
Lag och hjärta 

Allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att varje 
mun ska tystas och hela världen stå med skuld inför Gud (Rom 3:19). 

Här står det att lagens egentliga ändamål och mening är, ”att varje 
mun ska tystas och hela världen ska stå med skuld inför Gud” - inte bli 
from, inte ren, inte helig - utan stå med skuld. Och orsaken varför 
inte lagen vill något annat står i nästa vers: ”För av laggärningar blir 
ingen människa rättfärdig inför honom. Vad som ges genom lagen är 
insikt om synd.” Så talar Skriften om lagens rätta funktion vid en 
människas omvändelse. Så besannas Luthers ord när han säger: Vad 
gör då lagen? Jo, detta gör den: den är tillfälligtvis (på grund av vår 
onda natur) en orsak till synden. Ja, den är ”syndens kraft” säger 
Paulus; ”den orsakar vrede”, den gör ingen from, nämligen i hjärtat, 
som romerska katoliker pratar och som de värdsligt visa hävdar. I 
utvärtes mening hindrar den väl handen. Men av det blir ingenting 
annat än skrymteri inför Gud. Men i hjärtat åstadkommer den en 
sådan jämmer, att den inte bara missar att göra människan from, men 
istället gör henne mycket argare än förut” (Luther Ep. Post. Nr 66:10). 

Och denna sin naturliga effekt måste lagen nödvändigt ha på ditt 
hjärta om omvändelsen ska bli sann! Det är inte genom krav och 
bud du ska bli frommare och heligare - nej, genom lagen ska du ”stå 
med skuld” - bli syndig, övermåttan syndig - det finns ingen annan 
hjälp, om du någonsin ska på ett rätt sätt ta emot Kristus så att han 
får tända ett nytt liv i ditt hjärta. ”Hade vi fått en lag som kunde ge 
liv, då hade rättfärdigheten verkligen kommit av lagen” (Gal 3:21), och 
”då hade Kristus inte behövt dö” (2:21). 
Lagen uträttar också visserligen sitt rätta verk, bara den kommer in 
i hjärtat. Angriper lagen bara ytan, så kan du bli mycket from - 
nämligen i gärningar och inbillningar - och så bli en farisé. 

Milde Gud, bevara mig för denna fara: självrättfärdighet! 
Men i Kristus giv mig tröst och kraft, och bli mig du all salighet! 
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