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1 Inledning 

”Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.” Är det såhär det är att vara 

människa? Det är i så fall en ganska dyster bild av vårt tillstånd, men samtidigt någon slags 

tröst. Citatet kommer som bekant från Rom 7:15 och dyker ofta upp i diskussioner om 

människans moraliska svaghet. ”Misslyckas du med att handla gott, eller att hålla ditt 

nyårslöfte? Då har du sällskap av Paulus.” Eller? Jag skulle vilja ställa en annan fråga: Har du 

svårt att förstå Romarbrevets 7:e kapitel? Då har du sällskap av de flesta teologer och exegeter 

genom århundradena. Philipp Melanchthon skriver såhär i sin kommentar: ”This part of the 

Pauline epistle must be pondered in a particularly careful manner, because the ancients also 

sweated greatly in explaining these things, and few of them treated them skilfully and 

correct.”1 Melanchthon har en poäng i att vi måste gå försiktigt fram i tolkningen av Rom 7, 

men jag vill i denna uppsats utmana Melanchthon genom att återvända till ”the ancients” och 

deras värld. Hos dem finns kanske några av de viktigaste nycklarna till tolkningen av denna 

svåra text.  

1.1 Frågeställning 

Vem/vilka är ”jag” i Rom 7:7-25?  

Vilken roll spelar 7:7–25 i brevets övergripande argumentation? 

1.2 Problem 

Det exegetiska problemet som jag har identifierat är att exegeter (både idag och genom 

historien) har svårt att förstå vem eller vilka Paulus talar som när han använder 1:a person 

singular i Rom 7:7-25. Texten har genom historien tolkats på en mängd olika sätt och det 

finns än idag ingen konsensus bland forskare. Eftersom έγώ förekommer 6 (möjligtvis 7) 

gånger i texten och verb i 1:a person singular förekommer 27 gånger verkar ”jaget” i texten 

vara viktigt. Ofta antas det att Paulus i texten utgår från sin egen erfarenhet, men detta är inte 

självklart.2 ”Jaget” i texten tillskrivs en mängd olika egenskaper och tankar som har visat sig 

vara svåra att harmonisera med bilden av Paulus och hans mottagare.  

                                                           
1 Philipp Melanchthon, Commentary of Romans, översatt av F. Kramer, St. Louis: Concordia, 1992, 

156 
2 Se t.ex. Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet, Dieter Mitternacht & Anders 

Runesson (red.), Stockholm: Verbum, 2007, 260 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att besvara frågeställningen genom en språklig och retorisk 

analys.  

1.4 Material 

Materialet för denna undersökning är främst Rom 7:7-25 och till viss del Romarbrevet som 

helhet. Eftersom att min fråga handlar om vem jaget i just denna text är så var 

huvudmaterialet redan givet på förhand.  

1.5 Metod   

För att besvara min frågeställning kommer jag använda mig av retorisk analys och 

rekonstruktion av textens ursprungliga kommunikationssituation. Detta innebär att jag 

kommer att göra en språklig och retorisk analys av perikopen, en filologisk analys av de 

viktigaste begreppen i texten och en undersökning av den filosofiska och litterära kontexten i 

den mån det är relevant för min frågeställning. Min definition av retorisk analys är en 

undersökning av en text, i detta fall Rom 7:7-25, som (1) utgår ifrån att texten som en retorisk 

text syftar till att övertyga de tänkta mottagarna om något, och (2) tar hänsyn till det vi vet om 

den antika retoriken i den grekisk-romerska och judiska världen. I min analys kommer jag inte 

att använda mig av den så kallade ”nya retoriken” vilket betecknar en gren inom retorisk 

analys som använder sig av moderna retoriska kategorier för att tolka antika texter. Eftersom 

min frågeställning handlar om vad texten betydde i sitt historiska sammanhang, och inte vad 

texten kan betyda för dagens läsare, vore det inte lämpligt att använda moderna retoriska 

kategorier. Dessa var helt främmande för antikens retoriker och en direkt applicering på 

antika texter riskerar att leda till anakronistiska tolkningar.3 För att minimera risken för en 

sådan metodologisk anakronism uppmanar Samuel Byrskog till en kulturell känslighet i 

läsningen av texten. Denna känslighet förutsätter kunskap om den socio-kulturella kontexten 

där texten skrevs.4  

   I den retoriska analysen ingår ofta en historisk jämförelse mellan den aktuella texten och 

andra tal och texter. Syftet är att hitta kopplingar till liknande texter och kunna placera texten 

inom en retorisk typ/genre, t.ex. ”forensisk retorik” eller ”deliberativ retorik”. En annan del av 

den retoriska analysen fokuserar på själva textens argumentation, stil och hur retoriska grepp 

                                                           
3 Witherington III, Ben, New Testament Rhetoric: An Introductory Guide to the Art of Persuasion in 

and of the New Testament, Cascade Books, Eugene, Oregon, 2009, 6-7  
4 Samuel Byrskog, “Epistolography, Rhetoric and Letter Prescript: Romans 1.1-7 as a Test Case”, 

Journal for the Study of the New Testament, no 65 1997, 45 
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används för att övertyga och hur texten är sammansatt litterärt.5  

   Den andra delen av undersökningen är en rekonstruktion av den ursprungliga 

kommunikationssituationen. Här undersöks t.ex. vem som kommunicerar vad till vilka. För att 

få ett grepp om kommunikationssituationen behövs information om det i den historiska 

kontexten som rör t.ex. Paulus som person och retoriker, och mottagarna som lyssnare och 

tolkare. Till kommunikationssituationen hör också frågan om vilket problem som kan ha legat 

till grund för Paulus text. Genom att sätta in kommunikationen i ett visst retoriskt och 

historiskt sammanhang kan den metodologiska anakronismen förhoppningsvis minimeras.  

1.6 Forskningshistoria 

För att få ett grepp om hur frågan om ”jaget” i Rom 7 behandlats genom historien kommer jag 

i det följande att presentera några inflytelserika tolkningar i kronologisk ordning. Ur ett 

retoriskt perspektiv är de tidiga tolkningarna av Rom 7 en viktig källa till kunskap eftersom 

många av kyrkofäderna hade en betydligt större förståelse av antik retorik och koine-grekiska 

än vi har idag. Jag kommer även kort presentera några tolkningar från reformationstiden 

eftersom dessa fortsätter att vara inflytelserika än idag.  

  Origenes (c.185-254) delar upp texten i två delar och menar att 7:7-13 handlar om 

människans relation till lagen i den judiska kontexten. 7:14-24 menar han handlar om 

detsamma men i en icke-judisk kontext. I Origenes tolkning skiftar jaget från att syfta på 

Paulus själv, t.ex. i 7:14a, till att vara någon annan, t.ex. i 7:14b, och sedan tillbaka till Paulus 

i 7:25. Detta gör Paulus enligt Origenes för att visa på hur personer på varierande andliga 

nivåer påverkas av de olika lagarna. I 7:14b-24 talar Paulus som en svag kristen som ännu inte 

har förvandlats av sitt nya liv.6 Detta, menar Origenes, är inte Paulus själv när han skriver 

eftersom han i Rom 8 menar att han inte längre är kvar i köttet utan är i Kristus.7 Det är tydligt 

att Origenes ser omvändelsen som en längre process där individen stegvis bryter med syndiga 

vanor. Hos Johannes Chrysostomos (347-407) och Pelagius (354-420/40) finns både 

skillnader och likheter med Origenes tolkning. Johannes Chrysostomos liknar Origenes i det 

att han placerar Paulus inom det som beskrivs i Rom 8, men han skiljer sig från Origenes i det 

att han tolkar Rom 7 som en generell beskrivning av livet under lagen. Något som skiljer 

Pelagius tolkning från Origenes är att Pelagius menar att människans syndiga vanor inte beror 

                                                           
5 Richard N., Longenecker, Introducing Romans – Critical Issues in Pauls Most Famous Letter, Wm. 

B. Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids, Michigan, 2011, 182 
6 Origenes, Commentary to the Romans, 6.11.2., Se även Reasoner, Mark, Romans in Full Circle: A 

History of Interpretation, Louiseville: John Knox Press, 2005, 69 
7 Origenes, Commentary to the Romans, 6.11.2., Se även Stephen J. Chester, “Romans 7 and 

Conversion in the Protestant Tradition” Ex auditu, 25, 2009, 136 
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på en svag vilja utan på att människan faktiskt väljer att synda. Den omvända människan 

väljer däremot, enligt Pelagius, att bryta med synden och övergå till ett liv i rättfärdighet, 

vilket beskrivs i Rom 8. Augustinus kritiserade sedan detta genom sin betoning på att Guds 

nåd föregår människans handlingar.8  

   Augustinus (354-430) tidiga tolkning var att hela perikopen handlar om situationen före och 

under lagen ur ett judiskt perspektiv.9 Han menade att eftersom den Jesustroende har lämnat 

denna situation bakom sig så kan inte jaget vara Paulus själv. Augustinus ändrade dock sin 

tolkning i det att han stred mot Pelagius, och hans senare tolkning var därför att 7:7-13 

handlar om en person före och under lagen, medan 7:14-23 handlar om en omvänd 

Jesustroende som istället lever under nåden.10 Jesustroende känner fortfarande ett begär, men 

med hjälp av Anden kan de undvika att handla efter det. För Augustinus är det kristna livet en 

kamp där människans vilja hindras av synden. Den fria viljan är alltså inte en utgångspunkt 

för det kristna livet utan snarare ett mål som bara kan nås med andens hjälp.11 Augustinus 

tolkning inspirerade många inflytelserika exegeter såsom Abelard, Thomas av Aquino och 

Martin Luther. Därmed har tanken om det kristna livet som en ständig kamp mot synden 

fortsatt vara viktig. Majoriteten av de tidiga protestantiska (och de samtida katolska) 

tolkningarna menar att 7:14-23 handlar om ett vanligt kristet liv. Dock menar en del att texten 

inte är helt självbiografisk och att Paulus kan ha överdrivit en del. Andra menar, precis som 

Origenes, att Paulus i 7:14-23 talar om en specifikt svag kristen, alltså någon som är på väg 

mot det som beskrivs i Rom 8 men som har en lång väg kvar och kanske inte fått Anden.12  

   Martin Luther (1483-1546) menar att både 7:7-13 och 7:14-23 handlar om det kristna livet 

eftersom den kristna människan är simul justus et peccator. Luther menade att det var genom 

hans läsning av Romarbrevet, och speciellt Rom 7, som han förstod att den kristna människan 

både är rättfärdig och syndare.13 Ytterligare två av Luthers tolkningar har blivit speciellt 

centrala i protestantisk tolkning. Den första är tanken om att synden var död innan lagen kom 

(7:8) eftersom människan då levde i en illusion av syndlöshet.14 Men när lagen kom fick 

människan se sin synd och befriades från illusionen. Det andra inflytelserika tolkningen som 

                                                           
8 Se Chester, 2009, 137-138, 141 
9 Augustinus, Responses to Miscellaneous Questions: The Works of St Augustine 1 of 12, (Översatt av 

B. Ramsey, New York, 2008), 175 
10 Denna tolkning gjorde han bland annat för att kunna argumentera emot Pelagius syn på den fria 

viljan och Pelagius snäva syn på kyrkan. Se Reasoner, 2005, 71 
11 Chester, 2009, 141 
12 Reasoner, 2005, 76 
13 Ibid. 
14 Chester, 2009, 142-143 
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Luther gjorde är att den mänskliga syndens natur bör ses som en helhet och som en makt som 

påverkar hela människan. Även om lagen ger människan insikt om sin synd är hon utan Guds 

hjälp helt i syndens grepp eftersom synden är som en sjukdom som blivit en del av människan 

och därför inte går att välja bort.15 Enligt Luthers tolkning menar Paulus att många förblev 

blinda för sin synd även med lagens hjälp. Detta skulle då vara fallet med de som ivrigt följer 

lagen, så som Paulus gjorde som farisé. Johannes Calvinus (1509-64) drar liknande slutsatser 

när han menar att Paulus därför kan sägas ha levt utan lag (7:9) eftersom lagen inte öppnade 

hans ögon så som den var tänkt att göra. När Paulus talar om lagens ankomst syftar han alltså 

inte på när Gud gav lagen till Israels folk utan när lagen fungerar så som det var tänkt och 

alltså öppnar människans ögon för sin egen synd.16 I Calvinus tolkning skiftar fokus från 

Israels historia till den personliga upplevelsen av omvändelse. Calvinus menade att Paulus i 

Rom 7 börjar i det allmänmänskliga för att sedan övergå till det personliga.17 

   Under 1700-talet intensifierades tolkningen att Rom 7 handlar om någon typ av omvändelse 

från ett liv utan relation till Kristus och till ett liv ”i Kristus”. Rom 7 tolkades då som en 

beskrivning både av den inre kampen mot synden som föregår omvändelsen och av det liv 

som omvändelsen resulterade i. Tanken om att texten skulle handla om det kristna livet 

kritiserades dock av John Wesley (1703-91). Rom 7 kan, enligt Wesley, beskriva en person i 

en omvändelseprocess mellan lagen och nåden, men inte en omvänd Jesustroende. Wesley 

betonar nämligen den kraft som den rättfärdiggjorda människan får genom helgelsen. Denna 

kraft förvandlar människan och resulterar i att de pånyttfödda kan motstå synd i stor 

utsträckning.18 På 1800-talet skiftade fokus från den generella mänskliga upplevelsen av 

omvändelse till det historiska sambandet mellan Paulus berättelse om sig själv och det som 

uttrycks i Rom 7. Majoritetsuppfattningen under 1800-talet var att Paulus talar om sin egen 

upplevelse och sitt samvete innan han blev Jesustroende.19 Bland de självbiografiska 

tolkningarna under 1800-talet och början på 1900-talet förekommer många olika anti-judiska 

                                                           
15 Ibid., 144 
16 Denna tanke om att Paulus talar om sitt liv som farisé som ett liv utan lag finns i flera andra 

tolkningar från 1500-talet, t.ex. hos Oecolampadius, Melanchthon, Bullinger, Benz, Ochino och 

Alesius. Att tala om en judisk person som följer lagen som om denne är ”utan lag” är vid denna tid en 

ny tolkning som inte finns hos kyrkofäderna. Se Chester, 2009, 145 
17 Ibid. 
18 Denna tolkning, att Rom 7 beskriver en person på väg från otro och orenhet till pånyttfödelse och 

nåd fanns redan hos Jacobus Arminius (1560-1609). Denna betoning på människans förvandling och 

den Heliga Andens makt att leda människan rätt hör ihop med kritik mot den lutherska tolkningen. 

Arminius gick så långt i kritiken att han hävdade att den lutherska tolkningen av Rom 7 skulle 

innebära att den Heliga Anden är helt oduglig som hjälpare. Se Chester, 2009, 153 
19 Robert Haldane (1764-1842), Charles Hodge (1797-1878) och August Tholuck (1799-1877) betonar 

det historiska sambandet och tolkar Rom 7 självbiografiskt. Se Chester 2009, 155 
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tolkningar. W Sanday (1843-1920) och A. C. Headlam (1862-1947) menar t.ex. att Rom 7 

handlar om en period i Paulus liv innan sin omvändelse då han brottades med lagen och fick 

insikten att lagen inte gör något annat än att förstärka synden. I tolkningarna hos H. Weinel 

(1874-1936) och C. H. Dodd (1884-1973) finns tanken om att Paulus innan sin omvändelse 

brottades med en inre moralisk konflikt och känsla av att lagens förbannelse var över 

honom.20 Trots att de självbiografiska tolkningarna dominerade under 1800 och 1900-talet så 

blev det även vanligt att tolka jaget som Adam. Och när Stanislas Lyonnet under 1960-talet 

presenterade ett antal artiklar om det intertextuella sambandet mellan Rom 7:7-13 och 

Genesis 3 så blev karaktären Adam ett av de vanligaste lösningsförslagen på problemet med 

jagets identitet. Få såg dock Evas roll som relevant för frågan om jaget.21 

   En av 1900-talets viktigaste händelser för tolkningen av Rom 7 var när W. G. Kümmel 

(1905-95) gav ut sin monografi 1929. Kümmel argumenterar för att ”jaget” inte på något sätt 

är självbiografiskt utan är ett retoriskt grepp. Han menar att Paulus, genom att använda första 

person singular, skapar en mer levande berättelse om människans situation under lagen.22  

Kümmel lyckades inte skapa någon konsensus i frågan men en stor del, kanske majoriteten, 

av dagens forskare går på hans linje och tolkar jaget icke-självbiografiskt. Kümmels tolkning, 

som egentligen inte var ny utan fanns redan hos många av kyrkofäderna, har varit mycket 

viktig i utvecklingen av den retoriska analysen.23 Kümmels tolkning byggde bland annat på 

att Paulus i Fil 3:6 skriver att han själv var ”i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man”. 

Utifrån detta drar Kümmel slutsatsen att Paulus omöjligt kan ha likställt sitt eget liv som 

farisé med den brottning som beskrivs i Rom 7. Paulus själv kan inte ha upplevt dåligt 

samvete över att inte kunna leva som lagen föreskriver eftersom han uppenbarligen såg sig 

själv som oförvitlig på den punkten.24 Kümmel menade att alla teorier om att Rom 7, i delar 

eller i sin helhet, är självbiografisk bör överges.  

  Stanley K. Stowers, vars forskning är mycket central i dagens diskussion av Rom 7, håller 

med Kümmel om att ”jaget” i Rom 7 inte är självbiografiskt och inte på något sätt inkluderar 

                                                           
20 Ibid., 156 
21 Austin Bush, “The Figure of Eve in Romans 7:5-25”, Biblical interpretation, 12 no1, 2004, 12 
22 Nilus av Sinai gjorde tolkningen att ”jaget” i Rom 7:7-25 måste vara någon annan än Paulus, 

speciellt med tanke på 7:9. Nilus av Sinai, som menar att Paulus i 7:9 måste ha använt en icke-judisk 

persons röst, verkar dessutom ha dragit denna slutsats oberoende av Origenes tolkning. Till skillnad 

från Origenes menar dock Nilus av Sinai att 7:7-25 beskriver en och samma icke-judiska person. (se 

Stowers, 1994, 197-198) 
23 Ben Witherington III, Paul´s Letter to the Romans. A Socio-Rhetorical Commentary, Wm. B. 

Eerdmans Publishing Co., Michigan, 2004, 180 
24 Jewett, 2007, 441 
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Paulus.25 Även Krister Stendahl, vars kritik mot tidigare tolkningar av Rom 7 har varit 

tongivande under andra halvan av 1900-talet och början av 2000-talet, tar hjälp av Kümmels 

argumentation kring Fil 3:6. Genom att argumentera för Paulus rena samvete lyckades 

Stendahl att lyfta bort lite av det fokus som tidigare låg på den anakronistiska tanken på 

Paulus dåliga samvete. Enligt Stendahls tolkning av Paulus handlar rättfärdiggörelse inte om 

att lätta på människans skuldkänslor utan uttrycker i stället Paulus teologi kring sin mission. 

Rättfärdiggörelse genom tro var Paulus svar på frågan om hur hedningar kan få del i 

Abrahams välsignelse. Utifrån detta menar Stendahl att Rom 7:7-12 är en midrash över 

syndafallet i 1 Mos och att syftet med 7:13-25 var att lyfta fram lagens godhet och helighet.26 

Denna genomgång har visat på bredden av tolkningar av Rom 7 som funnits genom historien.  

