Romarbrevet 9
I Mästarens fotspår II v 43
Läs gärna igenom hela kapitlet innan du lyssnar till undervisningen.
Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet:
Romarbrevet 3:23
Romarbrevet 3:4
Samtalsfrågor:
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
2) Vilka tankar väcks hos dig när du läser v 1–3? Har du någonsin känt något liknande
för en annan människa – eller för en hel folkgrupp?
3) I v 4–5 beskriver Paulus några av de privilegier som judarna var vana vid att ta för
givna. Finns det privilegier som du själv är van att ta för givna, som riskerar att
blockera dig för kraften i Guds oförtjänta nåd? Vilka i så fall?
4) Hur reagerar du på Paulus ord i v 18: ”Så förbarmar han sig över vem han vill och
förhärdar vem han vill?”
5) Mycket av vår tids tänkande kretsar kring frågan ”What’s in it for me?” Även när det
gäller Gud tenderar vi att fråga oss själva vilken typ av Gud vi ”vill” tro på och vilken
gudsbild som ”passar” våra egna önskningar och behov. Hur utmanas denna hållning i
v 20–22?
Egen praktik och reflektion:
1) Kan man växa i sin nöd för de förlorade? Hur då? Vill du det?
2) Paulus talar i detta kapitel om att Gud kan uppenbara sin storhet både genom sin
frälsning och sin dom, sitt förbarmande och sitt förhärdande. Ryms detta sätt att
tänka i din egen bild av Gud? Vad tror du är orsaken till ditt svar?
3) På vilka sätt har Jesus varit en stötesten i ditt eget liv (jfr v 30–33)?
Fördjupningsövning (frivillig):
I hela Skriften finner vi ett mönster som innebär att Gud väljer ut de oväntade och
okvalificerade för sina syften. Kan du ge några exempel på detta? Läs gärna något eller
några av följande bibelställen och reflektera vidare: 1 Moseboken 25:23; 37:5–11;
Domarboken 6:11–16; 1 Samuelsboken 16:1–13; Jeremia 1:4–10; 1 Korinthierbrevet
1:18–31; Galaterbrevet 4:21–31 och 1 Timotheosbrevet 1:12–17. Notera också alla
barnlösa kvinnor som blir gravida som en del av Guds plan: Sara, Rebecka, Rakel, Hanna,
Elisabet, Maria …

