
Läsargruppen i Högbergskyrkan våren 2021 

Om Romarbrevet, guidad av Olof Edsinger 

Läsargruppen är öppen för alla. Man är oftast med för samtalet och sin nyfikenhet på att få erfara 
mer från bibeln och andras erfarenheter.  

Den vill vara en livsnära smågrupp. Någon har en fråga och vill lyssna på svar. Andra har upplevelser 
att berätta.  
Ordet i bibeln som inspirerats av den heliga Anden (eller som grekiskan skriver: theopneustos = 
utandad-av-Gud) kan leda till att Anden inspirerar mig när jag läser (inandas-av-mig). Ja det är därför 
du inte behöver känna att du inte har läst så mycket innan, utan det är nu
Bibeln är ingen vanlig bok. Det är ett levande ord som bara du kan förhålla dig till. Ett sätt för Gud att 
”tala” till mig genom sitt Ord. Gud söker mig. Läsningen har under hela den kristna kyrkans tid varit 
en del i den troendes kontinuerliga förvandling, växt och mognad. Många vittnar genom 
århundranden att den har gett kraft att orka med vardagen med kriser, besvikelser. Men också extra 
kraft att ge kärlek till andra via olika livsuppgifter eller gåvor vi fått. Bibeln skapar djup relation med 
något i dig. 

 Gud vill tala till oss.  

Under de senaste 60–70 åren i den moderna västerländska kyrkan har något hänt med 
bibelläsningen. Den har hos de flesta kristna minskat radikalt. Denna avsaknad av läsningen försöker 
Läsargrupper och bibelgrupper att reparera och det är vad som nu sker i många församlingar i 
Europa. Ett sakta uppvaknande sker nu inom alla Kyrkor.  
Det är lite över 500 år sen Luther spikade upp sina teser. Någon sa att det var långt viktigare att han 
översatte Bibeln från latin till det tyska språket så att varje tysk kunde läsa själv och Guds ande kunde 
tala. Så började översättningarna av bibeln till alla folk, inte bara för att läsas i kyrkan utan att kunna 
läsas personligen på kammaren, ”Gå in i din kammare” sa Jesus och menade både bokstavligt (ett 
avskilt ställe) och bildligt (det inre tysta rummet). Så kommer tron och Jesu efterföljd att bli en del av 
mig själv. Du läser inte endast för att få kunskap utan du läser för läsandet. Någon talar till dig.  
Man kan via denna länk inspireras av att vara med i själva läsningen hemma utan att behöva känna 
att man måste gå på träffarna. Från och med nu läser vi Romarbrevet med hjälp av en bibelguide av 
Olof Edsinger. 

Du rekommenderas att ladda ned appen SKB, Svenska Kärnbibeln i din mobil. Den är en s.k 
expanderad översättning där ursprungstexten t ex grekiskan får en mer uttömmande översättning. 

På denna hemsida kan du själv följa med hemma genom att läsa bibeltexterna och ta del av 
kommentarer och själv fundera.  

12/1 2021 Rom. 5: 1–21 
 
Som rubrik för detta kapitel har någon satt rubriken: Räddade genom tro på Kristus. 
Vi kommer ofta tillbaka till betydelsen av ord som vi läser och som ideligen upprepas utan att vi 
stannar till och frågar oss vad de egentligen betyder och vilka synonymer som finns till dessa ”andliga 
ord”. Räddade genom tron på Jesus. Vad vill ”räddad” säga oss? Man blir räddad från något. Vad är 
det vi räddas ifrån? Räddas genom Jesus är kanske något klarare? Ja vad svarar du själv som läser 
detta?  Någon menade att vers 1 i kapitlet är mer tydligt än att fråga från vad vi räddas. Vi räddas till 
frid med Gud. Det är viktigt. Vad är orsaken. Jo vi blir rättfärdiga genom tron och kan därmed få Guds 
frid. Igen måste vi brottas med både hjärtats och intellektets förståelse av Paulus förkunnelse. Löftet 
att få frid är en stark tröst idag. I vers 3 får vi anledning att knyta an till mångas lidande idag. Orkar vi 
förstå Paulus ord: ”…vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, 
uthållighet fasthet och fastheten hopp.” Hur kan vi i skuggan hitta det som bär? Kanske det finns 
något annat där?  
En annan i gruppen hade fastnat för uttrycket i vers 2 ”att vi är stolta över hoppet att få del av Guds 
härlighet”. Så fick vi anledning att fundera över vad stoltheten betyder och vad menar Jesus, Paulus 
och evangelierna med att få del av Guds härlighet? Det måste vara det starkaste man kan skriva om 
en existentiell verklighet. Vilka synonymer finns för Härligheten? En Läsargrupp blir aldrig färdig…där 



gäller också att ”det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast, där elden 
tänds och brödet bryts i hast”. 
 