1.6.1 ”Jagets” identitet 

”Jagets” identitet har ofta varit en av de mest centrala frågorna i förståelsen av Rom 7. Det går 

att göra en grov uppdelning mellan självbiografiska läsningar som tolkar ”jaget” som Paulus 

själv, och icke-självbiografiska läsningar som tolkar ”jaget” som någon annan än Paulus. 

Självbiografiska läsningar 

Inom denna kategori finns en mångfald av tolkningar. Menade Paulus att framställa sin egen 

erfarenhet som typisk för en judisk person, eller människan i allmänhet, eller något annat 

alternativ? I det följande presenteras några av de vanligaste självbiografiska tolkningarna. 

1a. Paulus talar i texten som sig själv innan han ”omvändes” eller blev Jesustroende. Jaget har 

alltså ett inifrånperspektiv på sin egen situation som beskrivs som en brottning med synden i 

sitt liv. 

1b. Paulus talar i texten som sig själv, men ur ett utifrånperspektiv som ser tillbaka på denna 

tidigare period i livet. Det är alltså den omvända Paulus som talar om sitt icke-omvända jag ur 

ett nytt perspektiv som Jesustroende. 

1c. Paulus talar i 7:7-12(13) som sig själv i retrospektiv, alltså som beskrivet i 1b. I 7:13-25 

talar Paulus dock som sig själv i nutid, som en Jesustroende.  

Idag håller i princip alla forskare med om att Kümmels argument utifrån Fil 3:6 är viktigt och 

motsäger de äldre teorierna om Rom 7 som självbiografisk, men en del forskare lyfter fram att 

Fil 3:6 inte förhindrar alla självbiografiska tolkningar. Ett tydligt exempel på detta är Steven 

                                                           
25 Chester, 2009, 165. För kritik av Kümmels uppmaning att överge alla självbiografiska teorier se 

Jewett, 2007, 141 
26 Chester, 2009, 164 
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J. Chester som förespråkar en delvis självbiografisk läsning. Han menar att tolkningen att 

Paulus i texten ser tillbaka på sitt liv men ur ett nytt perspektiv som Jesustroende har gott stöd 

av framför allt tre faktorer. (1) Paulus upprepade användning av 1:a person singular, och 

denna persons totala beroende av Kristus i 7:24-25a, tyder på att Paulus talar om sig själv. Det 

är dock troligt att Paulus tänker att det som är sant om honom även passar in på andra 

personer. (2) Om vi läser texten med Fil 3:6 i åtanke är det rimligt att dra slutsatsen att Rom 7 

inte uttrycker Paulus upplevelse av sin situation i det specifika skedet utan snarare uttrycket 

Paulus nya perspektiv som Jesustroende på det skedet. (3) I och med att den heliga anden inte 

nämns i den brottning som beskrivs i 7:14-23 är det inte troligt att det är en brottning i en 

Jesustroende persons liv som beskrivs.27 Chester menar att denna tolkning inte motsägs av 

nyare forskning kring judendomen på Paulus tid. I ljuset av denna uppdaterade bild av den 

mångfasetterade judendomen på Paulus tid är det mer troligt att Paulus i efterhand tolkade sin 

situation som en brottning med upplevelsen av inte kunna uppfylla lagen. Chester lyfter även 

fram att denna upplevelse, att efter en omvändelse omvärdera sitt tidigare liv utifrån nya 

kriterier, går väl ihop med hur vi i en västerländsk modern kontext ser på omvändelse.28  

Icke-självbiografiska tolkningar 

Bland de icke-självbiografiska tolkningarna finns en ännu större mångfald. I det följande 

presenteras de vanligaste alternativen.  

2a. Människan utan Kristus: Paulus talar inte som sig själv utan i stället som en människa som 

inte mött Kristus och inte omvänts. Det kan t.ex. vara en viljesvag hedning, som i Stowers 

tolkning.  

2b. Adam: Paulus talar inte som sig själv utan som den första människan Adam. De 

erfarenheter som ”jaget” uttrycker hänger därför ihop med berättelsen om Adam.  

2c. Människan mellan Adam och Kristus: Jaget är en person som är ”mellan” Adam och 

Kristus. Denna tolkning hänger ofta ihop med uppfattningen att människans omvändelse 

innebär en stegvis förändring av människan. Texten sägs då handla om en person i en 

omvändelseprocess som varken är förvandlad eller helt oförvandlad.  

                                                           
27 Detta tredje argument är speciellt svagt då det är ett argument utifrån Paulus tystnad. Även det fösta 

argumentet är svagt då jaget i v. 24-25 inte måste vara samma som i resten av texten. Se Chester, 

2009, 169 
28 Ibid., 
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2d. Israel som kollektiv: Eftersom Paulus verkar referera till dekalogen som gavs till Israels 

folk på Sinai så tolkar vissa ”jaget” som en referens till Israel.   

2e. Människan i stort: Paulus talar inte specifikt om sig själv, Adam, en judisk person eller en 

Jesustroende utan om alla människors gemensamma situation och erfarenhet.  

2f. En Jesustroende: Paulus talar om en generell upplevelse för alla Jesustroende. 7:14-24 är 

enligt Augustinus den Jesustroende människans längtan efter kroppens uppståndelse, livet 

efter detta och fred med Gud. Texten handlar även om den Jesustroende människans kamp 

mellan köttet och anden.29 Luther följde i Augustinus spår men menade att hela texten handlar 

om livet för den Jesustroende.  

Stowers version av alternativ 2a är ett bra exempel på en icke-självbiografisk läsning. Enligt 

Stowers är jaget en så kallad ”gudfruktig” (icke-judisk person) som är intresserad av den 

judiska traditionen och försöker använda den som en väg till självbehärskning. Stowers tes 

bygger på att Paulus mottagargrupp främst består utav icke-judar som känner till lagen. I sin 

bok A Rereading of Romans: Justice, Jews and Gentiles argumenterar Stowers för att de 

ursprungliga mottagarna av Romarbrevet förstod Paulus budskap på ett helt annat sätt än vad 

senare kristna har gjort. Senare kristna har, enligt Stowers, utifrån Rom 7:1 antagit att Paulus i 

detta kapitel vänder sig till de judiska Jesustroende, men detta menar Stowers är förhastade 

slutsatser.30 Jaget i Rom 7 är enligt Stowers en retorisk konstruktion, en ”Speech-in-

Character”, av en icke-judisk person som försöker leva sitt liv under den judiska lagen, och 

alltså lever mellan två identiteter. Stowers menar att Paulus kan ha tänkt på de praktiska 

svårigheterna i denna persons liv då försöket att som icke-jude leva enligt judiska regler i ett 

grekiskt samhälle borde ha resulterat i någon slags inre splittring.31 För hedningen kan lagen 

visserligen ge kunskap om synden och begäret, men lagen får inte begäret att försvinna. Att 

som hedning försöka leva ett liv i överensstämmelse med Torah men utan koppling till 

Kristus var enligt Paulus dömt att misslyckas. Guds plan var att befria hedningarna genom 

Jesus Kristus, inte genom det tionde budet. Bara Jesus Kristus kan försona hedningen med 

Gud och bara Anden kan hjälpa människan att övervinna begäret och leva upp till den tionde 

budets krav.32 Stowers alternativ är ett av de minst självbiografiska tolkningarna eftersom 

                                                           
29 Ibid., 140-141 
30 Stanley K. Stowers, A Rereading of Romans – Justice, Jews and Gentiles, Yale University Press, 

New Haven & London, 1994, 277 
31 Stowers, A Rereading of Romans, 1994, 279 
32 Stanley K. Stowers, “Romans 7:7-25 as a Speech-in-Character (προσωποποιíα)”, I boken Paul in his 

Hellenistic context, Edinburgh : T. & T. Clark, 1994, 202 
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detta alternativ helt utesluter Paulus ur jaget.  

   Det finns även en tendens inom dagens Paulusforskning att kombinera Stowers tolkning 

med mer traditionella tolkningar, t.ex. att Paulus i Rom 7 som helhet eller åtminstone i 7:14-

25 talar om ett allmänmänskligt tillstånd i kluvenhet. Richard N. Longenecker som menar att 

jaget i 7:14-25 inte ska förstås självbiografiskt och att Paulus syfte är att tala om den tragiska 

situation som uppstår när människan själv försöker leva och göra gott/rätt utan Gud.33 

Longenecker använder stora delar av Stowers upptäckter gällande retoriken, men tolkar ändå 

jaget som ett uttryck för en allmänmänsklig situation.34 Texten har ibland tolkats som Paulus 

sätt att uttrycka människans kluvna ”jag”, alltså faktumet att det finns ett glapp mellan vad 

människan vet att hon bör göra och vad hon faktiskt gör.35 Dunns tolkning av Rom 7:14-25 är 

ett tydligt exempel på detta (det kluvna jaget).36 

Kritik mot fokuset på ”jaget” 

Diskussionen kring Rom 7 handlar som vi sett ofta kring jaget och dess identitet. En viktig 

kritik mot detta fokus finns hos Krister Stendahl som menar att perikopens tema är lagens 

helighet och godhet. Genom att titta på textens struktur och placering i brevet argumenterar 

Stendahl för att texten bör förstås som Paulus försvar av lagen. Istället för att fokusera på 

”jaget” fokuserar Stendahl på vilka frågor angående lagen som finns i texten och hur de 

besvaras.  

7:7 Fråga 1 är en halvt retorisk fråga om lagen är synd.  

7:7-12 Svar 1 kan sammanfattas med att lagen är helig, rättvis och god.  

7:13 Fråga 2, som följer på svaret på fråga 1, är en fråga om det var den goda lagen som ledde 

till jagets död.  

7:25b Svar 2 handlar om att när lagen är försvagad av synden, alltså ”syndens lag”, så kan den 

leda till död för jaget. Stendahl liknar denna försvagade lag vid en medicin som i sig själv är 

bra men ändå kan döda den sjuke om den har en kropp som inte klarar av medicinen. 

Distinktionen mellan lagen och synden är mycket viktig eftersom ansvaret då läggs på synden 

                                                           
33 Richard, N. Longenecker, The Epistle to the Romans, Wm. B. Eerdmans Publishing Co, Grand 

Rapids, Michigan, 2016, 673 
34 På liknande sätt kritiserar även Shillington självbiografiska tolkningar av ”jag” i Rom 7 och menar 

att Paulus talar om en universell mänsklig erfarenhet. se Shillington, George, “The Law and I: Re-

reading Romans 7:7-25”, Direction, vol 44, 2015, 84-90 
35 Given, Mark D. Paul's True Rhetoric: Ambiguity, Cunning, and Deception in Greece and Rome, 

Trinity Press, 2001, 148 
36 Dunn, James D. G., The Theology of Paul the Apostle, Wm. B. Eerdmans Publishing Co, Grand 

Rapids, Michigan, 1998, 157 
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och inte lagen.  

   Stendahl gör också en viktig poäng av att det som står i v. 19: ”ty det som jag vill gör jag 

inte, men det som jag hatar det gör jag.” inte direkt leder över till ”Jag, olyckliga människa” i 

v. 24. Istället skriver Paulus i v. 20: ”Men om jag gör detta som jag inte vill, är det inte länge 

jag själv som gör det utan synden som bor i mig.” Paulus syfte med denna argumentation 

verkar vara att förklara jaget fritt från skuld. Denna argumentation går inte att förstå rätt om 

denna text läses som en beskrivning av människans situation. Människans situation i 

fångenskap har redan beskrivits i Rom 1-3. Rom 7 fokuserar istället på att jaget ändå på något 

sätt överensstämmer med Guds lag. Därför menar Stendahls att alla antropologiska referenser 

i Rom 7 ska förstås som delar av argumentationen för att lagen är helig och god.37 

1.6.2 Retorik, stil och genre 

Jag har i det föregående presenterat forskningshistorien kring jaget i Rom 7 och de vanligaste 

svaren på vem jaget är. I det följande presenteras forskningen kring Romarbrevet som en 

retorisk text. Den retoriska analysen av Romarbrevet, som växte fram som en metod under 

1900-talet, har blivit ett av de mest tongivande sätten att analysera Paulus text. I analysen görs 

ofta en distinktion mellan de makro-retoriska och de mikro-retoriska dragen i texten. 

Analysen av det förstnämnda fokuserar på den övergripande retoriska strukturen, medan det 

senare fokuserar på retoriska grepp och stil.38 Jag kommer främst att fokusera på de mikro-

retoriska dragen i analysen av Rom 7:7-25.  

   Vad innebär det att analysera Romarbrevet som en retorisk text? Vilken makro- och 

mikroretorik finns i texten? I det följande kommer jag att presentera grunden för en retorisk 

analys av Paulus text utifrån makro- och mikro-retorik. En förutsättning för en sådan analys är 

också att vi vet något om Paulus som retoriker. Därför kommer jag även säga något om vad vi 

kan veta om Paulus retoriska utbildning och relation till den antika retorikens konventioner.   

1.6.2.1 Makro-retorik 

Syftet med en makro-retorisk, eller makro-strukturell, analys är att skapa en överblick av 

texten i sin helhet, i detta fall Romarbrevet, som sedan kan fungera som en ram för den vidare 

analysen av textens delar. Med hjälp av denna ram kan relationen mellan textens olika delar 

förstås bättre, och argumentationen kan klargöras. 

    En av de främsta förespråkarna av en retorisk analys av Paulus texter, både på makro- och 

                                                           
37 Krister Stendahl, “The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West” Harvard 

Theological Review, 56 no 3 Jul 1963, 202 
38 För en längre diskussion kring distinktionen, se Witherington, New Testament Rhetoric, 7 
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micronivå, är Ben Witherington III. I sin bok New Testament Rhetoric argumenterar han för 

att Rom 7 visar att Paulus var en mycket skicklig retoriker som använde sig av många av 

dåtidens retoriska verktyg. Genom att studera hur Paulus försökte övertyga sina mottagare 

kan vi bättre förstå innehållet i hans texter.39 Med hjälp av antika retoriska handböcker 

beskriver Witherington grundstrukturen i antik retorik. 

   Exordium: Inledning som ska väcka intresse och göra lyssnarna öppna för det följande. 

   Narratio: Kort förklaring och/eller bakgrund till det som saken gäller.  

   Partitio eller proposito: Framläggning av tesen eller teserna 

   Probatio: Presentation av argument som stödjer tesen.  

   Refutatio: Motståndarens argument möts och vederläggs.  

   Peroratio: Påminnelse om de starkaste argumenten och avslutning som talar till känslorna.40 

Dessa sex delar finns enligt Witherington i tre typer/genrer av antik retorik: (1) Forensisk 

retorik som användes i domstolssituationer och handlar om att försvara och anklaga. (2) 

Deliberativ retorik som användes vid samlingar och politiska möten, är undervisande och 

uppmanande och handlar om att påverka åhörarnas beteende och övertygelse. (3) Epideiktisk 

retorik, som användes vid ceremonier och fester i syfte att hylla eller förkasta.41 I alla dessa 

antika retoriska typer går det att identifiera de tre medlen för att övertyga, nämligen Ethos, 

Logos och Patos.42 Genom att analysera Paulus brev utifrån denna retoriska struktur, ibland 

kallad ”makro-retorik”, menar Witherington att vi bättre kan förstå vad som är Paulus 

huvudsyfte.43 Witheringtons analys placerar Rom 7:7-25 i delen som tar upp argumenten för 

huvudtesen (1:16-17) och som kallas probatio.44 

   Denna ”makro-retoriska” analys har dock fått en del kritik, bland annat av Stanley E. Porter 

och Bryan R. Dyer som menar att Witheringtons analys är speciellt svag på två punkter. (1) 

Eftersom att den bara tar hänsyn till retoriska konventioner gällande tal, och inte skrift, 

överbetonar den att Paulus brev befinner sig i en muntlig kultur. (2) Den utgår ifrån att Paulus 

hade en gedigen utbildning i sin tids retorik trots att bevisen för detta är svaga.45 Porter och 

Dyers kritik är viktig eftersom den påminner om farorna med att generalisera den historiska 

                                                           
39 Witherington III, 2009, 131 
40 Ibid., 16 
41 Ibid., 13-14 
42 Ibid., 15-16 
43 Witheringtons analys av brevets “makro-retorik” kombineras med identifiering av ”mikro-retorik” 

(retoriska grepp) i texten. Se Witherington III, 2009, 21 
44 Witherington III, 2004, 21-22 
45 Stanley E. Porter, Bryan R. Dyer, “Oral texts?: a reassessment of the oral and the rhetorical nature of 

Paul’s letters”, Journal of the Evangelical Theological Society, Juni 2012, 329, 333 
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kontexten kring Paulus och hans brev. Witheringtons stora fokus på de muntliga, retoriska 

konventionerna framför de litterära ger en förenklad bild som i sin tur hindrar förståelsen av 

Paulus brev som både skriven text och muntligt tal. Med detta i åtanke menar Porter och Dyer 

att den retoriska analysen ändå kan genomföras på ett sätt som inte strider mot första 

århundradets kontext.46 Porter och Dyers kritik mot antagandet att Paulus var en högt utbildad 

retoriker är också viktig eftersom detta inte går att bevisa och därför inte bör antas utan 

belägg. Trots detta menar jag att det finns tillräckliga skäl för att anta att Paulus hade en 

grundläggande kunskap om antika retoriska konventioner.47  

   Diskussionen kring Romarbrevets genre bekräftar till viss del Porter och Dyers uppfattning 

om att det finns en viss förvirring kring om, och i så fall hur, kunskap om den antika retoriken 

kan hjälpa oss att bestämma brevets genre. Ett sätt att identifiera en genre är att undersöka 

vilken stil och vilka litterära och retoriska verktyg som används. Vi måste dock vara 

medvetna om att definitionen av vad som tillhör vilken genre inte går att avgöra exakt. Vi kan 

bara visa på gemensamma drag inom en viss genre. Antikens retoriker, t.ex. Cicero, förhöll 

sig ofta fritt till instruktionerna i sina egna retoriska handböcker.48 Det verkar vara en svår 

uppgift att placera Romarbrevet inom en av antikens litterära genrer och därför finns det 

många kreativa förslag på genre-blandningar.49 Ett av dem, som tar hänsyn till brevets 

retoriska karaktär, finns hos Robert Jewett. Hans förslag är en modifiering av Wullners teori 

och placerar brevet inom genren ”ambassadörsbrev” med inslag av undervisande och 

uppmanande brev och av filosofisk diatrib.50 Genom en uppfattning om vilken, eller vilka, 

genrer som brevet kan kategoriseras som kan vi få viktiga ledtrådar om t.ex. vilka Paulus 

riktar sig till och vad han önskar att reaktionen på brevet blir. Detta sätter ramar för 

tolkningen av texten och underlättar för identifieringen av syftet.51   

1.6.2.2 Mikro-retorik  

På grund utav osäkerheten kring Romarbrevets genre och frågan om Paulus eventuella 

utbildning i antikens talade retorik så kommer jag hädanefter fokusera på de ”mikro-

retoriska” dragen som finns i Paulus text. Det finns idag en relativ konsensus om att dessa 

                                                           
46 Ibid., 341 
47 Stowers, “Romans 7:7-25 as a speech-in-character προσωποποιíα ”, 1994, 181 
48 Tobin, 2004, 90 
49 För en utförlig beskrivning av diskussionerna kring Romarbrevets genre se Karl P. Donfrieds The 

