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ROMARBREVET 2 
Att läsa i förväg: 
Romarbrevet 2 
 

Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet: 
Matteus 7:1, 3 
Jakobs brev 2:26 
Martin Luther ur uppslagsverket What Luther Says 
2 Korinthierbrevet 5:10 
Lukas 12:48 
Hesekiel 36:17–19, 20–21, 24–27 
Romarbrevet 12:2 
Johannes 3:3, 10 
 

Samtalsfrågor: 
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Vad får du för associationer när du hör ordet ”dom”? Varför då, tror du? 
3) Två vanliga sätt att reagera på Bibelns tal om synden är dels bortförklaringar (”så illa 

kan det väl inte vara?”), dels självrättfärdighet (”tur att jag själv har mitt på det torra”). 
Vilken reaktion ligger närmast till hands för din egen del? 

4) Hur kan vi hålla samman vår kallelse att inte döma med vår kallelse att skilja mellan rätt 
och fel? 

5) ”För er skull smädas Guds namn bland hedningarna”, skriver Paulus, v 24.  
Skulle samma sak kunna sägas om ditt eget liv eller om den kyrka som du tillhör?  
Vad kan du göra åt det? 

 

Egen praktik och reflektion: 
1) ”Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är”, skriver Paulus, v 1. 

Hur talar dessa ord in i ditt eget liv? 
2) I början av detta avsnitt kritiserar Paulus de judar som bygger sin identitet och sin 

frälsning på sådant som de i själva verket inte har någon täckning för.  
Vad bygger du själv din identitet och din frälsning på?  
Är det samma saker som Herren värderar i ditt liv? 

3) Läs v 17–25, men ersätt ordet ”jude” med ”kristen”, ”lagen” med ”Bibeln”  
och ”omskärelse” med ”dopet”.  
Vad händer inom dig när du konfronteras med Paulus argumentation? 

4) Olof sa i föredraget att den praktiska tillämpningen av Paulus undervisning borde bli 
dubbel: Å ena sidan gudsfruktan, å andra sidan missionsiver. Håller du med? 

 

Fördjupningsövning: 
Läs igenom Jesu undervisning om den yttersta domen i Matteus 25.  
Hur kan dessa texter fördjupa och komplettera Romarbrevets undervisning på temat? 
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För fortsatt läsning: 
Domen: Evangeliets bortglömda dimension av Olof Edsinger (CredoAkademin 2014). 
 


