" antropologi. Det samme gælder såkaldte 
"mellemløsninger", der plæderer for at subjektet betegner en kødelig, umoden og 
svag kristen.349 Kontekstens fokus på kontrastforhold opponerer imod tolkninger, 
der ophæver modsætningen.  

For det andet skal subjektet henføres til en tilstand under loven. Hele 
perikopen er bygget op omkring en diatribe, der opdeler perikopen i to dele med 
spørgsmål direkte relateret til loven. Det første spørgsmål er rettet mod lovens 
natur (v. 7), mens det andet er rettet mod lovens intention og funktion (v. 13). 

349 F.eks. Hart 2013. 
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Skildringen af subjektet bruges som svar på disse retoriske spørgsmål. På det 
litterære plan befinder beskrivelsen af subjektet sig altså i lovens kontekst. Den 
hyppige benævnelse af loven (og buddet) kan derfor heller ikke undre.350 Narra-
tiven i perikopens første del handler om de indbyrdes relationer mellem subjektet, 
loven og synden, og perikopens anden del sætter fokus på subjektets gode vilje i 
forhold til loven, samt lovens og subjektets magtesløshed i den skildrede konflikt. 
Glæden over loven og lysten til at tjene den er en god ting, for loven er åndelig, 
hellig, retfærdig og god. Men subjektets handling er derimod syndig og forkert, 
idet det i sin kødelighed tjener syndens lov og altså synder imod Guds lov. Syndig-
heden er derfor at forstå som anti-nomistisk - modsat den nomistiske tolkning hos 
Bultmann. 351  Denne eksistens under loven udelukker ligeledes en almen-
menneskelig læsning af subjektet. Man kan gennem paralleller argumentere for, at 
konflikten mellem menneskets vilje og handling er af almenmenneskelig art. Men 
konflikten, som kommer til udtryk i Rom 7,7-25, er bestemt af et kendskab til, 
livserfaring med og tilhørsforhold under den jødiske Tora. Dermed udelukkes 
også tolkningen af subjektet som Adams person. Det skal nævnes at en relation til 
den jødiske Tora ikke nødvendigvis kræver et jødisk subjekt. Også de gudfrygtige 
hedninger er under loven.352 

I forlængelse heraf skal det påpeges, at denne eksistens under loven er 
beskrevet ud fra et kristent perspektiv. Den totalt magtesløse og håbløse skildring af 
den ikke-kristne tilværelse under loven er på den måde udformet efter Pauli 
kristne erkendelse. Det er årsagen til a) at livet under loven beskrives radikalt 
anderledes end i Fil 3,6 m.fl., b) den kristne taksigelse i Rom 7,25a, c) selv-
beskrivelsen som kødelig og d) slavetilstanden, som tilmed har en iboende herre.  

Denne sammenhængende observation, at der i Rom 7,7-25 beskrives en 
ikke-kristen eksistens under loven ud fra et kristent perspektiv, synes at være så 
godt begrundet, at der ikke er nogen rimelig grund til at betvivle den. Derfor kan 
der også i den nuværende forskning observeres en begyndende konsensus i denne 
bestemmelse af subjektet.353 Den nærmere identifikation er til gengæld forbundet 
med større forsigtighed. Ikke desto mindre vil identifikationen i det følgende 
præciseres yderligere. 

Det er i selve tekstanalysen blevet problematiseret, at Rom 7,7-25 er at 
forstå som Pauli autobiografi. Især første del af perikopen er vanskelig at forene 

350 I perikopens 19 vers kan der tælles 15 forekomster af no,moj samt 6 af evntolh,. 
351 Lambrecht 1974, 79. 
352 Stowers 1995, 202. 
353 Engberg-Pedersen 2002, 37. 
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med Pauli liv. Subjektet er derfor nødvendigvis at forstå som retorisk i en vis 
forstand. Samtidig er det blevet vist, at Paulus ikke er ekskluderet fra subjektet. 
Han er tværtimod inkluderet i subjektet, da han i 7,7-25 udfolder indholdet af 
7,5, hvor han utvetydigt inkluderer sig selv i beskrivelsen. Kümmels insisteren på 
et udelukkende retorisk subjekt kan derfor ikke imødekommes. Selvom subjektets 
anvendelse er retorisk, følger det ikke, at det dermed skal forstås som et fiktivt 
subjekt. Eftersom Paulus beskriver en tilværelse under Toraen, kan det derfor 
vanskeligt fastholdes, at han ikke gør brug af sin egen erfaring. Dermed er det ikke 
sagt, at han beskriver sin egen erfaring, men blot at der gøres brug af den. Hverken 
de rene autobiografiske eller retoriske kategorier kan benyttes. Begge linjer har 
væsentlige forhold at bidrage med. Anvendelsen af subjektet er derfor at forstå som 
retorisk med en, af forfatteren, selvoplevet dimension. Denne retoriske anvendelse 
har vist sig at være vidt udbredt i Pauli samtid under betegnelsen proswpopoii,a. 
Denne anvendelse er derudover sandsynliggjort, idet Paulus ganske sikkert er 
blevet undervist i den. Ydermere er det tankevækkende, at Paulus ikke havde 
behov for at forklare Rom 7,7-25 yderligere. Han må have regnet med, at betyd-
ningen var så klar, at romermenigheden ikke havde behov for uddybning. Dette 
kan tillige forklares med den kendte og udbredte anvendelse af proswpopoii,a. 