26/1 2021 Rom. 6: 1–22 
 
Samtalet gällde mycket om frågor kring Paulus ordval och hans beskrivning av synd, nåd och att vara 
slav under synd eller att vara slav under rättfärdigheten. Där synden blev stor så överflödade nåden. 
Detta måste Paulus ta upp för det fanns säkert villfarelser i Romförsamlingen. Man kan inte fortsätta 
att leva i den gamla traditionen och i den gamla människan och tro att nåden fixar det. The show 
must go on.  
Nej säger Paulus: Kristus-livet är så mycket djupare och berör min helt nya identitet med Jesus. 
Paulus undervisar oss nu om dopets mysterium där Gud är huvudaktör och låter oss bli döpta in i 
Kristus död och vår gamla människa, egot, blir begravd. Men genom att vi dör i dopet med Kristus så 
uppstår vi också med Kristus och får nytt liv och t o m ett evigt liv. Vår pastor Mats Backholm 
undervisade oss om detta i Gudstjänsten 10/1 2021. 
Här kommer länken till den gudstjänsten som handlar om dopets djup att bli iklädd Kristus och 
översköljd av Guds ande.  Att bli Guds barn.   https://hogbergskyrkan.se/gudstjanster/ 
Dopet är inte en engångsföreteelse utan fortsätter med Guds handlande genom hela livet. Egot 
måste hela tiden korsfästas med Jesus. Men nu lever vi för Gud i dopets glädje, se vers 11. 
Kristendom är ingen lära eller religion utan en sann evig relation med Gud, dvs. Alltet.  
Svaret på frågan om livets mening: Att ära Gud.  
 
9/2 2021 Rom. 7: 1–25 
 
Vi tyckte nu att detta 7de kapitel nog var det svåraste för oss lekmän att samtala om. Även om vi 
sökte svar i de guider vi hade framför oss var vi speciellt rådvilla över verserna 7–25. Det stöd vi fick 
gällde mer sammanhanget kring varför Paulus skriver om Lagen och Synden så ingående just i detta 
Romarbrev. Paulus vill besöka Rom och brevet skrevs ca 25 år efter Jesus död och uppståndelse. 
Syftet med brevet till Romförsamlingen, som tydligen har grundats efter förföljelsen i Jerusalem är 
att förbereda församlingen med förutsättningarna för evangeliet. Brevet anses som ett tungt 
dokument om just Evangeliets radikalitet gentemot Lagen. Här ges bakgrunden för att både de 
judekristna och hednakristna ska förstå den oerhört dramatiska skillnaden mellan en Lag och en Tro 
på Jesus. Lagen gavs till fäderna av Gud och de har haft den i tusentals år. Nu får de höra om en 
Rättfärdighet som fås genom tron på Jesus Kristus. Detta är alltför dramatiskt för en jude och har 
alltid varit en stötesten. Säkerligen visste Paulus om åsiktsskillnader i församlingen i Rom.  Därför 
kommer kanske detta brev först efter Apostlagärningarna som ett av de verkligt grundläggande 
breven för att förstå Lag, Synd, Offer i relation till att tron och tilliten till Jesus räcker för att bli kallad 
Helig och Rättfärdig. Paulus kämpar med sina förklaringar för att klargöra de Goda Nyheterna för Ett 
Gudsfolk. 
Därför går Paulus med hela sin själ in i skrivandet och med det som är uppenbarat för honom och det 
han själv har upplevt. Kanske de svåra verserna är ett djupt personligt vittnesbörd från Paulus som 
han nu vill dela med församlingen i Rom, där frågor har ställts precis som vår grupps frågor. 
Sen vill Paulus förkunna detta med sin fysiska närvaro för alla i Rom. 
Det märkliga är att brevet avslutas med att namnge 28 personer i brevets sista kapitel. Det känns 
som om Paulus skriver personligt till dessa, kanske ledare i församlingen? 
 