Romans Debate, 1991.  
50 Jewett, 2007, 44 
51 Tobin, Thomas H., Paul’s Rhetoric in its Context: The Argument of Romans, Peabody: Hendrickson, 

2004, 89 
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retoriska drag och verktyg går att uppmärksamma och analysera trots osäkerheten kring 

Paulus utbildning.52  

   Det finns en relativt stor samstämmighet om att stilen som den största delen av Romarbrevet 

(1:16-11:36) tillhör är diatrib.53 Denna retoriska stil, som Paulus mest troligt använder, är 

tydlig i Rom 7, speciellt 7:7,13. Stilen kännetecknas bland annat av dialog i olika former och 

användes i antiken ofta av populära talare och inom propaganda. Den som talar kan t.ex. 

använda sig av en fiktiv eller välkänd samtalspartner, som tilltalas som ”du”. Detta ”du” 

används sedan för att ställa frågor och göra invändningar (såklart formulerade av talaren själv) 

som talaren sedan antingen svarar på eller ställer motfrågor. ”Samtalet” är dock inte en fullt 

utvecklad argumentation där två sidor får komma till tals utan snarare korta, känslosamma, 

ironiska meningar. Denna stil blandar ofta allvar och humor, och motståndaren kan bli tystad 

och hånad.54 Talaren går fort fram gällande idéer, jämförelser och argument. Syftet med att 

använda denna stil är ofta att få en retorisk effekt av något slag.55 I linje med denna syn utgick 

tidigare forskning ofta ifrån att diatriben användes mellan meningsmotståndare i en hätsk 

debatt. Forskning av bland annat Stanley Stowers har dock visat att stilen egentligen oftare 

hörde hemma i klassrummet. Läraren använde denna stil genom att t.ex. låta en fiktiv person 

ställa frågor och yttra missuppfattningar för att läraren sedan skulle kunna svara och rätta.56 

Diatrib användes på detta sätt inom filosofiska skolor för att beskriva olika sidor i en 

argumentation. Syftet med diatrib i detta sammanhang är inte att förlöjliga eller tysta utan 

snarare att få lärjungen på rätt väg mot sanning och kunskap. Genom att undersöka antika 

texter som klassas som diatrib har Stowers visat att talarens syfte (i rollen som lärare) med 

diatriben alltså inte främst är att överföra kunskap utan att faktiskt förändra eleven på ett 

djupare plan genom att hitta fel och sedan korrigera. Denna syn på diatriben som finns hos 

Stowers skiljer sig en del från den tidigare uppfattningen, hos t.ex. Bultmann som snarare 

menade att diatrib hör hemma inom ramen för moralpredikan. Bultmann varnade dock med 

                                                           
52 Bim O´Reilly, Baptism and Death. A Study of Mark and Romans, Uppsala: Teologiska institutionen, 

Uppsala Universitet, 2017, 87 
53 Det går att argumentera för att diatrib är Romarbrevets genre utifrån t.ex. Lars Hartmans 4 kriterier 

för vad som gör att något klassas som en genre. Jag kommer dock att tala om diatrib mer som en 

litterär stil anpassad för ett visst sammanhang eftersom (1) detta är den vanligaste synen på hur Paulus 

använder diatrib och (2) detta inte får några stora konsekvenser för tolkningen av just Rom 7:7-25. För 

en intressant och relevant diskussion kring diatrib som genre, se Changwon Son, Reading Romans as a 

Diatribe, Frankfurt am Maink: Peter Lang, 2004, 62 
54 Lambrecht, Jan, The Wretched 'I' and Its Liberation: Paul in Romans 7 and 8, Peeters Press, 

Louvain: W. B. Eerdmans, 1992, 31 
55 Ibid., 32 
56 Jewett, 2007, 25 



17 
 

rätta för att placera Paulus för mycket i ett retoriskt fack. Paulus skiftade mellan olika stilar, 

blandade retoriska grepp med varandra och skapade nya sätt att uttrycka sig. Genom att 

studera hur diatrib brukar fungera kan vi hitta vissa mönster hos Paulus som kan hjälpa oss 

förstå strukturen och argumentationen.57  

Προσωποποιíα hos antikens retoriker och Paulus 

Det retoriska verktyget som innebär att den som talar eller skriver gör detta som om den vore 

någon annan, och som ibland kallas ”Speech-in-Character”, var välkänt i antiken och vanligt i 

kombination med diatrib. Karaktären som används kan vara en verklig eller fiktiv person, 

eller en mer generell karaktär så som en lärare eller en kung. Karaktären behöver inte vara en 

människa utan kan även vara en stad, en gud, ett folk eller en dygd. Detta retoriska grepp 

användes ofta för att ge mer levande beskrivningar eller för att få läsarna/lyssnarna att t.ex. 

känna sympati med karaktären. Det var vanligt att karaktären i texten presenterade sig själv, 

men detta var inte alltid nödvändigt. Den med Paulus samtida retorikern Aelius Theon lyfte 

fram ”Speech-in-Character” i sina handböcker för retorik, och därför är det rimligt att anta att 

detta verktyg ingick i Paulus grekiska utbildning.58 Filosofen Epictetus använde sig av 

”Speech-in-Character” i sina texter på ett sätt som liknar Rom 7:7-12 i mycket.59 Även 

Quintilian är en viktig källa till hur “Speech-in-Character” användes under antiken. Quintilian 

skriver om vikten av att framställa karaktären på ett trovärdigt sätt utan att spela över. Han 

skriver såhär om hur detta retoriska grepp ska framföras: “Nor do I think that Prosopopoeiae, 

as some advise, should be pronounced in the manner of the comic stage, though there should 

be some inflection of the voice to distinguish them from passages in which the poet speaks in 

his own person”.60 

   Den främste förespråkaren för tesen att Paulus använder sig av det retoriska verktyget 

”Speech-in-Character” är Stowers som menar att den relativt höga retoriska och språkliga 

nivå som finns i Paulus brev tyder på att Paulus har någon form av retorisk utbildning. Han 

menar därför att det är rimligt att anta att Paulus hade en språklig utbildning, någon utbildning 

i brevskrivande och en grundläggande utbildning i retorik. Inom litterär och poetisk 

komposition var ”Speech-in-Character” en viktig byggsten, och inom brevskrivande var det 

en vanlig övning. Det är alltså nästan säkert att Paulus i alla fall stött på detta retoriska 

                                                           
57 Lambrecht, 1992, 32; Jewett, 2007, 25-27 
58 Tobin, 2004, 227 
59 Jewett, 2007, 444 
60 Quintilian (1.8.3). The Orator's Education, Volume I: Books 1-2. Edited and translated by Donald A. 

Russell. Loeb Classical Library 124. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002, 201 
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grepp.61 Stowers visar även exempel på hur det var en vanlig övning inom den antika 

retoriska utbildningen att läsa en text och sedan försöka identifiera vem som talar. Är det 

författaren eller en karaktär som författaren använder? Att texten på denna tid inte hade några 

skiljetecken gjorde att detta kunde bli mycket svårt. Quintilian råder därför den som läser högt 

att försöka göra skillnad mellan olika röster, men utan att överdriva eller göra en parodi på 

karaktären.62 En del av de antika grekiska grammatikerna använde kunskapen om ”Speech-in-

Character” som hjälp vid tolkning av speciellt svåra texter. Den antika grammatikern 

Aristofanes från Bysans (ca 257-185/180 f.v.t), och hans efterträdare Aristarchos från 

Samothrake (ca 220-143 f.v.t), utvecklade en tolkningsprincip som innebär att en text ska 

tolkas utifrån karaktären som talar. Med denna princip kunde de sedan hävda att ett moraliskt 

tveksamt uttalande inte skulle tillskrivas författaren, t.ex. Homeros, utan den karaktär som 

talar. I denna exegetiska tradition utvecklades även en vokabulär för att tala om denna retorik, 

och Stowers menar att traditionen sedan influerade Theon. Traditionen var som sagt viktig för 

tolkning av speciellt svåra avsnitt där författaren t.ex. tycks säga emot sig själv, eller uttrycka 

något som inte är passande för författaren som person. Genom att vara uppmärksam på 

dissonans i texten borde läsaren identifiera att en ny person kommer till tals och då kan texten 

bli mer koherent och utan självmotsägelse.63 Theon uppmärksammar även att en läsare i sin 

tolkning måste ta hänsyn både till vem som talar och till vilka det sagda är riktat och i viss 

mån till själva sammanhanget. Både Theon och Quintilian tar upp att ”Speech-in-Character” 

ofta hör ihop med moralisk undervisning och uppmanande text eftersom denna typ av retorik 

fungerar bra för att illustrera olika moraliska handlingar/ståndpunkter och för att tala till 

läsaren/lyssnarens känslor. Quintilian skriver (i Inst. 6.1.25-26) att det går att skapa en 

speciell känslomässig effekt genom att låta de olika karaktärerna tala själv.64  

   Även Hermogenes och Aphthonius kategoriserar ”Speech-in-Character” som ett grepp som 

hör till det moraliska och/eller känslomässiga. Att talet ofta formuleras till 1:a person singular, 

t.ex. som en persons självreflektion, verkar höra ihop med detta effektsökande.65 Quintilian 

tar upp att ”Speech-in-Character” kan användas utan att den som skriver/talar uttrycker vem 

det är som talar. (Inst. 9.2.37.) Det är istället information som lyssnaren själv får ”fylla i”.66 

Ofta bygger karaktärerna på välkända roller och stereotyper, t.ex. hur en kvinna eller en 

                                                           
61 Stowers, “Romans 7:7-25 as a Speech-in-Character (προσωποποιíα)”, 1994, 181 
62 Ibid., 183 
63 Ibid., 184 
64 Ibid., 185 
65 Ibid., 186 
66 Ibid., 187 
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barbar förutsätts vara.67 Stowers tar hjälp av Origenes beskrivning av ”Speech-in-Character” 

för att förstå tekniken. Origenes betonar att talet som tillskrivs en viss karaktär måste passa 

för just den karaktären, och det som karaktären sagt på ett ställe passa ihop med det som 

karaktären uttrycker vidare i texten. Det måste helt enkelt vara trovärdigt och konsekvent. När 

det gäller mer religiösa/politiska karaktärer (t.ex. en judisk person eller en Jesustroende med 

judisk bakgrund) menar Origenes att författaren måste ha teologisk och filosofisk kunskap om 

karaktären, men även om mottagarna till texten så att budskapet går fram.68 Origenes menar 

också att skriften, där Gud talar till människor, ibland kan beskrivas som ”Speech-in-

Character”. Även Gud måste anpassa sitt sätt att tala efter vilka Gud talar till. Gud måste 

ibland sänka sig till den köttsliga nivån som vi människor är på för att vi ska kunna förstå, och 

då talar Gud inte riktigt som sig själv utan på ett köttsligt sätt.69 

   Det finns olika uppfattningar om hur brett προσωποποιíα var som retoriskt grepp. Detta 

retoriska grepp kan översättas till antingen ”Speech-in-Character” eller mer generellt ”att 

använda sig av en persona”. Vilken typ av προσωποποιíα vi i så fall antar att Paulus använder 

får stora konsekvenser för tolkningen. Om vi menar att Paulus i Rom 7:7-25 talar som sig 

själv i något skede; utesluter detta att Paulus använder sig av προσωποποιíα? Utifrån 

beskrivningar av προσωποποιíα som finns i antika retoriska handböcker är svaret ja.70 Det 

finns dock exegeter, t.ex. Jewett, som menar att Paulus talar självbiografisk samtidigt som han 

använder sig av ”Speech-in-Character”.71 Jewetts tolkning förutsätter att προσωποποιíα är ett 

så brett retoriskt verktyg att även en författares egen röst (i och för sig i det förflutna) får 

plats. Detta stämmer dock inte överens med bilden av προσωποποιíα som finns t.ex. hos 

Stowers som är den främsta förespråkaren av ”Speech-in-Character” i Rom 7.  

Andra mikro-retoriska grepp: Apostrof och inklusio 

Apostrof innebär att den som talar tilltalar en person eller ett personifierat ting, ofta i 2:a 

person singularis. Detta ”du” behöver inte vara någon närvarande.72 Greppet användes ofta i 

kombination med diatrib som stil, och syftet var att påtala och korrigera ett visst beteende 

eller övertygelse hos mottagarna även om talaren inte tilltalade dem direkt.73 I Rom 2 finns 

flera exempel på detta i vv. 1-19, t.ex. ”Men du som dömer dem som lever så och ändå själv 

                                                           
67 Ibid., 188 
68 Ibid., 189 
69 Ibid., 191 
70 Se min tidigare beskrivning av de antika retoriska verktygen.  
71 Jewett, 2007, 443 
72 Longenecker, 2011, 201 
73 Stowers, A Rereading of Romans, 1994, 101 
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gör samma sak, inbillar du dig att just du skall undgå Guds dom?” (Rom 2:3, Bibel 2000) 

Vem detta ”du” syftar på är ingen enkel fråga, vilket blir tydlig i Timmins diskussion av 

Stowers nedan. Att Paulus skulle använda detta retoriska grepp i Romarbrevet är en viktig del 

av bland annat Stowers argumentation för sin ”Speech-in-Character”-hypotes. Stowers menar 

att ”du” i Rom 2, som han tolkar som en anspråksfull icke-jude, är samma person som ”jaget” 

i Rom 7:7-25. I och med detta är inte ”jaget” en helt ny person och mottagarnas möjlighet att 

förstå vem ”jaget” är blir större.74   

   Att upprepa en idé, ett ord eller en hel fras är ett sätt att rama in en del av texten. Denna 

retoriska markör, som kan kallas inclusio, är vanlig inom biblisk litteratur. I och omkring 

Rom 7:7-25 går det att hitta flera exempel på detta sätt att markera övergångar och gränser. 

Den tematiska och språkliga upprepning som finns i 7:6 (νυνὶ δέ...) och 8:1-2 (νῦν...) är ett 

tydligt exempel som ramar in 7:7-25.75 Genom att både upprepa tidsadverbialet νῦν/ νυνὶ och 

upprepa idén om att den som är i gemenskap med Kristus har befriats från syndens och 

dödens lag så sätter Paulus en retorisk parentes kring 7:7-25. Här håller jag med Lambrecht 

om att detta inclusio talar för att Paulus i 7:7-25 vill tala om det tillstånd som rådde innan 

befrielsen som 7:6 och 8:1-2 handlar om.76 Ytterligare ett exempel på inclusio finns i den 

retoriska refrängen ”genom vår herre Jesus Kristus” som avslutar texten i 7:25.77  

1.6.2.3 προσωποποιíα-hypoteser och kritik 

I det följande avsnittet kommer jag att argumentera för vikten av att fortsätta utvärdera 

hypoteser kring Paulus användning av olika antika retoriska verktyg, så som προσωποποιíα. 

Stanley K. Stowers välkända ”Speech-in-Character”-hypotes, som delvis redan presenterats 

under rubriken ”Mikro-retorik”, används ofta som en del i argumentationen för en icke-

självbiografisk tolkning av ”jaget” i Rom 7.78 Många gånger förutsätts Stowers tes vara 

bevisad och det saknas en kritisk utvärdering av argumenten och användningen av antika 

källor. Jag kommer därför i det följande börja med att presentera Stowers position och dess 

                                                           
74 Ibid., 101, 273 
75 Lambrecht, Jan, The Wretched 'I' and Its Liberation: Paul in Romans 7 and 8, Peeters Press, 

Louvain, W.B. Eerdmans, 1992, 33 
76 Ibid., 34 
77 Detta inclusio förkommer 6 gånger i Rom 5:1-8:39. Se bland annat Longenecker, 2016, 541, 544. 
78 Bland forskare som helt eller delvis försvarar Stanley K Stowers “Speech-in-Character”-hypotes 

hittar vi t.ex. B. Witherington III, Paul’s Letter to the Romans, 2004, 186; J.N. Aletti, “Romans 7,7-

25: Rhetorical Criticism and Its Usefulness”, Svensk Exegetisk Årsbok 61 (1996) 77-95; R. Jewett, 

Romans: A Commentary, Minneapolis 2007, 445 – 443; E. Wasserman, “The Death of the Soul in 

Romans 7: Sin, Death and the Law in Light of Hellenistic Moral Psychology” (WUNT 2/256), 

Tübingen 2008, 77-80; R.N. Longenecker, Introducing Romans: Critical Issues in Paul’s Most 

Famous Letter, Grand Rapids 2011, 369 
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relation till frågan om vem ”jaget” är i Rom 7:7-25. Sedan kommer jag presentera den 

viktigaste kritiken av Stowers och hur denna kritik öppnar upp för ett annat svar på vem 

”jaget” är.  

   I sin artikel ”Romans 7:7-25 as a Speech-in-Character” ur boken Paul in His Hellenistic 

Context (1994) argumenterar Stowers för att Paulus i Rom 7:7-25 använder sig av den 

retoriska tekniken προσωποποιíα, vilket i så fall innebär att Paulus talar som någon annan än 

sig själv. Denna argumentation utvecklas i Stowers A Rereading of Romans: Justice, Jews and 

Gentiles (1994). Stowers menar att Paulus relativt avancerade retorik och hans användning av 

προσωποποιíα placerar honom i den retoriska tradition i fotspåren av Quintilian, Cicero, 

Theon, Hermogenes och Aphthonius, som redan beskrivits ovan. Stowers tar även upp att 

hans tolkning av Rom 7:7-25 inte är ny utan fanns redan hos Origenes.79    

Röstbyte och ny karaktäringering 

För att Stowers ”Speech-in-Character”-hypotes ska vara övertygande krävs att en ny röst går 

att urskilja. Denna röst gör sig enligt Stowers hörd i 7:7, i svaret på frågan ”Är lagen synd?”. 

