Romarbrevet 1
I Mästarens fotspår II v 35
Läs gärna igenom hela kapitlet innan du lyssnar till undervisningen.
Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet:
Psaltaren 2:7–8
Luthers Stora Katekes
1 Moseboken 2:23–24
Samtalsfrågor:
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
2) Vad fastnar hos dig i Paulus presentation av sitt ärende i v 1–7?
3) Paulus ord om Jesus som kung har en tydlig politisk udd: troheten till Kristus är
viktigare än troheten till kejsaren. Vilka konsekvenser kan detta sätt att tänka få för
oss i dag? Vem eller vilka är ”kejsaren” i vårt samhälle?
4) Hur reagerar du när du läser Paulus ord att ”Guds vrede uppenbaras från himlen och
drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i
orättfärdighet”, v 18?
5) Vad talar starkast till dig i Paulus utläggning av den gudsfrånvända människans sätt
att tänka och leva?
Egen praktik och reflektion:
1) Skulle du kunna beskriva dig själv på samma sätt som Paulus – som Kristi Jesu slav?
Varför/varför inte?
2) Har du fått erfara att evangeliet är ”Guds kraft som räddar var och en som tror”, v 16?
3) Hur drabbas du av Guds diagnos i v 18–32?
4) Formulera en bön till Gud om vad du vill få ut av denna termins vandring genom
Romarbrevet!
Fördjupningsövning (frivillig):
Gör ett studium av några av de gammaltestamentliga profetior som talar om Jesus, och
som Paulus kan ha haft i åtanke när han skrev v 2. En startpunkt kan vara följande lista:
1 Moseboken 3:15; 22
2 Moseboken 12
2 Samuelsboken 7:12–13
Psaltaren 2; 22
Jesaja 7:14; 9:6–7; 11:1–12; 42:1–9; 49:1–6; 52:13–53:12; 61:1–2
Jeremia 31:31–34
Hesekiel 34:11–16
Daniel 7:13–14
För fortsatt läsning (frivilligt):
Om du vill läsa mer om Bibelns förhållningssätt till homosexualitet och samkönat sex
kan du förslagsvis kolla in Svenska Evangeliska Alliansens hemsida Äktenskap.info.
Två läsvärda böcker på temat är också den svenska antologin Den hemlösa sexualiteten
(Libris 2001) och Kevin DeYoungs bok What Does the Bible Really Teach about
Homosexuality? (Crossway 2015).