23/2 2021 Rom. 8: 1–39 
 
Någon av deltagarna citerade Pietismens fader: "Om Bibeln liknas vid en ring, så är Romarbrevet 
pärlan på den ringen och kapitel 8 den yttersta spetsen på pärlan." Någon annan menade att 
senare delen av vers 15: ”….ni har tagit emot barnaskapets Ande, i vilken vi ropar (hjärtligt och 
innerligt): ”Abba (pappa), min Fader!” bär på en otroligt djupt faktum kring livets närmaste 
relation. Paulus är fantastik i sitt sätt att gripa sig an De goda Nyheterna. Läs gärna kapitel 8 
själv i lugn och ro.  

 

https://hogbergskyrkan.se/gudstjanster/�


 
 
9/3 2021 Rom. 9 och 10  
 
Saul (Paulus), den lärde farisén och den ledande aktivisten i förföljelsen av de nykristna, fick möta 
Jesus på vägen inne i Syrien. Där skulle han häkta de kristna och föra dem till Jerusalem för att dödas. 
Mötet med Jesus var oerhört dramatiskt. När Saul sen kom in i Damaskus, blind och mer eller mindre 
chockad träffar han delar av församlingen. Han fick det kristallklara budskapet och uppdraget genom 
Ananias som fått allt i en syn, där Jesus säger till Ananias:  
”Saul, du är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningarna och kungar och 
Israels barn”. Denna kallelse att förkunna Jesusnamnet bär Paulus sen i sitt hjärta under alla sina 
missionsresor. Han har mött Jesus och vet vem han tjänar och vad uppdraget innebär.   
När vi nu möter honom i kapitel 9–11 så plågas han svårt över att se otron i det israelitiska folket. 
Folket som fått lagen och tror att gärningar räcker.  
Det som smärtar Paulus är människors ovilja att ta emot frälsningen, den eviga räddningen. Det må 
gälla det israeliska folket och det gäller även vårt land eller stad idag. Vi samtalade om detta och hur 
vi ska förkunna som Paulus att laggärningar eller goda gärningar inte leder till räddning utan det står 
och faller på Guds nåd och vår tillit till Jesus.  Paulus argumenterar intensivt med tillbakablick, nuläge 
och framtid för det judiska folket. Paulus betonar att precis som judarna har sin förutbestämmelse 
och ansvar för sin tro så har vi samma ansvar att gensvara på Guds kallelse. Gud kallar både judar och 
hedningar. Men alla lyssnar inte till evangeliet. 
 
23/3 2021 Rom. 11 
 
Vi säger att vi är kristna eller att Sverige är kristet. Att Israel är en judisk stat. Det är en villfarelse att 
alla svenskar är sant troende eller att i Israel är alla judar troende. På Jesajas tid och på Paulus tid var 
bara en rest sant troende. I vers 5 säger Paulus att en återstod är utvald av Gud, resten är 
förstockade. Hårda ord i våra öron. Vi vill kanske inte erkänna det men det är bara en rest som i 
Sverige är sant troende på Kristus.  Paulus tar liknelsen med olivträdet som har rötterna till 
patriarkerna. Många grenar är bortbrutna och få grenar finns kvar. Sen kommer de nya, de troende 
hedningarna. Det äkta olivträdet med sitt gudomliga rotsystem från Abrahams tid består alltså av 
judar och hedningar som alla tror sant på Herren Jesus Kristus. Alla grenarna som ärar Jesu namn blir 
frälsta/räddade. 
Detta är Paulus budskap till församlingen i Rom och till oss. Hela Israel, troende judar och hedningar 
har Jesus dött för. Därför talar vi om Israels Konung, konung för alla troende judar och hedningar. Vi 
hade svårt att i samtalet förstå allt men i slutet av kapitel 11 tror vi att Paulus menar att i Guds 
frälsningsplan betyder Jesu död att vi som är olydnadens fångar kommer Gud att förbarma sig över. 
Därmed inser Paulus att vi måste förlita oss på Guds djup av rikedom, vishet och kunskap. Vi kan 
aldrig utforska Guds beslut hur duktiga teologer vi än är. Allt är av, genom, till Gud. Hans är 
härligheten, amen.  
Vi fortsatte sen samtalet utifrån söndagens predikan om hur två olika människor tar emot ängelns 
budskap. Den äldre erfarne Sakarias tvekan om hur han kan vara säker på löftet. Den unga oerfarna 
Marias trosvissa undran; hur? Ingen tvekan eller tecken?  Vem av de båda liknar du och jag? 
 