Den berättarröst som funnits tidigare (6:1-7:6) bryts av mot en ny röst. Stowers menar att den 

som var bekant med de antika grammatikerna och retorikerna hade känt igen detta som 

ἐναλλαγή eller μεταβολή (röstbyte) och förväntade sig sedan någon typ av διαφωνία (ny 

karaktärisering) i det följande. Det som sägs i 7:7-25 bör av flera skäl tolkas som en ny 

karaktäringering skild från berättaren/talaren i 6:1-7:6, nämligen: 1. Texten stämmer överens 

med hur det retoriska verktyget ”Speech-in-Character” beskrivs och används bland 

grammatiker och retoriker under antiken (speciellt Quintilian som var samtida med Paulus).80 

Detta blir tydligt genom a) den känslomässiga stil i form av ett starkt personligt patos, b) 

monologen som det självreflekterande ”jaget” har, c) kombinationen av röstbyte och ny 

karaktärisering.81 2. Paulus ger inga ledtrådar i resten av brevet om att just denna del av brevet 

skulle vara självbiografisk. 3. Karaktäriseringen av ”jaget” stämmer inte överens med hur 

Paulus presenterar sig själv i andra brev, vilket bland annat Stendahl har visat.82  

   Stowers hypotes är mycket intressant och har öppnat upp tolkningen av Rom 7. Den har 

tagit den nya forskningen kring Paulus som retoriker på allvar, och den har tagit vara på 

Stendals kritik mot tidigare perspektiv på Paulus. Trots detta finns en del problem med 

                                                           
79 Stowers, “Romans 7:7-25 as a Speech-in-Character (προσωποποιíα)”, 1994, 180 
80 För en mer utförlig beskrivning av Stowers syn på ”Speech-in-Character” i antik retorik, se ovan 

”1.6.2.2 Mikro-retorik”.  
81 Stowers, “Romans 7:7-25 as a Speech-in-Character (προσωποποιíα)”, 1994, 191 
82 Ibid., 192 
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Stowers hypotes. Will Timmins lyfter fram några av dessa problem i sin artikel ”Romans 7 

and Speech-in-Character: A Critical Evaluation Of Stowers hypothesis” (2016). Timmins 

uppmärksammar att det är ett stort problem för hypotesen att Paulus inte presenterar och 

introducerar den så kallade karaktären i Rom 7.83 Enligt den antika retorikens regler skulle det 

göras, och det är mycket ovanligt att karaktärens identitet inte tillkännages. Quintilians 

uttalande (i Inst. 1.8.3.) betyder inte att introduktionen av en ny karaktär är frivillig, utan är en 

uppmaning om att vid högläsning inte överdriva olika karaktärer i texten eftersom det helt 

enkelt inte är värdigt.84 Det övergripande problemet i Stowers argumentation är enligt 

Timmins att Stowers behandlar de antika källorna till προσωποποιíα allt för selektivt och utan 

att sätta in dem i sitt sammanhang. De texter som Stowers lägger fram som bevis för att en ny 

karaktär inte behöver introduceras är egentligen inget bevis för detta. Quintilian nämner 

visserligen i Inst. 9.2.37 att det inte alltid är nödvändigt att skriva ut när det sker ett byte av 

talare i texten, men i exemplet (från Aeneas) som följer på detta är det utifrån sammanhanget 

tydligt vem det är som talar. Frågan är om detsamma kan hävdas om Rom 7:7-25? Exemplet 

från Aeneas ska dessutom, enligt Timmins, snarare förstås som ett exempel på ”evidentia”85 

än som ”Speech-in-Character”. Stowers menar också att Longinos antika verk om retorik, Om 

det sublima, vittnar om att det förekom hastiga skiften av talare när ”Speech-in-Character” 

användes. Stowers citerar Subl. 27.1 där det visserligen sker ett skifte av talare, men Timmins 

påpekar att talaren inte är helt okänd då talarens namn nämns några verser tidigare. Problemet 

verkar alltså vara att Stowers väljer ut korta avsnitt utan att tolka dessa utifrån sitt 

sammanhang i de antika retorikernas resonemang. På grund av detta går inga av Stowers 

exempel från den antika retoriken att likställa med Rom 7. Timmins undersökning av de 

antika källorna i deras litterära kontext visar att en introduktion av en ny talare i en text är 

norm, men att det kan finnas en viss flexibilitet. Denna flexibilitet innebär t.ex. att 

introduktionen av en ny talare kan utebli om denna karaktär genom vad som skrivits tidigare i 

texten är underförstådd.86 Utifrån denna kritik utvecklade Stowers sedan sin hypotes. Istället 

för att mena att karaktären inte behövde introduceras menar Stowers att karaktären i Rom 7 är 

samma som i Rom 2. Detta förslag presenteras vidare nedan.  

                                                           
83 Timmins, Will, “Romans 7 and Speech-in-Character: A Critical Evaluation Of Stowers hypothesis”, 

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, Volym 107, Nummer 1, 02/2016, 115 
84 Ibid., 97 
85 Evidentia är ett retoriskt grepp för att visualisera en berättelse. Syftet är att få åhörarna att se det som 

sägs framför sig på ett levande och känslosamt sätt, som om de vore åskådare och inte åhörare. Se 

Timmins, 2016, 99.  
86 Ibid., 100 
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Stowers ”Apostrophe” och kritik 

Stowers menar att karaktären i Rom 7 presenteras genom den retoriska figuren ”apostrophe” i 

Rom 2. Detta klargör hur Paulus mottagare skulle kunna förstå att det finns en ”Speech-in-

Character” i Rom 7, och även vem denna karaktär är. Enligt Stowers identifieras karaktären, 

jaget, genom ”Apostrophen” i Rom 2 med de ”akrasia-drabbade hedningarna” i kapitel 1. 

Stowers argumentation följer såhär: 

1. Personen i Rom 2:1-16 (apostrophen) identifieras med hedningarna i kapitel 1.  

2. Personen som identifieras som jude i 2:17-29 är inte samma person som i 2:1-16.87  

3. 3:1-9 är en slags ”Speech-in-Character” i dialogform. Det är personen i 2:17-29 som är i 

dialog med Paulus och svarar på Paulus tal. 

4. 7:7-25 är en ”Speech-in-Character” av personen i 2:1-16.  

   Detta kan uppfattas som ett svårt samband för mottagaren att förstå, men Stowers menar att 

denna retoriska rörelse från ”apostrophe” till ”Speech-in-Character” upprepas tydligt i 

Romarbrevet.88 För att visa att karaktären i 2:1-16 är samma som i 7:7-25 vänder sig Stowers 

till Origenes och till tanken om den ”akrasia-drabbade hedningen”. Origenes menar att Paulus 

inte bara talar om sig själv i 7:7-8 utan om varje människas erfarenhet av att växa upp och 

gradvis få med ansvar i takt med att insikten om gott och ont ökar. Origenes menar att Paulus 

inte kan tala som sig själv direkt, både eftersom en judisk person inte skulle tala om en period 

i till liv ”utan lag” (7:9) och för att Origenes har uppmärksammat skillnaden mellan hur 

”jaget” beskrivs i 7:14-25 och hur Paulus beskriver sig själv på andra ställen. Stowers menar 

även att det går att se drag av ”Speech-in-Character” i Origenes uppfattning om ”jaget”, bland 

annat eftersom Origenes lägger stor vikt vid att karaktäriseringen i 7:7-25 visar vilket 

moraliskt stadie som personen eller personerna är på. I texten finns olika grader av det 

moraliska tillståndet av ἀκρασία, vilket betyder ”brist på självkontroll” eller ”viljans svaghet”. 

T.ex. verkar Origenes mena att personen i 7:17-25 har större insikt om syndens makt än 

personen som beskrivs i 7:14-15.89 Origenes tolkning tar tydligt hänsyn till antik retorik och 

är enligt Stowers en god hjälp för den som vill förstå hur Paulus text kan ha förståtts i sitt 

sammanhang.90  

                                                           
87 Ibid., 101 
88 Ibid., 102 
89 Stowers, “Romans 7:7-25 as a Speech-in-Character (προσωποποιíα)”, 1994, 194-195 
90 En del av Origenes filosofisk-teologiska tolkningar är dock mer relevanta för att förstå Origenes 

samtid än Paulus. Origenes hade alltså, enligt Stowers, en i grunden historiskt korrekt läsning av 

texten men la sedan till en del anakronistiska tolkningar. Se Stowers, “Romans 7:7-25 as a Speech-in-

Character (προσωποποιíα)”, 1994, 196-197 
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    Nästa steg i Stowers försök att koppla ihop ”jaget” i Rom 7 med den akrasia-drabbade 

hedningen som han menar finns i Rom 1-2 är att hitta likheter mellan karaktäriseringen i Rom 

7:7-25 och karaktäriseringen av hedningar i välkända antika texter. Som exempel på detta 

pekar Stowers på likheten mellan Rom 7:15, 19-20 och Euripides mycket välkända tragedi 

Medea (1077-80), som båda uttrycker tanken om ἀκρασία.91 Euripides karaktär Medea blir ett 

exempel på tanken om att obildade ”barbarer” är moraliskt svaga eftersom ilskan som griper 

tag i dem är starkare är deras förnuft. Bildade greker ansågs inte hade denna svaghet. Stowers 

menar att det är troligt att berättelsen om Medea fanns som en förförståelse hos mottagarna av 

Romarbrevet, men då Paulus var jude och även befann sig i en judisk litterär tradition finns 

det i Paulus texter tydliga spår av generella föreställningar om hur hedningen är. En 

föreställning som finns i judisk litteratur från andra templets judendom är att hedningar är 

moraliskt svaga, speciellt när det gäller sexualiteten. Det finns en tanke om att deras begär 

vinner över förnuftet eftersom de är polyteister och avgudadyrkare och därmed har 

misslyckats att tillbe den enda sanna guden.92 Hos Paulus är detta tydligt främst i Rom 1:18-

32, men även i 1 Thess 4:4-5. På grund av misslyckandet lät Gud hedningarna bli slavar under 

begären och lät dem leva ett liv fullt av olika synder. En del exegeter tolkar Rom 2:17-29 som 

en motsvarande nidbild av det judiska folket. Stowers argumenterar istället för att Paulus i 

2:17-29 talar om en judisk lärare som utbildar hedningar i dekalogen. Stowers menar att 

uppfattningen om att hedningar kan övervinna sitt begär genom att följa det tionde budordet 

är en viktig bakgrund till Rom 7. Exempel på denna tanke om att lagens syfte är att 

kontrollera begären finns hos Filon och i 4 Mackabeerboken. Filon går så långt att han påstår 

att allt ont som sker mellan människor i den icke-judiska världen beror på deras 

okontrollerade begär. Stowers tolkning är att Paulus, med den grekiska och den judiska 

traditionen som bakgrund, vill i Rom 7:7-25 påpeka att lagen (i detta fall dekalogen) ger 

kunskap om synden men att lagen inte är lösningen på hedningarnas alla problem.93  

   Stowers förslag är intressant och kreativt, men det har även svagheter. Jag vill lyfta fram tre 

stora utmaningar för förslaget. (1) Utifrån karaktäriseringen av Paulus dialogpartner i 2:1-16 

är det inte tydligt att det är en hedning som avses. Detta har bland annat C.E.B. Cranfield och 

Dunn visat i sina Romarbrevskommentarer (1975, 1988). Andra, t.ex. S.J Gathercole, 

argumenterar för hur antagandet att det är en judisk person som åsyftas stämmer bättre 

överens med Paulus retoriska syfte i Rom 1-5. Paulus har i 1:18-32 talat om hedningarna på 

                                                           
91 Ibid., 198 
92 Ibid., 199 
93 Ibid., 200 
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ett nedsättande vis och i 2:1 vänder sig Paulus till den judiska dialogpartnern, som han tilltalar 

som den som dömer andra, som applåderat Paulus för orden om hedningen.94 (2) Stowers 

erkänner att hans hypotes är beroende av hans läsning av 1:18-2:16 och kopplingen till akrasia 

som gemensamt tema för Rom 1-2 och 7. Hans hypotes är beroende av antagandet att antikens 

människor var vana vid att lyssna efter återupprepningar av samma karaktärer i en länge text, 

och dessutom att antikens människor var bekanta med den ”akratiska” karaktären. Stowers har 

två argument för att personen i 2:1-16 är en ”akratisk hedning”. För det första identifierar 

1:32-2:3 personen som en del av den (enligt Stowers hedniska) grupp som beskrivs i 1:18-31. 

För det andra att 2:15 är en referens till problemet med akrasia, eftersom det handlar om 

motstridiga tankar som tyder på ett ”kluvet hjärta” vilket är en viktig del av akrasia. Detta 

bevisar dock inget enligt Timmins. Personen i 2:1 är inte en del av dem som beskrivs i 2:15, 

och om 2:15 genom akrasia är länken mellan kapitel 2 och 7 är det oklart om detta även 

kopplar ihop karaktären i Rom 7 med individen i 2:1 eftersom hedningen i 2:1 inte är 

hedningen i 2:15.95 (3) Om rösten i kapitel 7 är den dialogpartner som finns i 2:1-16 måste vi 

ta hänsyn till att rösterna för det första är väldigt annorlunda och att det finns ett stort avstånd 

mellan dessa. Stowers visar inget exempel från andra antika texter där avståndet i ”den 

retoriska rörelsen” är så lång.96 Timmins menar att om vi går med på att det är den ”akratiska 

hedningen” i 2:1-16 som sedan får en röst i 7:7-25 så måste vi erkänna att Paulus, enligt 

Theons och Hermogenes regler för karaktärisering, gör ett ganska dåligt jobb eftersom (a) det 

saknas koherens mellan karaktäriseringen i 2:1-16 och 7:7-25, och (c) i 7:7-25 är Paulus inte 

tydlig med att markera skillnaden mellan sin egen författarröst och ”jaget”. Även hos 

Origenes hittar vi kritik mot att göra karaktäriseringar som bryter mot det vi vet om den 

verkliga karaktären. Origenes kritiserar t.ex. Celsus för att lägga kristna ord i munnen på en 

person som själv inte använder sådana ord. (Origenes, Contra Celsum 7.36-37)97 

   Denna utvärdering av Stowers argument för att det finns en gemensam ”apostrophe” i Rom 

2 och 7 har visar att det finns många olösta frågor i anslutning till Stowers argumentation. Jag 

anser att det finns två sätt att förhålla sig till denna problematik. Det första alternativet är att 

anse att Paulus förhåller sig mycket fritt till den antika retorikens regler, kanske till och med 

bryter mot dem och misslyckas med sin användning av de retoriska greppen. Om det är så är 

detta ett stort metodologiskt problem för den retoriska analysen. Det andra alternativet är att 

                                                           
94 Timmins, 2016, 102 
95 Ibid., 104 
96 Ibid., 105 
97 Timmins, 2016, 107 
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anse att våra olösta frågor inte beror på Paulus bristande retorik utan snarare på vår okunskap 

om antik retorik. Jag tror att Stowers skulle hålla med mig om att det andra alternativet är att 

föredra, trots att Stowers ”apostrophe” snarare leder till det första.  

Origenes kommentar till Romarbrevet.98  

Origenes uppfattar jaget i 7:7-13 som Paulus själv och menar att Paulus kan tala så eftersom 

att han syftar på många olika lagar. Origenes tar upp προσωποποιíα som en möjlighet först i 

kommentaren till 7:14, och detta beror på att Origenes inte riktigt känner igen Paulus person i 

jaget från v. 14 och framåt. Origenes instinkt är alltså att ifrågasätta en karaktärisering som 

inte riktigt är koherent med vår tidigare kunskap om karaktären, i detta fall Paulus. Stowers 

menar dock att Origenes på grund av en retorisk reflex förstår att det handlar om en ”Speech-

in-Character”. Detta ger sken utav att Origenes kände igen de retoriska dragen som Stowers 

beskrivit tidigare, men det är missvisande.99 Stowers har helt rätt i att de antika retoriska 

handböckerna poängterade vikten av en koherent karaktärisering, men det är inte ett argument 

för att Paulus använder sig av en ”Speech-in-Character” utan bara ett argument för att Paulus 

kan ha syftat på någon annan än sig själv. Det är även viktigt att notera att det retoriska ”jag” 

som Origenes menar kan finnas i 7:14-25 inte riktigt är samma retoriska grepp som Stowers 

”Speech-in-Character”. Stowers utgår ifrån att Origenes menar samma sak med ordet 

προσωποποιíα som de antika retorikerna gjorde, och detta är inte säkert. På Origenes tid var 

inte προσωποποιíα en så väldefinierad term som Stowers antar i sin argumentation. För 

Origenes betyder προσωποποιíα mer generellt att tala genom någon annan. Detta blir tydligt i 

Origenes förklaring hur den heliga anden kan säga tala genom hela skriften trots att skriften 

uttrycken en mängd olika röster. Genom προσωποποιíα menar han att den Heliga Anden är 

talaren i alla texter. Så när Origenes säger att Paulus använder sig av προσωποποιíα i Rom 

7:14-25 är det rimligt att anta att han menar att Paulus själv är talaren, men som möjligtvis 

lånar en annan persons röst så som den Heliga Anden lånade profeternas röster. Utifrån detta 

antyder Timmins att hela 7:7-25 bör tolkas som Paulus författarröst, men att det finns en viss 

skillnad mellan de två delarna. 7:7-13 är Paulus själv med Paulus röst, medan 7:14-25 är en 

slags προσωποποιíα där Paulus identifierar sig med en annan person och dess svaga och 

                                                           
98 Den kompletta kommentaren finns bara tillgänglig genom Rufinus mycket förkortade översättning 

till latin. Delar av Origenes (grekiska) kommentar, bland annat Rom 7, finns i antologin Philokalia 

som skrevs av Basileios av Caesarea (Basileios den store) och Gregorius av Nazianzos. Genom 

Hieronymus har vi en översättning av Origenes kommentar till Rom 7 i Hieronymus epistel 121. I 

detta material kan vi få en uppfattning om vad Origenes tänkte i frågan om ”Speech-in-Character”. Se. 
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köttsliga sidor.100 Den sorts προσωποποιíα som Timmins syftar på verkar förutsätta ett 

tydligare samband mellan Paulus och den person han talar som.101  

   Sammanfattningsvis skiljer sig Origenes syn på προσωποποιíα från Stowers syn på tre 

punkter: (1) Origenes menar att en sorts προσωποποιíα börjar i v. 14 medan Stowers hävdar 

att det börjar i v. 7. (2) Origenes menar att Paulus tar på sig en ”persona” medan Stowers 

menar att Paulus använder en ”Speech-in-Character” enligt den antika retorikens regler. (3) 

Identiteten hos denna ”persona” eller karaktär skiljer sig åt. Origenes menar att det är en svag 

kristen medan Stowers menar att det är en akrasia-drabbad hedning.  

Avslutande reflektion kring προσωποποιíα 

Utifrån denna undersökning av Stowers argumentation är det rimligt att ifrågasätta slutsatsen 

att jaget i Rom 7 är en akrasia-drabbad hedning som söker självbehärskning genom den 

judiska lagen. Stowers förslag är kreativt men det saknas tillräckliga belägg för Stowers syn 

på användningen av ”Speech-in-Character” i antik retorik. Dessutom använder han Origenes 

som stöd trots att han egentligen går emot Origenes tolkning. Timmins har övertygande lyft 

fram att Origenes menade att jaget i Rom 7 är Paulus själv men med en persona som en svag 

jesustroende i Rom. I Origenes tolkning finns det alltså en identifikation mellan Paulus och 

”jaget” medan det i Stowers tolkning finns en separation.  

   Trots detta har Stowers tolkning av jaget i Rom 7 bidragit med många viktiga insikter. Det 

står klart att Paulus text inte bara befinner sig i en judisk teologisk kontext utan att den även 

står i relation till den samtida retoriska, moraliska, litterära och filosofiska traditionen. Vad 

som ännu inte är klarlagt är i vilken utsträckning Paulus anammar eller bryter mot dessa 

traditioner. Trots att det varken är möjligt eller önskvärt att isolera Paulus budskap från den 

historiska kontexten så menar jag att vi kan ställa oss frågorna: Vilka komponenter i texten 

fungerar som medel för kommunikationen? Vilka komponenter lyfts fram med dessa medel? 

Syftet med dessa frågor är inte att kondensera Paulus text till ett universellt, tidlöst budskap, 

utan att ta den argumenterande texten på allvar som en text som faktiskt vill övertyga 

mottagarna om något. Detta är värt att återkomma till i analysen av texten.     

2 Analys  

2.1 Kontext: Retorisk, filosofisk, teologisk  

Under 1900-talets andra halva formades en konsensus inom paulusforskningen om att 
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Romarbrevet är ett situationsbundet brev som skrevs till en viss mottagargrupp i en viss 

situation.102 För att ta denna uppfattning på allvar måste vi kunna placera Romarbrevet, i mitt 

fall 7:7-25, inom denna kontext. För att göra detta kommer jag att presentera de delar av 

kontexten som är mest relevanta för just min text. Syftet med detta är att kontexten ska ge 

tolkningsnycklar till att förstå vad Paulus menar när han i Rom 7:7-25 talar om ”jaget”. Denna 

undersökning av kontexten är den viktigaste delen av den andra delen av min metod, alltså 

rekonstruktionen av den ursprungliga kommunikationssituationen. 

