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ROMARBREVET 12 
Att läsa i förväg: 
Romarbrevet 12 
 

Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet: 
1 Johannesbrevet 4:18 
Romarbrevet 6:13 
1 Korinthierbrevet 14:1 
Matteus 5:38–39 
Matteus 5:43–44 
 

Samtalsfrågor: 
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Mötet med Guds nåd ger oss en ny drivkraft att leva enligt Guds vilja  

(jfr Titusbrevet 2:11–14). Har du någon personlig erfarenhet av detta? 
3) ”Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar”, skriver Paulus i v 2.  

Vilka konsekvenser kan detta få i ditt liv? 
4) Gud äras inte av vare sig självförhärligande eller jantelag, sa Olof. Håller du med? 

Vilken är den vanligaste fallgropen för dig själv? 
5) ”Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång,  

ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren”, står det i v 19.  
Vilka tankar väcks i dig när du läser detta? 

 

Egen praktik och reflektion: 
1) Hur utmanas du av Paulus uppmaning att inte anpassa dig efter denna världen (v 2)? 

Hur kan vi ta reda på vad som i stället är Guds vilja? 
2) Läs långsamt igenom v 9–21. Finns det saker som du utifrån dessa ord behöver 

bekänna som synd? Är det något du vill tacka för? Vilka böneämnen väcks till liv? 
 

Fördjupningsövning: 
Gör ett gåvotest för att ta reda på vilka dina starkaste andliga nådegåvor är.  
Själv rekommenderar jag det test som finns i boken Upptäck dina Gudagåvor av Don & Katie 
Fortune – bland annat för att det utgår just från förteckningen i Romarbrevet 12.  
Andra tester som används mycket i Sveriges kristenhet är Som fisken i vattnet av Bruce Bugbee, 
Don Cousins och Bill Hybels samt Gåvornas 3 färger av Christian Schwartz. 
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För fortsatt läsning: 
Ett liv i den Heliges närhet av Olof Edsinger (Livets Ords Förlag 2015) 
Gåvornas 3 färger: Hur du kan upptäcka och utveckla dina andliga gåvor av Christian Schwartz  

(Svenska Baptistsamfundet 2005) 
Rätt person på rätt plats med rätt motiv: Ett arbetsmaterial för gåvoupptäckande i din församling  

av Bruce Bugbee, Don Cousins och Bill Hybels (Libris 1998) 
Upptäck dina Gudagåvor: En biblisk handbok för att hjälpa dig att upptäcka av Don & Katie Fortune  

(Victoryförlaget 1988) – se även dokumenten på följande hemsida: 
https://kungteamet.wordpress.com/material/ 

 