6/4 2021 Rom. 12 
 
Nu blir det i detta kapitel mer praktiskt för att handla om mitt liv som lärjunge. 
Vi kunde därmed fråga oss hur vi själva kan leda andra fram till tro. Hur ser vår tro ut? Kan den vara 
stor eller liten? Vi kom fram till att vår tro är en del av allas tro i församlingen. Vi fick också hjälp att 
tänka på de grupper vi tillhör utanför församlingen och den roll vi kan spela där med vår tro för dem 
som frågar och vill lyssna på vår livsberättelse. Någon sa att vi berättar vår livsberättelse alldeles för 
sällan.  Människor vill lyssna till just min berättelse för att känna igen sig. I en församling finns många 
berättelser. 
Annars var det intressant att möta Equmeniakyrkans vision i vers 2: ”En kyrka för hela livet - där 
mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen”. 



Här i vers 2 betonar Paulus oss att inte anpassa oss efter denna världen som en aktiv 
beteendehandling.  ”UTAN låt er förvandlas

Vi fick anledning att tänka på skillnaden mellan att Jesus förvandlar och att låta sig förvandlas genom 
förnyelse av våra tankar. 

 genom förnyelsen av era tankar” Dvs kanske att ställa sig 
till förfogande för denna förnyelse, liksom en skapelseprocess som jag låter ske i mig, tillåter mig ske. 

med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen 
22/4 2021 Rom. 13 
Kristna och överheten  
 
Paulus ägnar sig nu åt praktisk kristendom – i samhället. Många förväntade sig att Jesus som Messias 
skulle vara upprorisk mot den romerska ockupationsmakten. Icke alls, Jesus sa istället ”Ge kejsaren 
vad som tillhör honom men du ska tillbe Gud.”  Vad innebär det att underordna sig överheten idag? 
Hur kan Gud förorda en diktatorisk överhet? Vad skulle hända om inte en överhet var given av Gud. 
Skulle skapelsen bestå? Finns det en gudomlig ordning? Vi hade många frågor. Jesus sa till Pilatus: Du 
har fått makten av Gud. Paulus vädjade till kejsaren och hade brevet till kejsaren med sig till Rom. 
Inför den världsliga lagen måste vi göra rätt. 
Motivationen är Guds kärlek. Vårt ansvar är att älska vår nästa som oss själva. Det är den kristnes 
samhällsansvar. 
Sen ger Paulus oss sina älskade bilder, precis som Jesus ger sina bilder om att bli kvar i vinträdet, i 
Honom. Men Paulus visar på behovet att vi är aktiva, inte sittande passiva. Att klä av oss mörkrets 
gärningar. (Det är en viljeakt att klä av sig) Samma viljeakt att ikläda oss Herren Jesus eller ta på oss 
ljusets vapenrustning. Som ovan, att tillåta sig förvandlas genom förnyelse. Paulus konkretion är 
solklar. Paulus älsklingsord är ”vi i Kristus”. Där få vi kraften i samhällsansvaret. 
med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen 
4/5 2021 Rom. 14 -15:13 
Kärlek och hänsyn i församlingen  
 
Nu fortsätter det att handla om kärlekens väg i församlingsgemenskapen. Kärlek och hänsyn 
behövdes när så olika kulturyttringar som när kristna romare, kristna greker och kristna judar och 
andra kristna hedningar möts i ett sammanhang. Sedvänjor kring mat, dryck, religiösa helger och 
dagar orsakar olika typer av osämja. 
Paulus känner igen det från andra församlingar han grundat. Kanske det har följt med vidare under 
århundraden. Paulus betonar att kärleken i församlingen är viktigare än olika praktiska frågor. Det 
gäller att ha rätt fokus i församlingen. ”Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet 
och frid och glädje i den helige Ande”, (14:17). Paulus vill alltså att de troende visar hänsyn och 
tolerans, så att kärleken och friden får råda i gemenskapen. Författaren till guiden sammanfattar 
kapitlen 12–15 med tre större tillämpningar: Älska uppriktigt, Lev värdigt, Tänk inte på er själva. Han 
exemplifierar med totalt 50! olika paulinska uppmaningar eller imperativ som är ordagrant hämtade 
från dessa 4 kapitel. Det blir därigenom Paulus från ord till handling och därmed hjälp till alla 
församlingar.  
 