   Att Romarbrevet även är ett argumenterande brev som på något sätt vill påverka och 

övertala mottagarna är också konsensus. Men vilket övergripande syfte hade Paulus? Vilken 

strategi hade han för att uppnå sitt syfte? Vilka skrev, eller rättare sagt dikterade, han till? 

Dessa frågor, som rör den retoriska kontexten för brevet, är viktiga för min frågeställning och 

kommer få mycket utrymme. För att beskriva den retoriska kontexten för Romarbrevet är det 

viktigt att skilja mellan (1) den faktiska situationen hos mottagarna i Rom och (2) den 

retoriska uppgift som Paulus, utifrån sina egna syften, tar på sig att genomföra. Detta är 

speciellt viktigt när det gäller Romarbrevet eftersom detta brev är det enda av de äktpaulinska 

breven som Paulus skriver till ett sammanhang han själv inte besökt. Detta gör att skillnaden 

mellan Paulus tänkta mottagare och de verkliga mottagarna skulle kunna vara stor.103 

Eftersom att min fråga är vem Paulus menar att jaget i Rom 7:7-25 är ligger mitt fokus på 

Paulus retoriska uppgift och hans tänkta mottagare. Trots detta kommer jag även att säga en 

del om de faktiska mottagarna och deras situation eftersom att det är rimligt att anta att Paulus 

hade en viss information om de Jesustroende i Rom. Mitt syfte är inte att ta reda på hur de 

verkliga mottagarna förstod Paulus text, men mottagarnas situation kan ändå hjälpa oss att 

förstå den retoriska uppgift som Paulus tar på sig.  

   För att kunna beskriva denna retoriska uppgift behöver jag säga något om Paulus syfte med 

Romarbrevet. Idag ser de flesta forskare Romarbrevet som ett kontextuellt brev skrivet till en 

specifik situation. Den som fortfarande vill argumentera för att brevet är Paulus ”sista 

testamente” eller hans teologiska sammanfattning måste förklara varför Paulus inte tar upp 

annars viktiga teman så som Herrens måltid och de troendes uppståndelse.104 En rimlig 

metodologisk utgångspunkt är därför att Romarbrevet, precis som Paulus övriga brev, är 

skrivet utifrån Paulus uppfattning av en specifik situation. Detta betyder inte att brevet saknar 

generella uppmaningar eller universella anspråk. Vilket skäl har Paulus att argumentera som 
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han gör just här? Vad var hans syfte? En diskussion kring Paulus syfte med brevet handlar 

oftast inte om att hitta ett enda syfte utan snarare om att rangordna de olika syften som verkar 

finnas. Detta beror bland annat på att Paulus faktiskt själv uttrycker några saker som kan 

uppfattas som hans syften.  

   Longenecker listar 2 huvudsyften (1-2) och 3 sidosyften (3-5). (1) Att ge de Jesustroende i 

Rom sin ”andliga gåva”, alltså sitt huvudbudskap, som skulle hjälpa dem i deras tro och 

hjälpa dem att förstå hans mission till hedningarna. (2) Att övertala de Jesustroende i Rom att 

hjälpa honom med hans mission till Spanien. Huruvida denna hjälp var ekonomisk eller 

praktisk genom t.ex. en utpost i Rom, vet vi inte säkert.105 (3) Att försvara sig själv mot kritik 

och förtydliga sitt budskap i frågor där han känner sig misstolkad. Detta syfte hänger tydligt 

ihop med de två huvudsyftena. (4) Att lösa konflikten i Rom mellan de Jesustroende som 

kallar sig själva ”de starka” och de Jesustroende som blev kallade ”de svaga”. (5) Att vägleda 

mottagarna i sin relation till överheten/auktoriteter i Rom.106 Detta är en bra sammanfattning 

av Paulus syften och en viktig del av rekonstruktionen av den ursprungliga 

kommunikationssituationen. Möjligtvis kan även det tredje syftet räknas som ett av 

huvudsyftena då brevets stil (diatrib) talar för att Paulus ville korrigera mottagarnas 

uppfattning i vissa frågor.  

   Eftersom Paulus i brevet vid upprepade tillfällen tilltalar mottagarna som hedningar, t.ex. 

1:13 och 15:15-16, bestod Paulus tänkta mottagare med största sannolikhet främst av icke-

judiska Jesustroende i Rom. Paulus kallar sig själv ”apostel för hedningarna” (Rom 11:13) 

och det verkar vara för dem han har störst behov (och ansvar) att skriva till.107 I linje med 

detta lyfter A. Andrew Das fram argument för att Paulus tänkta mottagare var icke-judiska 

Jesustroende. (1) Att Paulus identifierar det judiska folket med omskärelsen på ett negativt 

sätt i Rom 2:25-3:30 tyder på att han inte talar till judiska Jesustroende. (2) Hedningarnas 

hopp i 15:12 verkar vara kopplat till mottagarnas hopp i 15:13. (3) Det finns ett mönster i 

Romarbrevet att identifiera mottagarna som mottagare av Paulus mission till hedningarna, så 

t.ex. 15:14-21.108 Det finns dock skäl att problematisera Das argument och det finns 

indikationer på att Paulus tänker sig att det finns en del judiska Jesustroende, och några av de 

så kallade ”gudfruktiga”, bland mottagarna. Mark Nanos menar att dessa var en del av Paulus 

tänkta mottagare och att Paulus ville stödja dem med sitt budskap. Nanos lyfter även fram att 
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de frågor och referenser som finns i Romarbrevet tyder att Paulus tänkte sig en mycket nära 

relation mellan de Jesustroende hedningarna och de judiska grupperna i Rom. T.ex. förutsätter 

Rom 7:1 och 15:14 kunskap om LXX vilket studerades i synagogorna.109 Romarbrevets 

innehåll och utformning förutsätter, enligt Nanos, att de tänkta mottagarna var engagerade i 

synagogorna i stannade i denna judiska kontext även som Jesustroende.110  

   I tolkningen av Rom 7 finns det ytterligare skäl att betona Paulus och de tänkta mottagarnas 

judiska kontext. I boken Reading Romans in Context (2015) argumenterar Jason Maston för 

att Rom 7 bör förstås i ljuset av en judisk diskussion kring människans möjlighet att handla 

fritt. Maston jämför Rom 7 med den uppfattning som kommer till uttryck i Jesus Syraks 

vishet 15:11-20 (200-175 f.v.t) och drar slutsatsen att Paulus både bekräftar och kritiserar den. 

I Jesus Syraks vishet, som är mycket influerad av de tankar som finns om människan i Torah, 

framstår människan som fri att välja lydnad eller olydnad utan påverkan från vare sig Gud 

eller andra yttre makter. I Rom 7 däremot finns synden med som en agent som hindrar 

människan från att handla fritt. Manson pekar också på hur Paulus i denna perikop lånar ord 

och begrepp från LXX, så som ”liv, ”död”, ”gott” och ”ont” (5 Mos 30:15). Detta tyder på att 

Paulus förutsatte att mottagarna var införstådda i denna, i grunden judiska, diskussion.111 Det 

är alltså ett rimligt antagande att Paulus intention var att adressera främst icke-judiska 

Jesustroende i Rom som på något vis deltog i de judiska synagogorna.  

   Vad vet vi egentligen om situationen i Rom för Paulus faktiska mottagare? Information om 

dessa kan hjälpa oss ytterligare att förstå varför Paulus skriver som han gör. För att förstå 

jesus-rörelsen i Rom behöver vi förstå situationen för den judiska gruppen i Rom. 

Källmaterialet angående den judiska gruppen i Rom är både skralt och oenigt, men det går 

ändå att dra några generella slutsatser. Den romerska historikern och retorikern Valerius 

Maximus, som levde under första århundradet v.t., beskriver hur judiska grupper i Rom år 139 

f.v.t. tvingades att återvända till sina hemländer då de inte ansågs följa de romerska sederna. 

Det verkar alltså ha funnits aktiva judiska grupper i Rom redan runt år 139 f.v.t.112 Från första 

århundradet f.v.t. finns många vittnen om de judiska grupperna i Rom, t.ex. Josefus, Filon av 

Alexandria och Cicero. Utifrån dessa källor är det rimligt att anta att det fanns flera aktiva 
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synagogor i Rom, och attityden mot dessa verkar ha varierat från tolerans, till ifrågasättande 

och motstånd.113 Det är värt att notera att synagogorna i Rom verkar ha varit relativt 

oberoende av varandra och de verkar inte ha funnits någon övergripande ledning, så som det 

verkar ha funnits i t.ex. Alexandria. Istället verkar de enskilda synagogorna ha haft ett starkt 

band till judiska grupper i Jerusalem.114 

  I källorna finns det lite olika uppfattningar om Jesustroende i Rom vid tiden då Romarbrevet 

skrevs. Eusebius av Caesarea skriver i början av 300-talet att det var Petrus som tog 

evangeliet till Rom. Ambrosiaster som också skriver under 300-talet menar istället att det var 

personer ur den judiska gruppen i Rom som blev Jesustroende och spred rörelsen i Rom. Att 

det skulle vara Petrus som tog evangeliet till Rom verkar osannolikt bland annat eftersom 

Paulus inte nämner detta i Romarbrevet, och inte heller Lukas i Apostlagärningarna.115 Den 

vanligaste uppfattningen idag är att det var missionärer från Jerusalem som spred tron på 

Kristus i Rom och att de första Jesustroende i Rom var av judisk bakgrund. Jesusrörelsen i 

Rom var alltså tydligt kopplad till kyrkan i Jerusalem och var därför också nära den judiska 

traditionen.116 

  Idag ligger ofta fokus på de faktiska mottagarnas etniska och religiösa bakgrund. Var 

mottagarna främst judiska Jesustroende eller icke-judiska Jesustroende? Eller bestod 

mottagargruppen av både ock? Om församlingen/församlingarna var blandade, med vilka 

proportioner? Hur var deras situation i Rom?117 Det vanligaste svaret är att mottagarna var en 

blandad grupp, dock med majoriteten icke-judiska Jesustroende, som var teologiskt nära 

församlingen i Jerusalem. De Jesustroende i Rom såg upp till församlingen i Jerusalem och 

följde Jerusalems exempel när det gäller liturgi, etik och förhållande till den mosaiska 

lagen.118 Den mottagarsituation som Longenecker beskriver är en viktig pusselbit till att förstå 

Paulus tal om lagen. I Rom verkar de ha haft en i grunden positiv inställning till lagen och det 

är möjligt att de observerade delar av den på samma sätt som i Jerusalem. I detta sammanhang 
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är det kanske mer förståeligt hur Paulus vill lyfta fram lagens begränsning och det är mer 

förståeligt varifrån Paulus fråga i 7:7 kommer.  

Filosofisk kontext – Akrasia, synd och den platonska diskursen 

Stowers menar att Paulus i talet om ”jaget” lånar ett tema från antikens filosofi som var så 

pass välkänt att Paulus måste ha känt till det. Temat kallas akrasia, eller viljans svaghet. För 

många av antikens filosofer var det ett problem att en människa kan veta vad som är gott, och 

hur hon bör handla i överensstämmelse med detta, och sen ändå inte göra det. Hur är detta 

möjligt? Felet är att individens vilja är svag och därmed oförmögen att kontrollera sina 

instinkter. Paulus eventuella version av akrasia utmärker sig dock i det att Paulus beskriver 

synden som orsaken till individens inre splittring.119 Paulus lösning på akrasia skiljer sig 

också från t.ex. Sokrates, Platon och Epictetus lösningar. De menade att ökad kunskap och 

insikt var lösningen på akrasia, men detta räckte inte för Paulus. Lagen hade ju redan gett 

detta och ändå fanns synden kvar i människan.120  

   Jag vill även säga något om Paulus syn på synd och sätta in detta i den filosofiska 

kontexten. Detta är relevant eftersom synd och syndens relation till frälsning är ett 

genomgående tema i Rom 6-8. Syndens relation till människan beskrivs i dessa kapitel ofta 

med kroppsliga termer. T.ex. i 6:12 ”Synden skall alltså inte få härska i er dödliga kropp, så 

att ni lyder dess begär.” I 7:17-18 beskrivs synden som något som bor i jagets kropp/kött, och 

i 8:3 sägs det att Kristus har dömt synden i köttet. Emma Wasserman ställer en relevant fråga: 

Varför alla dessa kroppsliga termer? Hon tar upp att de allra flesta forskare tolkar synden i 

Rom 6-8 som en personlig och apokalyptisk makt som drabbar människan utifrån. Den döpta 

personen tänks då ha blivit indragen i ett slags krig mellan Gud och synden vilket förklarar 

syndens aktiva roll. Wasserman menar dock att denna syn är för snäv och bör kompletteras 

genom kunskap om den platonska diskursen som Paulus verkar ha stått i relation till.121  I 

denna tradition fanns t.ex. en tanke om kampen i själen mellan rationellt och irrationellt, och 

mellan förnuftet och begäret. Wasserman menar att mycket talar för att Paulus använde denna 

typ av spänning och konflikt för att beskriva kampen mellan synden och jaget i Rom 7.  

2.2 Form, struktur, tema 

Om Romarbrevet som helhet betraktas som en text vars argumentation är utformad för att 
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uppnå ett eller flera övergripande syften är formen och strukturen i texten mycket viktig. 

Genom att förstå vilka delar brevet består av och hur dessa delar hänger ihop kan vi bättre 

förstå Paulus argumentation som helhet. För min undersökning är det därför betydelsefullt att 

förstå brevets struktur och var i denna struktur som 7:7-25 hör hemma. Jag kommer att börja 

med att presentera en övergripande struktur för Romarbrevet och sedan för Rom 7:7-25.  

   Förutom placeringen av Rom 5 är de flesta överens om brevets övergripande struktur. 

Denna struktur består av tre delar: Introduktion (1:1-15), huvuddel (1:16-15:13) och 

avslutning (15:14-16:27). Huvuddelen består sedan av fyra delar. Del 1 (1:16-4:25) handlar 

främst om rättfärdighet och alla människors situation inför Guds vrede, del 2 (5:1-8:39) tar 

upp Kristi död och uppståndelse och vad det innebär att vara ”i Kristus”, del 3 (9:1-11:36) 

behandlar evangeliet i relation till Guds löften till Israel, och del 4 (12:1-15:13). Innehåller 

främst uppmaningar om att leva i enlighet med vad Paulus har argumenterat för.122  

    Rom 7:7-25 befinner sig alltså mitt i den del som tar upp Kristi död och uppståndelse och 

vad det innebär att vara ”i Kristus”. Denna del ses ofta som en mycket central del av brevet. 

Syftet att presentera evangeliet, som för Paulus kommer till uttryck i missionen till 

hedningarna och deras inkludering ”i Kristus”, och därmed ge mottagarna sin ”andliga gåva” 

(1:11).123 Det finns mycket som talar för att 5:1-8:39 är en del som skiljer sig från både vad 

Paulus skrivit i det föregående och sedan skriver i följande kapitel. Kring detta råder i princip 

konsensus och därför kommer jag i denna undersökning behandla denna del som just en egen 

del.124 Denna enhet (5:1-8:39) består sedan av två delar: 5:1-7:25 och 8:1-39. Den första delen 

består av en beskrivande del (5:1-21) som handlar om hur Kristi död och uppståndelse är 

grunden till fred med Gud. Den andra delen (6:1-7:25) är mer resonerande kring 

implikationerna av detta nya tillstånd (5:1-21) och skiljer sig stilmässigt då den är mer dialog-

orienterad. 6:1-23 handlar om att Kristi död och uppståndelse har lett till försoning eftersom 

att de ”i Kristus” har fått en ny herre. Detta nya herre-skap är en viktig del av Paulus tänkande 

som hjälper oss förstå Paulus syn på lagens funktion i Romarbrevet, inte minst i Rom 7.125 

Rom 7 är dock inte bara en del av kapitel 5-8 utan även en del av en diskussion kring lagen 

som sträcker sig genom nästan hela brevet. Neil Elliot tar i boken The Rhetoric of Romans 

(1990) upp vilkten av att identifiera de enskilda perikopernas plats inom Romarbrevets 

övergripande retoriska struktur. Rom 7 bör, enligt Elliot, placeras som en del av diskussionen 

                                                           
122 O´Reilly, 2017, 92 
123 Longenecker, 2016, 538 
124 Longenecker, 2016, 539 
125 O´Reilly, 2017, 96 



34 
 

om lagen. Paulus har i de föregående kapitlen gång på gång återkommit till att Guds goda 

krav, som uttrycks i lagen, gör att människan är ansvarig inför Gud.126  

   Hur hänger 7:7-25 ihop med 8:1-39? I 8:1 finns en tydlig tidsmarkör som blir en naturlig 

övergång till något nytt. Samtidigt visar innehållet på ett tydligt samband mellan vad som 

sagts tidigare och vad som sägs i Rom 8. T.ex. återkommer begrepp så som ”andlig lag”, 

”syndens lag”, ”dödens lag”, köttslig natur och slaveri som metafor. I Rom 8 är det dock 

tydligt att Paulus talar om personer ”i Kristus”, precis som i Rom 5-6. Det verkar som att 

huvudfokus i den större delen (5:1-8:39) är livet ”i Kristus” och att funktionen av Rom 7 är att 

på något sätt stödja det som sägs i Rom 5, 6 och 8. En möjlighet är att Rom 7 fungerar som en 

kontrast till det övergripande temat ”livet med Kristus”, med det innebär inte att detta är den 

enda funktionen av kapitlet.  

   Att se 7:7-25 som en enhet är inte självklart och inte tvunget. Longenecker väljer t.ex. att se 

7:7-13 som en del av den större delen 6:1-7:13 eftersom han menar att Paulus fråga i 7:7a 

tydligt hänger samman med två föregående frågor som finns i 6:1-14 och 6:15-23.127  

Rom 6:1-2  

Fråga: Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att nåden skall bli större? 

Svar: Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i den?  

Rom 6:15-16 

Fråga: Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden?  

Svar: Naturligtvis inte. Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då 

är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för till döden, eller under den 

lydnad som för till rättfärdighet. 

Rom 7:7 

Fråga: Vad innebär nu detta? Att lagen är synd?  

Svar: Visst inte, men först genom lagen har jag lärt känna synden. 

Uppdelningen mellan 7:7-13 och 7:14-25 blir även naturlig språkligt eftersom det sker ett 

skifte från dåtid till nutid i 7:14. Jag håller med Longenecker om vikten av att uppmärksamma 

den större retoriska strukturen som texten är en del av. I min analys av texten och av jaget 

                                                           
126 Neil Elliot, The Rhetoric of Romans: argumentative constraint and strategy and Paul's dialogue 

with Judaism, Sheffield: JSOT, cop., 1990, 226, 286 
127 Longenecker, 2016, 639 
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kommer jag att ta hänsyn till kopplingen mellan Rom 7:7 och de liknande frågorna i Rom 6 

och till den språkliga markering som finns i övergången från v. 13 till 14.  

