Romarbrevet 11
I Mästarens fotspår II v 45
Läs gärna igenom hela kapitlet innan du lyssnar till undervisningen.
Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet:
Romarbrevet 3:3–4
Matteus 22:37–39
Romarbrevet 9:4–5
Romarbrevet 2:1
Matteus 8:11–12
Efesierbrevet 2:14, 18–19
Romarbrevet 9:6
Romarbrevet 2:28
Samtalsfrågor:
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
2) Vilken kristen tradition har du själv blivit mest präglad av – den som betonar det
etniska Israel med dess särart, eller den som betonar kyrkan som en förlängning av
det gamla Israel? Vilka uttryck har detta tagit sig?
3) Olof nämner fyra tänkbara tolkningar av v 26:
a) Det finns två olika frälsningsvägar: en för etniska judar och en för hedningar och
Jesustroende judar.
b) Det finns bara en frälsningsväg (Jesu död och uppståndelse), men etniska judar
kommer att bli räddade oavsett om de tror på Jesus eller inte.
c) Paulus blickar fram emot en framtida Jesusväckelse bland judarna.
d) ”Israel” syftar på den kristna kyrkan.
Saknar du något alternativ? Vilken av tolkningarna tycker du verkar mest trolig, och
varför?
Egen praktik och reflektion:
1) Hur kan liknelsen om olivträdet och grenarna (v 17–24) tala in i ditt liv? Hur påverkar
den din syn på det judiska folket? Hur påverkar den din syn på Gamla testamentet?
2) Sann teologi för oss alltid djupare in i tillbedjan (jfr v 33–36). Vilken effekt har det du
hittills har läst i Romarbrevet haft på ditt eget böneliv?
Fördjupningsövning (frivillig):
Fördjupa dig i några olika synsätt på Israel som finns representerade i den kristna
kyrkan. Utgå från En guide till Romarbrevet, inklusive faktaruta och noter, samt
nedanstående förslag på fortsatt läsning.
För fortsatt läsning (frivilligt):
Inympad: Om kristendomens judiska rötter av Göran Lennartsson
(Livets Ords Förlag 2015)
I väntan på Messias av Sven Reichmann (Uttrycket 2001/XP Media)
Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition av Göran Larsson (Arcus 2007)
Various Views on Romans 9–11 av Arnold Fruchtenbaum:
http://lcje.net/papers/1990/Fruchtenbaum.pdf
Vems utlovade land? av Colin Chapman (EFS-förlaget 1984)
http://www.shalom.se/undervisning/