18/5 2021 Rom. 15:14- 16:1-27 
Avslutning och anledning till brevet 
 
Man kan i vers 15–16 ana syftet med brevet. Paulus vänder sig mest till de judekristna i 
husförsamlingarna i Rom för att övertyga dem om att hans uppdrag är även att nå hedningarna med 
Guds evangelium. Det är Guds nåd och glädje att hedningarna nu fullt helgade av Anden tas emot av 
Gud. Paulus liknar sin evangelisttjänst som en prästtjänst för att de judekristna helt ska förstå. 
I många kapitel är brevet, tycker vi, svårt att ta till sig p g a de historiska fakta om den judiska 
teologin kring lagen. Då Paulus ska förklara skillnaden mellan Mose lag och Livets andes lag för han 
långa resonemang för att klargöra de eviga skillnaderna. Mose lag upphävs inte men leder inte till 
frälsning utan till död. Men evangeliet genom Jesus död för till Andens liv för de som tror och 
bekänner Jesus. ”Rättfärdighet genom tron allena”.  
 
 



Tre bibelverser ur Romarbrevet, som vi vill minnas, för att belysa Andens liv i oss som för till evigt liv. 
1. ”Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och 

dödens lag”, vers 8:2. Lagen, egna vilja, egna kraften är maktlös. Livets Andes lag skapar 
fullständig frihet och frid. 

2. ”Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett 
oss den heliga anden”, v 5:5. När mänsklig kärlek tar slut, när sympatier tar slut, flödar Guds 
kärlek. Andens frukt är kärlek. Som gren i vinträdet har vi den kanalen som gör att vi kan bära 
frukt. 

3. ”Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den 
heliga andens kraft”, v 15:13. Detta vill vi kalla växa i Kristus, ikläda oss Kristus, om detta talar 
Skrifterna som Paulus ständigt återkommer till. Hedningarna ska glädjas tillsammans med 
hans folk. Därför gör nu Livets Ande det möjligt att alla folk och stammar lovsjunger Herren; 
livets mening.   

4. Som ett crescendo skriver Paulus sist i v 16:27: ”Den Gud som ensam är vis, tillhör 
härligheten, genom Jesus Kristus, i evighet, amen”  

  
 
Nästa Läsargrupp är 1/6, 2021, kl. 10:00. Då börjar vi med 1:a kapitlet i Johannes evangelium.  
Välkommen att delta över Messenger eller så följer du med genom att läsa hemma. Du kan alltid 
stämma av genom att kolla lite i dessa anteckningar. Vi följer Guiden till Johannes evangeliet av 
Ludvig Nyman. Här får vi nu möta evangeliets huvudperson, Jesus.  Han som förvandlar mig/dig i 
mötet med honom genom det levande Ordet.   
  
Ta en penna och skriv ned de tankar eller frågor du har för varje kapitel. Vi samtalar om dessa tankar 
och frågor. Skriver du inte ned dem glömmer du oftast dina funderingar och reflektioner. Läs och 
arbeta med dina tankar och gör noteringar. Guds Ande talar till dig.  

Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg.  
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En annan i gruppen hade fastnat för uttrycket i vers 2 ”att vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet”. Så fick vi anledning att fundera över vad stoltheten betyder och vad menar Jesus, Paulus och evangelierna med att få del av Guds härlighet? Det måste vara det starkaste man kan skriva om en existentiell verklighet. Vilka synonymer finns för Härligheten? En Läsargrupp blir aldrig färdig…där gäller också att ”det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast”.



26/1 2021 Rom. 6: 1–22



Samtalet gällde mycket om frågor kring Paulus ordval och hans beskrivning av synd, nåd och att vara slav under synd eller att vara slav under rättfärdigheten. Där synden blev stor så överflödade nåden. Detta måste Paulus ta upp för det fanns säkert villfarelser i Romförsamlingen. Man kan inte fortsätta att leva i den gamla traditionen och i den gamla människan och tro att nåden fixar det. The show must go on. 

Nej säger Paulus: Kristus-livet är så mycket djupare och berör min helt nya identitet med Jesus. Paulus undervisar oss nu om dopets mysterium där Gud är huvudaktör och låter oss bli döpta in i Kristus död och vår gamla människa, egot, blir begravd. Men genom att vi dör i dopet med Kristus så uppstår vi också med Kristus och får nytt liv och t o m ett evigt liv. Vår pastor Mats Backholm undervisade oss om detta i Gudstjänsten 10/1 2021.

Här kommer länken till den gudstjänsten som handlar om dopets djup att bli iklädd Kristus och översköljd av Guds ande.  Att bli Guds barn.   https://hogbergskyrkan.se/gudstjanster/

Dopet är inte en engångsföreteelse utan fortsätter med Guds handlande genom hela livet. Egot måste hela tiden korsfästas med Jesus. Men nu lever vi för Gud i dopets glädje, se vers 11. Kristendom är ingen lära eller religion utan en sann evig relation med Gud, dvs. Alltet. 