2.3 Översättning av Rom 7:7-25 

7Τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο: 

ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου, 

τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ ὁ νόμος 

ἔλεγεν, Οὐκ ἐπιθυμήσεις. 8ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα 

ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ 

πᾶσαν ἐπιθυμίαν: χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία 

νεκρά. 9ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ, 

ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν, 
10ἐγὼ δὲ ἀπέθανον, καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ 

εἰς ζωὴν, αὕτη εἰς θάνατον: 11ἡ γὰρ ἁμαρτία 

ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν 

με καὶ δι' αὐτῆς ἀπέκτεινεν. 12ὥστε ὁ μὲν νόμος 

ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. 
13Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος; μὴ 

γένοιτο: ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ 

τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον: ἵνα 

γένηται καθ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία 

διὰ τῆς ἐντολῆς. 14οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος 

πνευματικός ἐστιν: ἐγὼ δὲ σάρκινός εἰμι, 

πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. 15ὃ γὰρ 

κατεργάζομαι οὐ γινώσκω: οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο 

πράσσω, ἀλλ' ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ. 16εἰ δὲ ὃ οὐ 

θέλω τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός. 
17νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ 

οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 18οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ 

οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ' ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου, 

ἀγαθόν: τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ 

κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ: 19οὐ γὰρ ὃ θέλω 

ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλὰ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο 

πράσσω. 20εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω [ἐγὼ] τοῦτο ποιῶ, 

οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα 

ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 21Εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ 

θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν 

παράκειται: 22συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ 

κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 23βλέπω δὲ ἕτερον 

νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον 

τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν 

τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν 

μου. 24ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος: τίς με 

ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου; 
25χάρις δὲ τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοῒ 

δουλεύω νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ 

ἁμαρτίας. 

 

 

7 Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Inte alls. 

Men jag kände inte till synden förutom genom 

lagen, ty jag visste inte vad det innebär att 

begära förutom att lagen sa: ”Du ska inte ha 

begär.” 8. Men i det att synden grep tillfället 

genom budordet väcktes alla slags begär i mig. 

Utan lag (är) synden död. 9 Jag levde en gång 

utan lag, men när budordet kom fick synden liv, 

10 men jag dog, och det blev klart gällande mig 

att budet som var till för liv var till för död. 11 

Ty synden tog möjligheten att genom budet 

bedra mig och döda mig. 12 Så å ena sidan är 

lagen helig, och budet rättvist och gott, 13 Var 

det då det goda (lagen) som blev min död? Inte 

alls. Men för att synden skulle synas som synd 

skapade den död genom det goda för att synden 

genom budordet skulle bli syndfull i överflöd. 

14 Ty vi vet att lagen är andlig. Men jag är 

köttslig, såld under synden. 15 Jag förstår inte 

det som jag gör, ty det som jag vill gör jag inte, 

men det som jag hatar det gör jag. 16 Men om 

jag gör det jag inte vill håller jag med om att 

lagen (är) god. 17 Men nu handlar jag inte själv 

utan synden som bor i mig. 18 Ty jag vet att det 

goda inte bor i mig, alltså i mitt kött. Ty det 

finns i mig att vilja, men inte att göra det goda. 

19 Ty det goda jag vill gör jag inte, men det 

dåliga som jag inte vill det gör jag. 20 Men om 

jag gör detta som jag inte vill, är det inte längre 

jag själv som gör det utan synden som bor i 

mig. 21 Jag finner att eftersom min vilja är 

riktad mot lagen för att göra det goda är det 

dåliga inom mitt räckhåll. 22 Ty jag gläds med 

Guds lag enligt den inre människan. 23 Men jag 

ser en annan lag i mina lemmar som strider mot 

lagen i mitt inre och gör mig fången genom 

syndens lag som finns i mina lemmar. 24 

Vilken olycklig människa jag är! Vem ska 

rädda mig från denna dödens kropp? 25 Tack 

till Gud genom Jesus Kristus vår herre. Därför 

är jag själv Guds slav i mitt inre, men i köttet 

(är jag slav) under syndens lag. 
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2.4 Språkliga kommentarer och begrepp 

ᾔδειν (7:7) är pluskvamperfekt av οἶδα. Detta verb bär en imperfekt betydelse även då det står 

i pluskvamperfekt. Därför översätts det till ”visste” och inte ”hade vetat” eller ”skulle ha 

vetat”.128  

ὁ νόμος – Lagen: (Se Dunn, 1998, s. 158 om Paulus lek med ordet ”lag”). Även Lambrecht tar 

upp att Paulus verkar leka med ordet ”lag” genom att använda ordet på många olika sätt, 

såsom han tidigare gjort i 3:21, 27-28 och sedan gör igen i 8:1-4. Bara i 7:21-23 går det att 

hitta fem olika sätt att tala om lagen. 1. Som en princip eller regel som ”jaget” kan erfara och 

identifiera som god (v. 21). 2. Guds lag (v. 22, även v. 25). 3. En annan lag (v. 23). 4. Lagen i 

mitt inre (v. 23). 5. Syndens lag (v. 23).129 Det faktum att Paulus i denna perikop använder 

begreppet ”lag” på ett så lekfullt och ibland otydligt sätt ställer höga krav på den som, i linje 

med Stendahl, vill lägga fokus på Paulus lovord till lagen istället för t.ex. synen på 

människan. På vilket sätt kan en säga att Paulus lyfter upp lagen? Och vilken lag? 

ἡ ἁμαρτία - Synden: I Romarbrevet är synden som sagt ofta personifierad och kan sägas 

handla eller bli handlad emot. Människor kan tjäna synden (Rom 6:6), säljas till slavar under 

synden (Rom 7:14), befrias från synden (Rom 6:22) osv.  

   Det går att se ett samband, åtminstone språkligt, mellan Paulus tal om synden i Rom 7:9-11 

och berättelsen om ormen i Edens lustgård. I 1 Mos 3 utnyttjar ormen budordet (förbudet från 

Gud) för att lura människan att bryta mot Guds förbud, vilket leder till att människan dör. På 

samma sätt beskrivs det i Rom 7:11 hur synden utnyttjar lagen för att lura jaget. Det finns 

alltså en tanke om att synden har förmågan att göra så att det goda budet (eller lagen) som är 

menat att ge liv istället leder till död.130 Men var detta samband mellan synden i Rom 7 och 

berättelsen om ormen i edens lustgård avsett av Paulus själv? Om detta råder delade meningar 

och som vi redan har sett så råder Wasserman oss från att se synden som något som enbart 

drabbar människan utifrån.  

τῆς ἐντολῆς – Har olika betydelse i olika sammanhang. I singularis kan ordet syfta på ett 

budord, ett påbud eller någon annan uppmaning. I pluralis kan ordet syfta på t.ex. den judiska 

lagen i sin helhet.  

                                                           
128 Jewett, 2007, 447  
129 Lambrecht, 1992, 54 
130 Ibid., 47 
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ἀπέθανον – Översätts till ”jag dog” och förkommer i v. 10. (2aor ind akt 1sg av ἀποθνῄσκω). 

Användningen liknar den metaforiska död som förekommer i Gal 2:19a ”Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου 

νόμῳ ἀπέθανον ἵνα θεῷ ζήσω.” vilket Bibel 2000 översätter till ”Jag har ju genom lagen dött 

bort från lagen för att leva för Gud.” Ordet används både för den fysiska döden då de 

livsuppehållande organen slutar fungera, men även för en metaforisk död. Denna metaforiska 

död kan t.ex. vara att subjektet förlorar något på ett andligt plan (Rom 8:13), t.ex. evigt liv, 

eller tanken om att de ”i kristus” dör tillsammans med Kristus (Rom 6:8).   

ἐξηπάτησέν (ἐξαπατάω) (v. 11 ”bedrog” ”lurade”) Paulus använder detta ord när han i 2 Kor 

11:3 beskriver hur ormen lurade Eva i Edens lustgård.131 I berättelsen om Adam och Eva i 

Septuaginta används ordet ἠπάτησέν (från ἀπατάω) som har samma betydelse (Gen 3:13). Att 

Paulus i Rom 7:11 avsiktligt skulle för tankarna till berättelsen om Adam och Eva används 

ofta som argument för att jaget ska tolkas som Adam.132 Wasserman menar dock att detta är 

ett allt för svagt samband för att kunna användas som argument.133  

Πνευματικός: Översätts till “andlig” och är det som hör till Anden. Anden ses ofta som det 

som ger liv till kroppen, men ”anden” kan också syfta på en persons inre jag (Rom 8:16). 

Ibland verkar anden förstås som den del av människans inre som är kopplat till viljan (Matt 

26:41, Mark 14:38) Πνευματικός används dock i regel inte om personer utan främst om 

andliga saker i kontrast till världsliga saker (Rom 15:27).  

σάρκινός – Köttslig: Ses ibland som det andligas motsats. Ibland som något negativt men inte 

alltid.134 I 1 Kor 3:1 talar Paulus om nyblivna jesustroende (spädbarn i Kristus) som ”kvar i 

sin köttsliga natur”. Det verkar som att Paulus tänker sig en stegvis förvandling mot det 

andliga från det köttsliga. ”Och jag kunde inte heller tala till er, bröder, som till andliga 

människor, jag fick tala till sådana som var kvar i sin köttsliga natur, till spädbarn i Kristus.” 

(Bibel 2000)  

                                                           
131 Även författaren till Första Timotheosbrevet använder i 1 Tim 2:14 detta ord för att beskriva vad 

som hände i berättelsen om Adam och Eva. 
132 Bland förespråkarna för denna tolkning finns bland annat James D. G. Dunn. Wasserman 

argumenterar dock för att detta samband är allt för svagt för att ses som ett argument för att tolka jaget 

som Adam. Se Wasserman, 2008, 405 
133 Wasserman, 2008, 405 
134 Se t.ex. E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, Philadelphia 1977, 553 “when Paul speaks of 

the conflict between ‘spirit’ and ‘flesh’ (Gal 5:16-25) it would be better to capitalize the two words. 

The conflict between God’s Spirit and the Flesh, the power which opposes God ... Paul does not 

present the human aspiration as being the liberation of one’s own spirit from the bodily tomb. The 

human need is rather to become one with Christ Jesus and to have the spirit of God.” 
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σάρξ -  Kött: ”Kött” karaktäriseras på många olika sätt hos Paulus. I Rom 7:5 ses köttet som 

platsen/sfären där synden agerar.135 Ibland har ”kött” hos Paulus en neutral betydelse, ungefär 

som ”kropp”. Men i kontexten i Rom 7 har ”kött” en mer negativ betydelse av att vara svag 

moraliskt och vara kontrollerad av synden.136  

ἀφορμήν: Ordet kan översättas till tillfälle, möjlighet, omständighet eller utgångspunkt. Det 

handlar alltså om grunden till varför en händelse blir möjlig. Ordet har en mer neutral 

betydelse än det svenska ordet ”möjlighet” och därför väljer jag att använda ”tillfälle” i min 

översättning. I Gal 5:13 har ordet dock en mer negativ betydelse i form av en uppmaning att 

inte ge köttet något tillfälle (att bli aktivt). Denna negativa betydelse verkar stämma bra 

överens med Rom 7:8,11.  

2.5 Språklig och retorisk analys av Rom 7:7-25 

Som ett viktigt led i besvarandet av min frågeställning kommer jag i det följande att analysera 

Rom 7:7-25 vers för vers med fokus på ”jaget”. Speciell uppmärksamhet kommer riktas mot 

de retoriska verktyg som verkar finnas i texten. Vilken funktion fyller dessa retoriska grepp i 

Paulus argumentation? Vad innebär detta för frågan om jagets identitet?  

Vers 7  

7:7 börjar med en retorisk fråga angående lagens moraliska status. Sättet frågan ställs och 

följs upp, alltså en kort fråga och ett kort svar i dialogform, indikerar att Paulus här använder 

sig av diatrib som retorisk stil. Inom diatriben som stil finns en underkategorisering som 

ibland kallas ”falska antaganden” som innebär att ett påstående uttalas för att sedan direkt 

förklaras som falskt. Detta grepp var ett effektivt sätt att i undervisningssammanhang gå 

tillrätta med missuppfattningar.137 Medvetenheten om att Paulus använder diatrib på detta sätt 

i Romarbrevet indikerar att han ser sig själv som någon typ av lärare för sina mottagare.138   

Detta retoriska mönster återkommer även i t.ex. 7:13. Frågan om lagens moraliska status 

verkar ha varit viktig att besvara just här, inte minst eftersom Paulus precis har sagt: ”Men nu 

har vi blivit fria från lagen...” i 7:6. Paulus har flera gånger, t.ex. i 5:20 och 6:14 uttalat sig på 

ett sätt som skulle kunna få mottagarna att undra om Paulus menar att lagen är dålig eller till 

och med synd. Men nu tar Paulus tag i frågan ordentligt: Är lagen synd? Och han svarar med 

                                                           
135 Dunn, 1998, 62-64 
136 Lambrecht, 1992, 50 
137 James L. Bailey, Lyle D. Vander Broek, Literary Forms in the New Testament, Louiseville: John 

Knox Press, 1992, 40 
138 Bailey, Vander Broek, 1992, 41 
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ett tydligt nekande, μὴ γένοιτο, ”Inte alls!”. Påståendet att lagen i sig är synd är en omöjlighet 

för Paulus, vilket han tydliggör t.ex. i 7:12, men det verkar som att han vill tydliggöra 

relationen mellan lagen och synden.  

   Vidare säger sig jaget ha fått kunskap om synd och begär genom lagen som sa ”Du ska inte 

ha begär”. Detta citat tolkas av Samuel Byrskog som ett starkt argument för att Paulus nu 

syftar på Adam och Adams uppror mot Gud trots att citatet är en referens till dekalogens 

tionde bud i 2 Mos 20:17 och 5 Mos 5:21.139 Att Paulus inte nämner vem jaget är verkar enligt 

Byrskog vara ett tecken på att Paulus tänkte att mottagarna skulle förstå vem det är utifrån 

sammanhanget. Utifrån vad Paulus sagt tidigare om Adams roll i frälsningshistorien är det 

Adam som ligger närmast till hands för mottagarna. Även Katherine Grieb argumenterar för 

att Paulus här refererar till berättelsen om Adam, men nu ur ett nytt perspektiv som 

Jesustroende. Grieb bygger sin tolkning på bland annat James Dunns förslag som även räknar 

in berättelsen om Israels folk som en del av jagets erfarenhet.140  

   Andra, t.ex. Wasserman, menar att Paulus inte skulle ha refererat till dekalogen i en 

diskussion om Adam, och inte heller till Adams synd i en diskussion om ondskans ursprung. 

Tanken om kopplingen mellan Adams överträdelse och ondskans uppkomst uppstod efter 

Paulus tid.141 Detta är starka argument emot Adam-hypotesen och den som fortfarande tolkar 

jaget i 7:7-12(13) som Adam måste redogöra för hur den tolkningen är kompatibel med det vi 

vet om den historiska kontexten kring Paulus.  

   Oavsett om jaget läses som Adam eller inte så tolkar jag v. 7 som inledning till den viktiga 

frågan om lagen och lagens relation till jaget. Lagen, och specifikt det tionde budet, verkar ha 

en informerande funktion i förhållande till jaget. Lagen är inte synd, men den ger kunskap om 

synd vilket jaget i v. 8 säger sig ha fått erfara.  

Vers 8  

När Paulus i v. 8 beskriver jagets erfarenhet av synd framstår synden som aktiv och listig. 

Paulus uttrycker det som att synden ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα. Som vi har sett betyder ἀφορμήν 

”tillfälle” men bär betydelsen av en plats eller utgångspunkt ifrån vilken något annat är 

möjligt. Detta tar Cranfield fasta på och översätter 8a till ”but sin having obtained a base for 

its operations...”.142 Denna översättning fångar den rumsliga innebörden av ordet bra. Den 

                                                           
139 Samuel Byrskog, Romarbrevet 1-8, EFS-förlaget, Stockholm, 2006, 188 
140 A. Katherine Grieb, The story of Romans: A Narrative Defense of God’s Righteousness, 

Louisville: John Knox Press, 2002, 72 
141 Wasserman, 2008, 405 
142 C. E. B. Cranfield, The Epistle to the Romans – Volume I, Edinburgh: T. & T. Clark Limited, 1975, 

340 
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eller det som ”ger” detta tillfälle eller möjlighet brukar stå i genitiv, i detta fall τῆς ἐντολῆς. 

Vad det är för tillfälle eller utgångspunkt som budet ger och som synden griper är inte helt 

självklart. Cranfield menar att Paulus mest troligt syftar på själva givandet av regler som å ena 

sidan kan ses som ett uttryck för Guds godhet och välvilja mot människan, men å andra sidan 

som en inskränkning av människans frihet. Enligt denna tolkning tog alltså synden tillfället att 

beskylla lagen för att begränsa människans egen frihet.143 I Griebs tolkning, där jaget i Rom 

7:7-11 är Adam och delvis Israels folk, blir tillfället som synden griper väldigt konkret. I 

berättelsen om Adam är det tillfället som ormen tar att lura Eva genom att förvränga Guds 

uppmaning om att inte äta frukten. I berättelsen om Israels folk är det tillfället att föreslå 

avgudadyrkan genom en guldkalv samtidigt som Mose får buden på Sinai berg.144 Grieb är 

skicklig på att hitta paralleller till jaget i Rom 7:7-11 i dessa berättelser. Hennes tolkning av 1 

Mos 3 och 2 Mos 32 fungerar bra som en illustration av tanken om hur synden i närheten av 

budet skapar en bas utifrån vilken den sedan bedrar människan genom budet. 

   Mycket av diskussionen kring denna vers handlar om vad Paulus menar med att synden är 

död utan lag. Det finns många kreativa förslag på hur denna död ska tolkas, t.ex. att synden är 

inaktiv, maktlös eller livlös utan lagen.145 Hur Paulus ser på synd och syndens orsak är en allt 

för stor fråga för att kunna behandlas utförligt här. Jag nöjer mig med att konstatera att Paulus 

i denna vers menar att synden på något sätt utnyttjat lagen för sina egna syften och att detta 

har väckt begär i jaget.  