Paulus benytter sig af proswpopoii,a til at fremstille en type for romer-
menigheden. Det narrative element i første del af perikopen alluderer derfor ikke 
tilfældigt til Gen 2-3. Paulus vil med denne allusion pege på forholdet mellem 
Adam og subjektet. Mens det allerede er afvist, at subjektet i perikopens første del 
betegner Adams person, gives Käsemann medhold i at "evgw, meint den Menschen 
im Schatten Adam."354 Mens Käsemann altså blot har denne bestemmelse til 
perikopens anden del, mener vi, der er god grund til at bevare enheden og tale om 
subjektet i begge afsnit som det adamitiske menneske. Årsagen til allusionen til 
Genesis og  bestemmelsen af et adamitisk typisk subjekt findes tilbage i Rom 5,12-
19, hvor Adam og Kristus stilles overfor hinanden. Denne synkrisis danner 
grundlag for den gennemgående kontrasterende struktur i hele Rom 6-8, som blev 
påvist i kontekstanalysen.355 Her blev det gamle menneske i den gamle æon sat 
overfor det nye menneske i den nye æon. Med andre ord blev det adamitiske 
menneske stillet overfor det kristne menneske, ligesom det var tilfældet med Adam 
og Kristus i 5,12ff. Denne modstilling er årsagen til, at skildringen i Rom 7 afløses 
med den lokative bestemmelse i 8,1 om at være i Kristus (toi/j evn Cristw/| 

354 Käsemann 1974, 191. 
355 Aletti 1997, 303–305. 
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VIhsou/). Rom 7 skildrer nemlig mennesket i Adam i modsætning til mennesket i 
Kristus, eller sagt på en anden måde; mennesket i kødet i modsætning til 
mennesket i Ånden (jf. 8,9).  

Den adamitiske typologi hjælper desuden med til at udvide perspektivet, så 
også de gudfrygtige hedninger bedre kan relatere til subjektet. Subjektet ville have 
en mere partikulær karakter, hvis narrativen i 7,9-10 alluderede til begivenheden 
på Sinaj. Det er derfor forståeligt, hvorfor nogle eksegeter mener subjektet 
betegner det almenmenneskelige. Ikke desto mindre skal dette almenmenneskelige 
præg placeres under en tilværelse under loven. 

 

5.1 KONKLUSION 

Subjektet i Rom 7,7-25 bestemmes til at være sammensat af flere elementer. En 
simpel identifikation er derfor ikke mulig. Subjektet er både retorisk og auto-
biografisk i den forstand, at Paulus benytter sig af antik retorik, nærmere betegnet 
proswpopoii,a, til at fremstille et typisk subjekt, der skildres ud fra et retrospektivt 
perspektiv. Paulus benytter sig derfor af sin fortidige farisæiske erfaring til at 
beskrive subjektets tilværelse set ud fra sit nuværende kristne perspektiv. Typo-
logien tjener til at bestemme subjektet som det adamitiske menneske, dvs. det 
ikke-kristne og kødelige menneske. Denne ikke-kristne tilværelse kan yderligere 
præciseres til at være under loven, som betegner den jødiske Tora. Beskrivelsen af 
subjektet dækker både jøden og den gudfrygtige hedning, der stræber efter at 
overholde Toraen. 

Subjektet i Rom 7,7-25 skal derfor forstås som en retorisk, retrospektiv og 
typisk fremstilling af det ikke-kristne menneske under loven. 

 

5.2 AFSLUTTENDE OVERVEJELSER 

Det er ikke muligt at bruge Rom 7 som skriftbevis hverken til "simul iustus et 
peccator" eller den kristnes syndighed i det hele taget. Det må anses for at være 
definitivt udelukket på baggrund af den logiske og retoriskbevidste litterære 
konstruktion Rom 7,7-25 indgår i. Men lad det samtidig være helt klart, at det 
dermed ikke betyder, at den kristne hverken kæmper med eller begår synd! Det er 
helt evident og kommer både eksplicit og implicit til udtryk hos Paulus og NT i 
øvrigt. Det er bare ikke den kamp, der beskrives i Rom 7. Her er tværtimod tale 
om "non posse non peccare." 