Svaret på frågan om livets mening: Att ära Gud. 



9/2 2021 Rom. 7: 1–25



Vi tyckte nu att detta 7de kapitel nog var det svåraste för oss lekmän att samtala om. Även om vi sökte svar i de guider vi hade framför oss var vi speciellt rådvilla över verserna 7–25. Det stöd vi fick gällde mer sammanhanget kring varför Paulus skriver om Lagen och Synden så ingående just i detta Romarbrev. Paulus vill besöka Rom och brevet skrevs ca 25 år efter Jesus död och uppståndelse. Syftet med brevet till Romförsamlingen, som tydligen har grundats efter förföljelsen i Jerusalem är att förbereda församlingen med förutsättningarna för evangeliet. Brevet anses som ett tungt dokument om just Evangeliets radikalitet gentemot Lagen. Här ges bakgrunden för att både de judekristna och hednakristna ska förstå den oerhört dramatiska skillnaden mellan en Lag och en Tro på Jesus. Lagen gavs till fäderna av Gud och de har haft den i tusentals år. Nu får de höra om en Rättfärdighet som fås genom tron på Jesus Kristus. Detta är alltför dramatiskt för en jude och har alltid varit en stötesten. Säkerligen visste Paulus om åsiktsskillnader i församlingen i Rom.  Därför kommer kanske detta brev först efter Apostlagärningarna som ett av de verkligt grundläggande breven för att förstå Lag, Synd, Offer i relation till att tron och tilliten till Jesus räcker för att bli kallad Helig och Rättfärdig. Paulus kämpar med sina förklaringar för att klargöra de Goda Nyheterna för Ett Gudsfolk.

Därför går Paulus med hela sin själ in i skrivandet och med det som är uppenbarat för honom och det han själv har upplevt. Kanske de svåra verserna är ett djupt personligt vittnesbörd från Paulus som han nu vill dela med församlingen i Rom, där frågor har ställts precis som vår grupps frågor.

Sen vill Paulus förkunna detta med sin fysiska närvaro för alla i Rom.

Det märkliga är att brevet avslutas med att namnge 28 personer i brevets sista kapitel. Det känns som om Paulus skriver personligt till dessa, kanske ledare i församlingen?



23/2 2021 Rom. 8: 1–39



Någon av deltagarna citerade Pietismens fader: "Om Bibeln liknas vid en ring, så är Romarbrevet pärlan på den ringen och kapitel 8 den yttersta spetsen på pärlan." Någon annan menade att senare delen av vers 15: ”….ni har tagit emot barnaskapets Ande, i vilken vi ropar (hjärtligt och innerligt): ”Abba (pappa), min Fader!” bär på en otroligt djupt faktum kring livets närmaste relation. Paulus är fantastik i sitt sätt att gripa sig an De goda Nyheterna. Läs gärna kapitel 8 själv i lugn och ro. 







9/3 2021 Rom. 9 och 10 



Saul (Paulus), den lärde farisén och den ledande aktivisten i förföljelsen av de nykristna, fick möta Jesus på vägen inne i Syrien. Där skulle han häkta de kristna och föra dem till Jerusalem för att dödas. Mötet med Jesus var oerhört dramatiskt. När Saul sen kom in i Damaskus, blind och mer eller mindre chockad träffar han delar av församlingen. Han fick det kristallklara budskapet och uppdraget genom Ananias som fått allt i en syn, där Jesus säger till Ananias: 

”Saul, du är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningarna och kungar och Israels barn”. Denna kallelse att förkunna Jesusnamnet bär Paulus sen i sitt hjärta under alla sina missionsresor. Han har mött Jesus och vet vem han tjänar och vad uppdraget innebär.  

När vi nu möter honom i kapitel 9–11 så plågas han svårt över att se otron i det israelitiska folket. Folket som fått lagen och tror att gärningar räcker. 

Det som smärtar Paulus är människors ovilja att ta emot frälsningen, den eviga räddningen. Det må gälla det israeliska folket och det gäller även vårt land eller stad idag. Vi samtalade om detta och hur vi ska förkunna som Paulus att laggärningar eller goda gärningar inte leder till räddning utan det står och faller på Guds nåd och vår tillit till Jesus.  Paulus argumenterar intensivt med tillbakablick, nuläge och framtid för det judiska folket. Paulus betonar att precis som judarna har sin förutbestämmelse och ansvar för sin tro så har vi samma ansvar att gensvara på Guds kallelse. Gud kallar både judar och hedningar. Men alla lyssnar inte till evangeliet.