Vers 9 och 10 

Här upprepas den komplicerade kopplingen mellan budordet och synden, men denna gång 

med en tydligare koppling till jaget. I denna vers finns ett av de mest debatterade ställena i 

texten. Det är oklart hur ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ· ska tolkas. Är det möjligt att Paulus 

säger att han själv levde en gång utan lag? Ett vanligt svar är att Paulus aldrig skulle uttrycka 

sig såhär om sig själv, varken i sitt liv som en judisk farisé eller i sin nuvarande situation som 

Jesustroende, och att jaget därför inte kan vara självbiografiskt. Detta används som ett av de 

mest centrala argumenten för en icke-självbiografisk läsning av Rom 7:7-25. Grieb, som 

förutsätter att Paulus aldrig skulle säga så om sig själv, menar att det är en referens till Adam 

som levde en tid innan han fick Guds bud om att inte äta utav frukten. Även v. 9b och v. 10 

kan på ett enkelt sätt tolkas som återberättelse av först Adams och sedan Evas erfarenhet av 
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händelsen i Eden då de åt av frukten.146  

   Bör vi utifrån detta dra slutsatsen att Paulus här inte talar som sig själv? Det finns goda 

argument för detta, men först bör vi undersöka alternativen. Longenecker presenterar ett 

alternativ som innebär att Paulus syftar på sin tid som farisé då han, enligt Longenecker, bara 

delvis förstod lagens funktion. Han förstod att lagen leder till liv, men i efterhand förstod han 

också att lagen har en upplysande funktion i att den förklarar synden som just synd. ”Jag 

levde en gång utan lag” är alltså, enligt Longeneckers tolkning, Paulus sätt att säga att han 

levde utan lagens alla funktioner.147  

   Ett annat förslag är att Paulus talar om Israels folk ur ett historiskt perspektiv. ”När budordet 

kom” ses då som en referens till givandet av lagen på Sinai som en historisk händelse och en 

del av Paulus folks historia. Paulus skulle inte säga att han som person har levt utan lag, men 

som en del av Israels folk har han gjort det. Denna lösning, som bland annat stöds av att 

Paulus i 7:7 refererat till dekalogen, förespråkas av N. T. Wright. Wright menar dock att 

Paulus berättelse om jaget är en förening av berättelsen om Israels folk vid Sinai och 

berättelsen om Adam. 7:7-12 handlar om att det som var tänkt att ge liv, alltså Torah i 

berättelsen om Israel, och träden i paradiset i berättelsen om Adam och Eva, istället ledde till 

död eftersom Israel och Adam och Eva lurades av synden och av ormen.148 Detta är i linje 

med resultaten av Alettis retoriska analys av Rom 7. Aletti menar att kopplingen mellan lagen 

och dekalogen i v. 7 är en viktig anledning att tolka berättelsen om jaget som en del i 

berättelsen om Israels folk och givandet av lagen.149 Utan att dra större slutsatser i detta skede 

håller jag med Wright och Aletti om vikten utav att förstå Paulus syn på lagens ursprungliga 

funktion för Israels folk. Det är denna ursprungliga och positiva funktion som synden har 

förvrängt. Huruvida Paulus även refererar till berättelsen om Adam (och Eva) låter jag i detta 

skede vara osagt då argumenten för detta än så länge är svaga.  

   Nästa mycket debatterade fråga handlar om jagets död. Varför talar jaget om sin död? 

Emma Wasserman argumenterar för att jagets död bör tolkas som en själslig död som orsakats 

av jagets eget begär. Wasserman kritiserar en traditionell tolkning av synden, och hon menar 

att Paulus avsikt med personifieringen av synden var att betona den kraft som finns i 
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människans eget begär och passion.150 För att visa att denna tolkning är historiskt korrekt 

sätter hon in tanken om jagets död i en platonsk diskurs (och en moralpsykologisk kontext) 

med hjälp av bland annat texter av Filon. Enligt Filon består människans själ av goda och 

onda delar, t.ex. förnuft och begär. Mellan dessa delar finns en kamp som kan resultera i att 

förnuftet besegras av begäret. Detta resultat beskrivs då som fångenskap, slaveri och till och 

med död. I denna platonska diskurs finns alltså två sorters död, en fysisk och en själslig.151 

Kan det vara denna själsliga död som beskrivs i Rom 7:10-11? Det finns mycket som stämmer 

överens mellan Rom 7 och Filons beskrivning av kampen mellan gott och ont i människan. 

Jaget sett ur ett moralpsykologiskt perspektiv med hjälp av den platonska traditionen gör att 

Paulus uttryckssätt kring jaget och dess död blir mer begripligt. Det är dock viktigt att skilja 

mellan påståendet att (1) Paulus har använt ett platonskt språkbruk och en diskurs som ett 

verktyg för att förmedla sitt budskap och (2) att Paulus anammar den platonska, 

moralpsykologiska, diskursen som sådan.  

Vers 11  

V. 11 är i stort sett en upprepning av v. 8, men nu sägs även att synden genom budordet 

bedrog och dödade jaget. Att synden bedrog (ἐξηπάτησέν) jaget skulle kunna vara en 

medveten koppling till berättelsen om ormen som bedrog Eva i Edens lustgård. Detta betyder 

inte att jaget måste vara Eva och/eller Adam men referensen kan få den uppmärksamma 

åhöraren att tänka på hur ormen förvrängde Guds ord till människorna. Ormen övertygade 

Eva om att Guds uppmaning till dem att inte äta utan frukten var ett orättfärdigt bud som 

begränsade deras frihet. Ormen lyckades därmed få Eva att tvivla på att Gud talade utifrån 

omsorg om människorna.152 Paulus ord i v. 11 om hur synden bedrog jaget tillsammans med 

skriftcitatet ”Du ska inte ha begär” i v. 7 bildar en tydlig koppling till berättelsen om Adam 

och Eva. Men hur ska referenserna till denna berättelsen tolkas? Vad har jaget med den 

berättelsen att göra? I den hebreiska texten finns ett språkligt samband mellan det begär som 

Eva har till det förbjudna trädet (1 Mos 3:6) och det begär som det tionde budet förbjuder (5 

Mos 5:21). Att Paulus i 7:7 inte nämner vad som inte ska begäras kan antingen tolkas som att 

fortsättningen av det tionde budet är underförstått och därför inte behöver skrivas ut, eller att 

Paulus lägger fokus på det inre begäret och inte de yttre handlingarna. Mark A. Seifrid väljer 

den senare tolkningen och menar att syftet med referensen till 1 Mos är att påminna om att 
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alla människors begär, precis som Evas, är ett uppror mot Gud och en ovilja att ära Gud som 

just Gud. Seifrid menar att hela 7:7-25 därför är Paulus syn på den begärande människans 

relation till lagen utanför Kristus.153 Detta betyder inte att Paulus har en specifik grupp 

människor i åtanke.  

   Referensen till 1 Mosebok används ofta som argument för att tolka delar av berättelsen om 

jaget som en berättelse om Adam, eller till och med jaget som Adam. Så långt behöver en som 

sagt inte gå. Det räcker med att se referensen som just en referens till vad som hände i 

berättelsen i Edens lustgård och inte ett bevis på att jaget är Adam och/eller Eva. I övrigt är 

det inget nytt som tillförs resonemanget, utan snarare ett förtydligande av vilka konsekvenser 

synden får för jaget och jagets relation till lagen.  

Vers 12 

ὥστε (så) signalerar att det följande är ett resultat av det som sagts i det föregående. Frågan 

om lagen är synd behandlades genom ett tydliggörande angående lagens upplysande syfte och 

dess relation till synden och jaget. Resultatet, som Paulus verkar mena sig ha bevisat, är att 

lagen är helig och budet rättvist och gott. Resultatet är dock utformad som ett ”å ena sidan, å 

andra sidan” och Paulus nämner bara den ena sidan. V. 12 är därför ofullständig, en så kallad 

anakolouthon, i det att det saknas ett ”å andra sidan”. Det verkar som att Paulus nöjde sig med 

att säga att lagen å ena sidan är helig och budordet är rättvist och gott. Den andra sidan av 

lagen har redan framgått tillräckligt. Innehållet i denna vers är ett viktigt argument för 

tolkningen att hela Rom 7:7-25 främst ska tolkas som Paulus försvar av lagen. Paulus väljer 

att tala om lagen i termer som understryker lagens koppling till Gud, till förbundet och till 

frälsningshistorien. Att han dessutom talar om synden som syndfull i överflöd (v. 13) pekar på 

att Paulus är ute efter den skarpa kontrasten mellan synden och lagen. Detta, menar Byrskog, 

talar för att Paulus syfte med texten är att försvara lagen och dess viktiga roll i Guds 

övergripande frälsningshistoriska plan.154  

    Denna vers fungerar som en slutsats på det som sagts i första delen, alltså 7:7-12. 7:13 

fungerar som en summering och en brygga över till nästa del, alltså 7:14-25. Denna andra del 

kan dock delas upp i två delar utifrån en strukturanalys som ser 7:7-25 i tre delar.155  

Vers 13  

I v. 13 kommer än en gång en retorisk fråga med först ett kort svar och sedan ett längre. Detta 
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påminner oss igen om diatriben som retoriskt grepp. Frågan om det var det goda (lagen) som 

blev jagets död är relevant att ta tag i eftersom Paulus ord i 7:10, om att budet visade sig ”vara 

till för död” istället för liv, lätt kan leda till den slutsatsen. Är lagen ansvarig för jagets död?  

   Denna vers fungerar som en summering av argumentationen som förts i vv. 7-12. Tesen, 

som var att lagen inte är synd, har fått stöd genom att Paulus har förklarat att (1) lagen har en 

positiv upplysande funktion, (2) Synden är död utan lag, och (3) Synden dödar genom 

budordet. Slutsatsen av detta, som presenterades i v. 12, var att lagen är helig, och budordet är 

heligt, rättvist och gott. Nu i v. 13 sammanfattar Paulus vad han sagt. Det var inte lagen som 

orsakade jagets död, det var synden genom lagen för att synden verkligen skulle synas som 

just synd.156  

   Är lagen då ansvarig för döden? Nej, inte alls! Det är en omöjlighet. Skulden ligger på 

synden, men eftersom att en av lagens funktioner är att göra synden synlig så är relationen 

mellan lagen och synden ibland otydlig. Ju mer effektiv lagen är i sin uppgift att döma synden 

desto mer påtaglig och överflödande blir synden. 

Vers 14  

I denna vers använder Paulus ett grepp som hör hemma inom diatriben och som kallas 

concessio. Syftet med detta grepp är att bekräfta och vidga det perspektiv som precis har 

kommit till tals, alltså ” Ty vi vet att lagen är andlig.” Genom att använda sig av concessio 

och säga ”Men jag är köttslig, såld under synden.” är det sannolikt att Paulus vill lyfta fram 

det första uttalandet som korrekt men samtidigt begränsat.157 

   I v. 14 tar Paulus upp ännu en antites, nämligen den mellan ande och kött. Lagen är andlig 

men jaget är köttslig, och jaget är dessutom såld under synden. Vad kan andlig och köttslig 

betyda i detta sammanhang? Det grekiska ordet σάρξ kan översättas till kött, kropp eller 

materia.158 I Nya testamentet används detta ord inte bara som ett ord för det som är negativt 

laddat utan även för det neutrala och positiva så som Kristi kropp (Joh 1:14). Dunn 

uppmärksammar att ”kött” i en del texter i Nya testamentet beskrivs som en del av 

människan, och i andra texter som något som går att skilja ifrån människan.159 Ibland 

sammanfattas Paulus σάρκινoς till ”dödlighet”, i detta fall jagets dödlighet. Köttet är då det 

förgängliga, det materiella som inte varar för evigt. Kött är därmed inte något som människan 

har utan något som människan är. På grund av denna skiftande betydelse av ”kött” bör vi ta 

                                                           
156 Ibid., 187 
157 Aletti, 1996, 85 
158 Σάρξ, BDAG 
159 Dunn, 1998, 64-67 



45 
 

hänsyn till sammanhanget som ordet förekommer i. I Rom 7 är köttet inte negativt i sig självt, 

men det verkar vara köttet som gör människan sårbar för syndens påverkan. I köttets 

dödlighet finns en längtan efter odödlighet, och därmed en svaghet inför allt som lovar att ge 

detta. 

  Vad menas då med att jaget är såld under synden? Att vara såld under synden betyder 

samma sak som att vara slav under synden, och därför tolkar jag detta som något som rör 

herre-skap. Jaget är inte en person som har Kristus till Herre, för då hade jaget inte varit såld 

under synden. Jag utesluter härmed att Paulus skulle tala om sig själv som Jesustroende när 

han talar om jaget. Det är även osäkert om Paulus talar specifikt om sig själv innan han blev 

Jesustroende eftersom han i v. 9 talar om att jaget levde en gång utan lag. Därför menar jag att 

det är mer rimligt att tolka jaget i denna vers som en person i ett tillstånd av akrasia. Att vara i 

ett tillstånd av akrasia, alltså viljesvaghet, är just detta att veta och vilja det goda men 

samtidigt vara oförmögen att handla enligt det goda.  

Vers 15, 16 och 17 

I v. 15 specificeras ytterligare vad som är jagets problem. Det verkar finnas någon slags brist i 

det kognitiva som gör att jaget inte förstår sig själv. Det finns en god vilja, men inte kraften 

att handla efter den. Det är lite oklart vad viljan är och var den kommer ifrån, men när v. 15 

läses tillsammans med v. 16 tolkar jag viljan som jagets riktning mot den goda lagen.160 Jaget 

har genom lagen en aning om vad som är gott och vill handla i enlighet med det goda, men 

eftersom synden bor i jaget, så som v. 17 uttrycker det, är det inte viljan som styr jagets 

handlande. 

   ”Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig.” tolkar jag som ett 

inclusio som sedan upprepas i 7:20b ”då är det inte längre jag som handlar, utan synden som 

bor i mig.” Denna inramning av vv. 17-20 hänger enligt Lambrecht ihop med att Paulus i 

dessa verser gör en skillnad mellan ”jaget” och synden som bor i ”jaget”. Denna uppdelning 

verkar inte finnas före vers 17.161 

Vers 18   

V. 18 betonar ytterligare att ”jagets” brist på goda handlingar och sådant som överensstämmer 

med den goda lagen inte beror på en brist på vilja, utan en svårighet att omsätta vilja till 

handling. Svårigheten verkar ha med köttet att göra. ”Det goda” (ἀγαθόν) måste inte ha med 

lagen eller Guds vilja att göra. Det är ett brett begrepp som kan syfta på många olika grader av 
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godhet, användbarhet och kvalité.162 

  Jewett uppmärksammar att delar av denna vers ofta översätts till ”nothing good dwells 

within me, that is in my flesh.” istället för ”the good does not dwell in me, that is in my 

flesh.” Jewett förespråkar dock den senare översättningen eftersom οὐκ förekommer precis 

före ordet som det negerar. Den senare översättningen är också att föredra eftersom Paulus 

inte menar att uttala sig kring hur mycket gott som finns i jaget. Paulus vill istället konstatera 

att när synden har tagit sin boning människans kött så bor inte länge det goda där.163  

Vers 19 och 20 

V. 19 liknar den andra halvan av v. 15. ”Jaget” handlar inte enligt sin goda vilja. V. 20 har 

samma innehåll som v. 16 och 17. Synden får skulden för de dåliga handlingarna som ”jaget” 

gör. Det verkar som att ”jaget”, som sägs ha en god vilja, är ett offer som inte ges någon 

skuld. Utifrån detta ska vi inte dra slutsatsen att Paulus menar att jaget aldrig har kontroll över 

sina handlingar och aldrig har ansvar för vad jaget gör. Vi måste fråga oss vad som är syftet 

och hur detta passar in i den övergripande argumentationen. I andra delar av Romarbrevet 

läggs skulden för t.ex. människans bortvändhet från Guds vilja inte alls på synden utan 

snarare på människan (Rom 1:18-32), och ibland även på Gud (Rom 11:25-26). Vad är Paulus 

syfte med att lägga skulden på synden just i detta sammanhang? Denna fråga diskuteras 

närmare under punkten 2.7.  

Vers 21  

Med hänvisning till Meyer översätter Jewett τὸν νόμον τῷ θέλοντι ἐμοὶ till “my will is 

directed to the law”.164 Ackusativet τὸν νόμον (lagen) tolkas då som riktningen för τῷ θέλοντι 

(viljan). ποιεῖν τὸ καλὸν tolkas då som ett avsikts-infinitiv som kan översättas till ”för att göra 

det goda”. Aletti menar att denna vers understryker lagens kognitiva funktion som en 

vägvisare som jaget kan uppfatta. Dock fungerar lagen inte tvingande, vilket gör att även det 

onda är inom räckhåll.165  När ”jagets” vilja ställt in sin riktning mot den goda lagen uppstår 

risken att missa målet och bryta mot lagen. Att veta vad som är rätt är också att veta vad som 

kan gå fel. Lagen ger viljan en riktning och ett mål, men lagen i sig verkar inte kunna göra 

viljan stark.  
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Vers 22  

Begreppet ”den inre människan” i v. 22 är nytt för perikopen och verkar höra ihop med den 

goda viljan och med lagen. ”Guds lag” syftar här på Torah, och Συνήδομαι betyder att glädjas 

tillsammans med någon annan.166 Den inre människan är alltså samklang med Guds lag, 

Torah, och jaget gläds över detta. Hans Dieter Betz menar att Paulus använder detta platonska 

begrepp (ἔσω ἄνθρωπον) bland annat för visa hur hans antropologi skiljer sig från en platonsk 

antropologi som han antagligen har stött på bland sina medarbetare i Korinth.167 Till skillnad 

från den platonska synen som Paulus kritiserar betonar Paulus att människan är en helhet, inre 

och yttre, och att den framtida frälsningen gäller hela människan. Ett syfte med Rom 7 är 

enligt Betz att presentera en realistisk syn på människan och samtidigt tydliggöra frälsningens 

eskatologiska natur.168  

   Kan kunskap om en platonsk syn på människan och det inre hjälpa oss att förstå vad Paulus 

menar med att jaget gläds med Guds lag enligt den inre människan? Emma Wasserman menar 

att ”den inre människan” enligt den platonska diskursen ska förstås som förnuftet. På frågan 

”Vem är jaget”?” svarar Wasserman därför ”förnuftet”. Förnuftet är människans sanna jag. 

Hela Rom 7:7-25 förstås då som en målande beskrivning av förnuftets inre monolog angående 

hur människans begär försvagar och fängslar förnuftet.169 Denna tolkning stöds bland annat av 

att det var vanligt inom platonsk tradition att begären och det irrationella personifierades.170 

Hur Paulus skulle ha kommit i kontakt med den platonska traditionens syn på människan och 

själen är dock oklart. Det finns t.ex. inga bevis för att Paulus kände till texter av Filon av 

Alexandria. Hans Dieter Betz menar trots detta att det är tydligt att Paulus stött på uttrycket 

”inre människa” någonstans, sannolikt i Korinth, och helt enkelt sett det som användbart.171 

Denna tolkning betyder inte att Paulus själv hade en platonsk syn på människan, men det är 

inte omöjligt att Paulus använde sig av denna tradition för att förmedla sitt budskap. 

Vers 23  

I v. 23 talas om en ”annan lag” i jagets lemmar, alltså i de kroppsdelar som används vid 

handlingar, och denna lag är det samma som ”syndens lag”. Syndens lag i jagets lemmar är på 
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något sätt i konflikt med ”Guds lag” som finns i jagets inre människa. Detta passar bra ihop 

med Wassermans tolkning utifrån tanken om konflikten mellan förnuftet och begäret i 

människan.172  

   Ibland har det gjorts försök att hålla ihop de olika lagarna till en lag, alltså Torah. Detta 

menar Aletti är omöjligt t.ex. eftersom syndens lag inte kan vara Torah. Aletti tolkar istället 

Paulus tal om de olika lagarna som hans version av det retoriska greppet antanaclasis, alltså 

ordlek, med ordet ”lag”. Paulus uttrycker sig såhär för att nyansera sitt tal om lagen och för att 

peka på något bortom exakta definitioner av ett ord. Grekiskans νόμος möjliggör i denna 

ordlek på ett sätt som inte hebreiskan gör.173  

   Den ordlek med lagarna som finns i hela perikopen verkar höra ihop med denna kamp och 

oklarheten kring vem som egentligen är Herre över människan, är det begäret/synden eller 

förnuftet/Gud? Är det syndens lag eller Guds lag som styr? Trots att jagets vilja är riktad mot 

den goda lagen så beskriver jaget ändå sig själv som en fånge genom syndens lag. Kanske är 

det denna dubbelhet som Paulus vill beskriva. Både lagens dubbelhet och jagets dubbelhet. 