Da perikopen i traditionen og dogmatikken er af afgørende betydning, 
stiller eksegesens afvisning af den augustinske tolkning, og tilbagevenden til  
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grundtrækkene i den oldkirkelige læsning, nogle dogmatiske spørgsmål. Det er 
nemlig bemærkelsesværdigt, hvor påfaldende lidt Paulus sætter ord på sin egen 
nuværende syndsbevidsthed, og hvor meget han sig selv frem som moralsk for-
billede til efterfølgelse for menighederne.356 Spørgsmålet er derfor, hvordan vi 
bedst kan beskrive den kristnes forhold til synden. Som Wilfried Joest udtrykker 
det, beskriver Luther den kristne overfor synden i en "Seinsformel", mens Paulus 
anvender en "Kampfformel". "Luther sagt: der Christ ist gerecht und Sünder 
zugleich; Paulus sagt: der Christ ist gerechtgemacht, darum kann, darf und soll er 
sein Sünder-sein ablegen."357 

Spørgsmålet lyder derfor; hvordan kan der i tænkningen omkring den 
lutherske "simul iustus et peccator" formel blive plads til en dogmatisk betoning af 
Pauli optimistiske helliggørelsesteologi? Og hvordan kan denne dogmatiske 
tænkning omsættes til en pastoralteologisk indsigt, der kan værne omkring et 
sundt sjælesørgerisk miljø? 

  

356 Wenham 1980, 80; cf. Munch 1989, 40. 
357 Joest 1955, 317. 
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6. ABSTRACT 

 
Who is the "I" in Romans 7? An exegetical investigation of Romans 7:7-25 
for the purpose of identifying the subject. 
 
A theological thesis by Christian Lavdal Jerup, Aarhus Universitetet, 2014. 

  
The question of the identity of the "I" in Romans 7:7-25 has been the subject of 
much debate over the years. It has been eagerly discussed since the beginning of 
the Church. Unfortunately the quest for the identity has not yet been concluded 
and the question has yet to receive a satisfactory response for most exegetes. The 
thesis at hand will plead for an understanding of the "I" that is rhetorical in the 
sense that Paul deliberately used the commonly known rhetorical technique called 
proswpopoii,a (speech-in-character) to put forth a persona which serves as a 
typical representation of the adamic person, i.e. the non-Christian who is living 
under the law. This rhetorical typical presentation is to be understood as retro-
spective in the sense that Paul is describing the non-Christian existence under the 
law from his present Christian perspective 

The thesis will outline the modern scholarly research by identifying four 
main interpretations; a) transpersonal rhetorical, b) adamic, c) Israeli and c) 
autobiographical. However, none of these are satisfactory interpretations since the 
"I" is to be understood as a composite figure. 

An analysis of the context which is identified as 6:1-8:17 is useful for the 
spiritual state of the "I". It is shown that Paul is putting together his argument by 
carefully using contrastive figures that distinguish between the "old" situation and 
the "new" situation of the Roman believers. Especially the contrasting statement 
in 7:5-6 is interesting given that it states the theme of the following. 7:5 is 
therefore to be understood as the headline of 7:7-25 and 7:6 serves as a headline to 
8:1-17. 

The exegesis of the text itself will be split into two sections. One which 
focuses on 7:7-12 and one which deals with 7:13-25. From the exegesis it will be 
concluded that the "I" in the two sections is identical. The narrative element in 
7:9-10 is interpreted as an allusion to the Fall in Genesis 2-3 and the law is to be 
understood as the Jewish Torah. The statements in 7:14 about the "I" as "fleshly" 
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and "sold under sin" and the following hopeless conflict between the "willing" and 
"doing", the mind and the members, indicates that the "I" is to be considered a 
person without the power of the Spirit, i.e. the adamic person versus the Christian 
person in 8:1ff. 

Even though there are interesting parallels in both biblical and extra-biblical 
Jewish material the rhetorical aspect of the "I" is best thought of as originating 
from commonly Greek rhetoric. It is there identified as proswpopoii,a (speech-in-
character). 

This thesis concludes that the "I" of Romans 7:7-25 is a rhetorical, retro-
spective and typical presentation of the non-Christian human being under the 
law. Considering the dogmatic consequences of the identification as a non-
Christian, the question is asked how the Lutheran "simul iustus et peccator" can 
be considered in light of Paul's optimistic views on sanctification. 
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