23/3 2021 Rom. 11



Vi säger att vi är kristna eller att Sverige är kristet. Att Israel är en judisk stat. Det är en villfarelse att alla svenskar är sant troende eller att i Israel är alla judar troende. På Jesajas tid och på Paulus tid var bara en rest sant troende. I vers 5 säger Paulus att en återstod är utvald av Gud, resten är förstockade. Hårda ord i våra öron. Vi vill kanske inte erkänna det men det är bara en rest som i Sverige är sant troende på Kristus.  Paulus tar liknelsen med olivträdet som har rötterna till patriarkerna. Många grenar är bortbrutna och få grenar finns kvar. Sen kommer de nya, de troende hedningarna. Det äkta olivträdet med sitt gudomliga rotsystem från Abrahams tid består alltså av judar och hedningar som alla tror sant på Herren Jesus Kristus. Alla grenarna som ärar Jesu namn blir frälsta/räddade.

Detta är Paulus budskap till församlingen i Rom och till oss. Hela Israel, troende judar och hedningar har Jesus dött för. Därför talar vi om Israels Konung, konung för alla troende judar och hedningar. Vi hade svårt att i samtalet förstå allt men i slutet av kapitel 11 tror vi att Paulus menar att i Guds frälsningsplan betyder Jesu död att vi som är olydnadens fångar kommer Gud att förbarma sig över. Därmed inser Paulus att vi måste förlita oss på Guds djup av rikedom, vishet och kunskap. Vi kan aldrig utforska Guds beslut hur duktiga teologer vi än är. Allt är av, genom, till Gud. Hans är härligheten, amen. 

Vi fortsatte sen samtalet utifrån söndagens predikan om hur två olika människor tar emot ängelns budskap. Den äldre erfarne Sakarias tvekan om hur han kan vara säker på löftet. Den unga oerfarna Marias trosvissa undran; hur? Ingen tvekan eller tecken?  Vem av de båda liknar du och jag?



6/4 2021 Rom. 12



Nu blir det i detta kapitel mer praktiskt för att handla om mitt liv som lärjunge.

Vi kunde därmed fråga oss hur vi själva kan leda andra fram till tro. Hur ser vår tro ut? Kan den vara stor eller liten? Vi kom fram till att vår tro är en del av allas tro i församlingen. Vi fick också hjälp att tänka på de grupper vi tillhör utanför församlingen och den roll vi kan spela där med vår tro för dem som frågar och vill lyssna på vår livsberättelse. Någon sa att vi berättar vår livsberättelse alldeles för sällan.  Människor vill lyssna till just min berättelse för att känna igen sig. I en församling finns många berättelser.

Annars var det intressant att möta Equmeniakyrkans vision i vers 2: ”En kyrka för hela livet - där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen”.

Här i vers 2 betonar Paulus oss att inte anpassa oss efter denna världen som en aktiv beteendehandling.  ”UTAN låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar” Dvs kanske att ställa sig till förfogande för denna förnyelse, liksom en skapelseprocess som jag låter ske i mig, tillåter mig ske.

Vi fick anledning att tänka på skillnaden mellan att Jesus förvandlar och att låta sig förvandlas genom förnyelse av våra tankar.

med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

22/4 2021 Rom. 13

Kristna och överheten 



Paulus ägnar sig nu åt praktisk kristendom – i samhället. Många förväntade sig att Jesus som Messias skulle vara upprorisk mot den romerska ockupationsmakten. Icke alls, Jesus sa istället ”Ge kejsaren vad som tillhör honom men du ska tillbe Gud.”  Vad innebär det att underordna sig överheten idag?

Hur kan Gud förorda en diktatorisk överhet? Vad skulle hända om inte en överhet var given av Gud. Skulle skapelsen bestå? Finns det en gudomlig ordning? Vi hade många frågor. Jesus sa till Pilatus: Du har fått makten av Gud. Paulus vädjade till kejsaren och hade brevet till kejsaren med sig till Rom. Inför den världsliga lagen måste vi göra rätt.

Motivationen är Guds kärlek. Vårt ansvar är att älska vår nästa som oss själva. Det är den kristnes samhällsansvar.