Livet före befrielsen från döden och synden verkar vara konfliktfyllt och beskrivs i denna vers 

som en strid.174 

Vers 24  

I v. 24 sätts fångenskapen i fokus igen. Men vad är det som jaget vill befrias ifrån? Jaget 

klagar över vad den kallar ”denna dödens kropp”. ”Kropp”, alltså σῶμα, brukar inte vara så 

negativt laddad men här verkar Paulus använda ordet som ett uttryck för människans köttsliga 

natur, vilket vi tidigare sett hänger ihop med begäret som kämpar mot förnuftet.  

   Människan uttrycker genom sin desperata fråga sin oförmåga att befria sig själv. Men vad 

antyder denna fråga om talarens identitet? Speciellt två argument för att talaren inte är en 

Jesustroende brukar lyftas fram. (1) Att frågan inleds med ett indefinit pronomen (τίς) tyder 

på att talaren inte (ännu) är medveten om vem räddaren är. En Jesustroende person är 

visserligen inte skyddad från olycka och lidande (se t.ex. Rom 8:18), men Paulus borde 

förutsätta att den vet vem som är dess räddare. (2) Att ”rädda” står i futurum (ῥύσεται) 

placerar räddningen i framtiden och personen i ett tillstånd före räddningen.175     

   Tobin menar att Paulus senare, i 8:1-2, refererar bakåt till vv. 24-25 och att detta samband är 

en viktig ledtråd till jagets identitet. Den desperata fråga som jaget ställer i v. 24 får ett svar i 

                                                           
172 Se diskussionen under v. 22, och Wasserman, 2008, 405 
173 Aletti, 1996, 87 
174 Byrskog, 2006, 195  
175 Jewett, 2007, 472 
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8:1-2, som enligt Tobins översättning lyder: ”There is therefore now no condemnation for 

those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you (σε) 

free from the law of sin and of death.” Detta ”du” (σε) som Paulus säger har blivit befriad från 

syndens och dödens lag är alltså, enligt Tobin, jaget i Rom 7. Denna läsning, alltså med ett σε 

och inte με, har stöd bland annat av א B F G 1506* 1739* a b syrp, Tertullianus och 

Ambrosiaster. σε  är att föredra både eftersom det är den svårare läsningen och eftersom den 

har stöd i både Alexandrinska och västliga källor.176 Om detta stämmer, vilket verkar rimligt, 

är det ett starkt argument för att jaget inte är Paulus själv.  

Vers 25  

I v. 25 händer något som bryter av mot det föregående resonemanget. 7:25a för in något nytt 

och verkar mer tillhöra det som sedan talas om i Rom 8. Hur kan vi förklara detta plötsliga 

tack till Gud? Och vem står som avsändare? Jean-Noel Aletti menar att Paulus i Rom 7:25 

använder sig av ett retoriskt grepp för att föregripa den lösning på jagets situation som 

beskrivs tydligare ibland annat Rom 8. Detta retoriska grepp, som kallas ”anticipation”, är ett 

sätt för talaren att peka framåt och därmed föregå väntad kritik och invändningar innan de 

hinner uttalas.177 Om detta stämmer är det ett viktigt argument för att jagets upplevelser inte 

stämmer överens med Paulus nuvarande situation ”i Kristus”. 

   7:25a kan även tolkas som ett inclusio och jag ser ingen anledning till att 25a inte skulle 

kunna vara både ett inclusio och en ”anticipation”. Att Paulus plötsligt tackar Gud genom 

Jesus Kristus tolkar jag alltså (1) som ett inclusio som ramar in berättelsen om ”jaget” och 

därmed markerar att det snart kommer något nytt, och (2) som ett föregripande, en 

antecipation, av lösningen på det problem som har beskrivits.  

   7:25b återgår sedan till den tidigare talande jaget som säger sig vara Guds slav i sitt inre, 

men syndens slav i köttet. Därmed återknyter Paulus till tanken om tjänande som förekom 

senast i 7:6. Jaget i v. 25 utför ett dubbelt (eller splittrat) tjänande i det att jaget både tjänar 

Gud och syndens lag. Genom att ta upp tjänande som tema påminner Paulus om det han sa i 

7:6 ”Men nu har vi blivit fria från lagen, sedan vi dött bort från det som höll oss bundna, och 

kan tjäna på ett nytt sätt, med vår ande, och inte på det gamla, efter bokstaven.” Denna 

tillbakablick i texten ramar in Paulus resonemang i 7:7-25 och gör att v. 25 pekar tydligt 

framåt mot det som väntar i kapitel 8.178  

                                                           
176 Tobin, 2004, 226 
177 Jean-Noel Aletti, 1996, 88 
178 Byrskog, 2006, 195-196 
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2.6 Reflektioner utifrån analysen 

Utifrån denna analys av texten kan jag konstatera att det finns anledning att tala om texten 

som två eller fler delar även om jaget förkommer i hela texten. Först vill jag säga något om 

texten som helhet. Det har blivit tydligt att texten handlar om ett tillstånd som för Paulus, och 

hans tänkta Jesustroende mottagare, ligger i det förflutna. Det inclusio som finns i 7:6 och 

8:1-2, och därmed ramar in berättelsen om jaget, talar om nuet och placerar därmed 7:7-25 i 

en förfluten tid även om 7:14-25 berättas i presens. Detta behöver inte betyda att Paulus 

tänker sig att allt som beskrivs i 7:7-25 har upphört eller förändrats, men det betyder att jagets 

upplevelse i texten inte är identisk med Paulus nuvarande upplevelse av sin situation. Tanken 

som finns i Rom 8, om andens sinnelag som ger frid och inte död (8:6) i den Jesustroendes 

liv, är i Rom 7:7-25 mycket frånvarande.  

   Om Rom 7 skulle tolkas som en del av det nuvarande livet ”i Kristus”, och alltså inte 

tillhöra dåtiden, skulle det inte vara lika tydligt att livet ”i Kristus” innebär befrielse och 

försoning med Gud. Även om en del av räddningen fortfarande verkar ligga i framtiden 

beskrivs försoningen i nutiden (5:10). Tobin menar att för att förstå Paulus syfte och 

argumentation ska vi fråga vilket problem som Paulus försöker lösa, eller vilken fråga som 

ligger i bakgrunden. Kan det vara så att ”problemet” som finns är att en del personer kritiserar 

tron på Jesus som messias eftersom de inte ser tillräckligt stor skillnad i livet och i det inre 

hos de Jesustroende? ”Om nu Messias har kommit, var är Guds rike?”. Att beskriva livet utan 

Kristus på ett så negativt sätt skulle kunna vara ett sätt för Paulus att betona förändringen som 

han menar faktiskt sker, som beskrivs i Rom 8. Hela kapitel 8 är fullt av den spänning som 

brukar kallas ”redan nu fast ännu inte”. Människan ”i Kristus” är försonad med Gud och har 

Jesus som herre men väntar fortfarande på den slutliga räddningen. Stendahl menar att det är 

en typisk Paulinsk tanke att själva frälsningen och fulländandet ligger i framtiden. Människan 

”i Kristus” här och nu är som mest en del av en andlig förnyelse, men inte räddad eller helt 

förvandlad.179 Detta är centralt i Rom 8 och verkar bygga vidare på det resonemang som finns 

i Rom 7. Därmed utesluter jag de lösningsalternativ som placerar jaget tydligt i nuet. Jaget 

kan inte vara identisk med Paulus själv när han skriver (dikterar) brevet, inte heller en 

Jesustroendes nuvarande situation.   

   Om jaget inte är Paulus som Jesustroende, är det då Paulus förflutna enligt Chesters och 

                                                           
179 Krister Stendahl, Final Account: Paul´s Letter to the Romans, Minneapolis: Fortress Press, 1995, 

31 
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Jewetts förslag? Eller är det en hedning utanför Kristus, som Stowers menar? Att Paulus 

väljer ἐγώ som pronomen för personen är helt klart ett starkt argument för att personen 

faktiskt är Paulus, men det är inte tvunget. Den antika retorikens verktyg så som 

προσωποποιíα och ”apostrophe”, oavsett hur de tolkas exakt, öppnar för att ”jaget” kan vara 

någon annan än Paulus. Stowers undersökning av den antika retoriken har verkligen befäst det 

icke-biografiska alternativet som ett seriöst alternativ, men som bland annat Timmins har 

visat finns det fortfarande frågetecken kring ”Speech-in-Character”-hypotesen. Jag är mycket 

tveksam till Stowers förslag om att jaget är den tidigare samtalspartnern i Rom 2:1-16. 

Stowers tes har fortfarande en del brister, t.ex. hur han argumenterar med hjälp av de antika 

retoriska källorna. Att Origenes, som är en av Stowers viktigaste källor, inte delar Stowers syn 

på προσωποποιíα är också ett stort hinder för att tolka Rom 7:7-25 som helhet som en 

”Speech-in-Character” av den typen Stowers menar. Trots detta finns det en möjlighet att 

texten är någon form av προσωποποιíα. T.ex. skulle jaget kunna vara en προσωποποιíα utifrån 

berättelsen om Adam, eller Israels folk eller Paulus själv i ett tidigare skede i sitt liv. För det 

senare alternativet efterfrågar jag dock fler bevis för att en προσωποποιíα kan göras utifrån 

talaren själv. T.ex. menar Aletti och Jewett att det är möjligt med de ger inga konkreta belägg 

för detta.  

   Varför inte dra slutsatsen att jaget helt enkelt är människan som inte är ”i Kristus”? Detta 

kan låta som en rimlig slutsats som underlättar och undviker en del av de svåra diskussioner 

som omgett denna text sedan kyrkofädernas tid. En sådan ”enkel” slutsats är inte tvunget så 

enkel ändå. Många exegeter, med Stendahl i spetsen, har uppmärksammat vilken central plats 

lagen har i Rom 7. Om Paulus bara hade velat beskriva den gemensamma situationen för alla 

de människor som inte är ”i Kristus” hade han inte behövt presentera en så komplex 

diskussion om lagen mitt i detta. Dessutom är det tveksamt om Paulus skulle klumpa ihop 

beskrivningen av judiska personers situation utan Kristus med icke-judiska personer utan 

Kristus. Denna tolkning tar inte brevets kontextbundenhet på tillräckligt stort allvar. Brevet är 

skrivet till en församling av personer ”i Kristus” med främst icke-judisk bakgrund.  

Vem är ”jaget” i Rom 7:7-25? 

Så hur kan ett svar på min frågeställning ”Vem är jaget i Rom 7:7-25?” formuleras som tar 

hänsyn till (1) att jaget beskriver i ett tillstånd som för Paulus och andra Jesustroende är i det 

förflutna, (2) de upptäckter som bland annat Stowers har gjorts angående textens retoriska 

drag, (3) texten som en text full av referenser både till judiska och grekisk-romerska 

traditioner, och (4) textens funktion i Romarbrevets övergripande argumentation och syfte. I 
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det följande presenteras svaret på min frågeställning.  

   Jaget i Rom 7:7-12(13) är inte en specifik person, inte Paulus själv eller en akrasia-drabbad 

hedning. Det är inte heller en generell gestaltning av mänskligheten eller en viss etnisk eller 

religiös grupp. Jaget är Paulus återberättelse av Adam, men denna Adam verkar i viss mån 

överlappa med Eva. Paulus använder προσωποποιíα för att skapa ett retoriskt jag som 

gestaltar Adams erfarenheter på ett dramatiskt sätt och väcker mottagarnas känslor. I texten 

blir det tydligt att även det som är gott och skapat av Gud blir indraget i kampen mellan 

begäret och förnuftet. Adam blir, tillsammans med Eva, lurad av synden och det som skulle 

ge liv gav istället död. Jagets uttalande om sitt liv utan lag, och sedan om sin död, är mest 

begriplig om jaget förstås som Adam.  

   Jaget i 7:14-25 beskrivs delvis annorlunda. Detta jag har större insikt om sin situation, men 

samma oförmåga att förändra den själv. Jaget är nu inte Adam utan mer generellt människan 

utan Kristus beskriven med hjälp av en rad kulturella, filosofiska och litterära referenser. Jaget 

bär tydliga likheter med den moralfilosofiska tanken och akrasia och med berättelsen om 

Medea. Detta betyder inte med nödvändighet att Paulus anammar eller kritiserar den 

platonska moralfilosofiska diskursen. Mer troligt är att Paulus väljer att använda de verktyg 

och kommunikationsvägar som Paulus tror kan fungera med tanke på mottagarna. Därför 

tolkar jag Paulus berättelse om jaget i vv. 14-25 som ett tydligt exempel på hur Paulus teologi, 

precis som all annan teologi, är kontextuell. Denna text är ett exempel på hur Paulus, som en 

del av sin missionsstrategi, blandar referenser från både den judiska och grekiska traditionen 

för att öka chansen att mottagarna förstår budskapet.  

   Jaget i vv. 14-25 är därmed en så generell karaktär att både Paulus och mottagarna kan 

identifiera sitt tidigare tillstånd, helt eller delvis med, med detta jag. Utan att anspela på att 

Paulus eller mottagarna skulle se tillbaka på sitt liv med känslor av skuld så går det att hitta en 

gemensam referenspunkt i detta jag. Jaget är en tragisk karaktär, inte en skuldtyngd.  

2.7 Perikopens roll i brevets övergripande argumentation  

Som framgått av analysen av texten och av Romarbrevets övergripande struktur befinner sig 

Rom 7 mitt i den del av texten som främst handlar om livet ”i Kristus”. Wasserman lyfte 

dessutom fram att ett genomgående tema i denna del är synden, och Stendahl har pekat på att 

lagen är ett viktigt tema i Rom 7 men också i hela brevet. Som jag redan uppmärksammat 

föreslår Witherington III i sin analys av Romarbrevets struktur att Rom 7:7-25 är en del av 

brevets probatio och därmed en del av argumentationen för brevets propositio som uttrycks i 

1:16-17, ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, 
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juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, 

genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.” Hur passar 

Rom 7:7-25 in i argumentationen för denna tes? Och vilken roll har perikopen i Paulus 

diskussion om livet ”i Kristus”, om synden och om lagen? Detta är stora frågor, men jag tror 

ändå att min undersökning om jaget i Rom 7 har något att bidra med i dessa frågor.  

   Med tanke på att Rom 7:7-25 är placerat precis innan Paulus talar om det nya livet i Kristus 

och i Anden håller jag med Longenecker som menar att perikopen är en del i Paulus 

förberedelse av det han ska säga i Rom 8. Rom 8 börjar med det positiva uttrycket ἄρα νῦν 

som inleder något nytt i texten i relation till det som sagts tidigare. Användningen av uttrycket 

kan även tolkas som en markering av ett resultat eller en logisk följd av det föregående. I Rom 

8 presenterar Paulus sitt kontextualiserade evangelium om Kristus, men innan dess måste han 

förbereda mottagarna genom att beskriva den för mänskligheten gemensamma medvetenheten 

om både synd och det goda.180 Genom att beskriva människans tillstånd i akrasia och synd 

bereder alltså Paulus väg för det som han menar är lösningen, nämligen föreningen i Kristus.  

   Om texten handlar om något i det förflutna hos Paulus, och säkert hos en del av 

adressaterna, hur skulle denna del av deras förflutna påverka deras reception av Paulus brev 

och av Paulus? Det är mycket svårt att veta i vilken grad de faktiska mottagarna kände igen 

sig själva och sina tidigare erfarenheter i Paulus beskrivning av tillståndet utan Kristus. Paulus 

intention var sannolikt att skapa någon slags igenkänning hos mottagarna och därmed bygga 

upp deras förtroende för honom. Rom 7, som en bild av det förflutna, kunde därmed fungera 

som en gemensam historia och bakgrund för de olika grupper som nu befinner sig ”i Kristus”. 

Den nuvarande situationen, som Paulus beskriver i Rom 5,6 och 8, påverkade sannolikt hur 

både Paulus och hans mottagare tolkade sin historia och sitt tidigare liv. Utifrån deras 

nuvarande perspektiv sågs deras förflutna säkert som något de inte ville tillbaka till. 

3 Avslutning 

3.1 Sammanfattning 

I denna uppsats har jag argumenterat för den retoriska analysens användbarhet i tolkningen av 

Rom 7:7-25. Den retoriska analysen, som görs utifrån kunskap om antikens retoriska 

konventioner, har öppnat upp för fler icke-självbiografiska tolkningar av jaget, så som 

Stowers ”Speech-in-Character”-hypotes. Jag har argumenterat för vikten av att fortsätta 

utvärdera denna välkända och erkända hypotes eftersom den har stora brister. I detta arbete är 

                                                           
180 Longenecker, 2016, 673 
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kunskap om antik retorik och om tidiga tolkningar av Rom 7 mycket centrala. Som exempel 

på detta viktiga arbete har jag lyft fram Will Timmins undersökning av Stowers tolkning av 

Rom 7. Jag har även visat hur en rekonstruktion av den ursprungliga 

kommunikationssituationen är ett viktigt komplement till en retorisk analys av texten. Det har 

blivit tydligt att Paulus i denna text använder sig av många av sin tids retoriska konventioner i 

kombination med referenser till både den judiska och den grekisk-romerska traditionen. Att 

uppmärksamma denna kombination är ett sätt att ta Romarbrevets kontextbundenhet och 

karaktär som en argumenterande text på allvar.  

   I denna uppsats har jag kommit fram till att jaget i Rom 7:7-25 till allra största del är icke-

självbiografisk och att det tillstånd som beskrivs i denna text är något som relaterar till det 

förflutna. Jaget är inte Paulus, varken i det nuvarande eller föregående, men texten har ändå 

med Paulus och de tänkta mottagarna att göra. Jaget i 7:7-12(13) beskrivs bättre som en 

referens till Adam och Eva. Jaget i 7:14-25 är Paulus tolkning av människans situation utan 

Kristus. I min analys har det dock blivit tydligt att texten, och jaget, bör tolkas som en del av 

Paulus argumentation för att det inte finns någon motsättning mellan lagens godhet och livet 

”i Kristus”. Frågan kring jagets identitet bör därför inte isoleras från sin litterära kontext i 

Romarbrevet som helhet.  

3.2 Implikationer  

I denna uppsats har jag visat att frågan om jagets identitet i Rom 7:7-25 är långt ifrån 

besvarad. Det finns fortfarande många lösa trådar och oklarheter, speciellt i frågan om Paulus 

tillämpning av sin tids retoriska konventioner. Använde Paulus det retoriska greppet 

προσωποποιíα? Jag har argumenterat för att någon typ av προσωποποιíα är ett rimligt 

lösningsförslag i tolkningen av jaget, men det saknas fortfarande kunskap om precis vad 

denna retorik kommunicerade i sitt sammanhang. Signalerar προσωποποιíα att det finns ett 

avstånd mellan talaren och karaktären, eller signalerar det snarare närhet? Utesluter 

προσωποποιíα-hyposererna att Paulus själv är inkluderad i jaget? I dessa frågor finns ingen 

konsensus. Implikationerna av denna oklarhet kring προσωποποιíα är att det behövs en kritisk 

utvärdering av de lösningsförslag som förutsätter att Paulus använder προσωποποιíα. Dessa 

förslag redogör sällan för de ovan nämna frågorna, eller för frågan om varför karaktären inte 

introduceras så som var brukligt inom antik retorik. Om προσωποποιíα-hypotesen ska kunna 

lösa fler frågor än den väcker krävs att argumenten utvecklas och preciseras. Då tror jag att vi 

är på rätt väg mot en konsensus kring jaget i Rom 7:7-25.  
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