Sen ger Paulus oss sina älskade bilder, precis som Jesus ger sina bilder om att bli kvar i vinträdet, i Honom. Men Paulus visar på behovet att vi är aktiva, inte sittande passiva. Att klä av oss mörkrets gärningar. (Det är en viljeakt att klä av sig) Samma viljeakt att ikläda oss Herren Jesus eller ta på oss ljusets vapenrustning. Som ovan, att tillåta sig förvandlas genom förnyelse. Paulus konkretion är solklar. Paulus älsklingsord är ”vi i Kristus”. Där få vi kraften i samhällsansvaret.

med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

4/5 2021 Rom. 14 -15:13
Kärlek och hänsyn i församlingen 



Nu fortsätter det att handla om kärlekens väg i församlingsgemenskapen. Kärlek och hänsyn behövdes när så olika kulturyttringar som när kristna romare, kristna greker och kristna judar och andra kristna hedningar möts i ett sammanhang. Sedvänjor kring mat, dryck, religiösa helger och dagar orsakar olika typer av osämja.

Paulus känner igen det från andra församlingar han grundat. Kanske det har följt med vidare under århundraden. Paulus betonar att kärleken i församlingen är viktigare än olika praktiska frågor. Det gäller att ha rätt fokus i församlingen. ”Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande”, (14:17). Paulus vill alltså att de troende visar hänsyn och tolerans, så att kärleken och friden får råda i gemenskapen. Författaren till guiden sammanfattar kapitlen 12–15 med tre större tillämpningar: Älska uppriktigt, Lev värdigt, Tänk inte på er själva. Han exemplifierar med totalt 50! olika paulinska uppmaningar eller imperativ som är ordagrant hämtade från dessa 4 kapitel. Det blir därigenom Paulus från ord till handling och därmed hjälp till alla församlingar. 



18/5 2021 Rom. 15:14- 16:1-27
Avslutning och anledning till brevet



Man kan i vers 15–16 ana syftet med brevet. Paulus vänder sig mest till de judekristna i husförsamlingarna i Rom för att övertyga dem om att hans uppdrag är även att nå hedningarna med Guds evangelium. Det är Guds nåd och glädje att hedningarna nu fullt helgade av Anden tas emot av Gud. Paulus liknar sin evangelisttjänst som en prästtjänst för att de judekristna helt ska förstå.

I många kapitel är brevet, tycker vi, svårt att ta till sig p g a de historiska fakta om den judiska teologin kring lagen. Då Paulus ska förklara skillnaden mellan Mose lag och Livets andes lag för han långa resonemang för att klargöra de eviga skillnaderna. Mose lag upphävs inte men leder inte till frälsning utan till död. Men evangeliet genom Jesus död för till Andens liv för de som tror och bekänner Jesus. ”Rättfärdighet genom tron allena”. 





Tre bibelverser ur Romarbrevet, som vi vill minnas, för att belysa Andens liv i oss som för till evigt liv.

1. ”Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag”, vers 8:2. Lagen, egna vilja, egna kraften är maktlös. Livets Andes lag skapar fullständig frihet och frid.

2. ”Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden”, v 5:5. När mänsklig kärlek tar slut, när sympatier tar slut, flödar Guds kärlek. Andens frukt är kärlek. Som gren i vinträdet har vi den kanalen som gör att vi kan bära frukt.

3. ”Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft”, v 15:13. Detta vill vi kalla växa i Kristus, ikläda oss Kristus, om detta talar Skrifterna som Paulus ständigt återkommer till. Hedningarna ska glädjas tillsammans med hans folk. Därför gör nu Livets Ande det möjligt att alla folk och stammar lovsjunger Herren; livets mening.  

4. Som ett crescendo skriver Paulus sist i v 16:27: ”Den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus, i evighet, amen” 

 



Nästa Läsargrupp är 1/6, 2021, kl. 10:00. Då börjar vi med 1:a kapitlet i Johannes evangelium.  Välkommen att delta över Messenger eller så följer du med genom att läsa hemma. Du kan alltid stämma av genom att kolla lite i dessa anteckningar. Vi följer Guiden till Johannes evangeliet av Ludvig Nyman. Här får vi nu möta evangeliets huvudperson, Jesus.  Han som förvandlar mig/dig i mötet med honom genom det levande Ordet.  

 

Ta en penna och skriv ned de tankar eller frågor du har för varje kapitel. Vi samtalar om dessa tankar och frågor. Skriver du inte ned dem glömmer du oftast dina funderingar och reflektioner. Läs och arbeta med dina tankar och gör noteringar. Guds Ande talar till dig. 

Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg. 
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