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ROMARBREVET 3 
Att läsa i förväg: 
Romarbrevet 3 
 

Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet: 
Hesekiel 36:26 
Psaltaren 51:12–13 
2 Korinthierbrevet 5:18 
Hebreerbrevet 10:19–20 
Jesaja 53:5–6 
Romarbrevet 1:18 
 

Samtalsfrågor: 
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) För Paulus är det viktigare att försvara Guds ära än människors ära.  

Vems ”parti” brukar du själv ta i olika teologiska frågor?  
Varför är det så viktigt att kunna lita på Gud? 

3) I vår tid kan man ofta få höra sådant som att människan ”innerst inne” är god,  
att vi ska ”följa vårt hjärta” och liknande.  
I ljuset av v 10–18, hur tror du att Paulus skulle reagera på detta? 

4) Hur utmanas du själv av synsättet att Jesu död inte bara är något bra – utan faktiskt 
något nödvändigt – för din egen frälsning?  
Kan det i någon mening vara befriande att vi inte duger som vi är? 

5) Paulus lägger upp sin undervisning så att han börjar med att måla upp människans 
problem – syndens sjukdom – innan han säger så mycket om evangeliet – botemedlet.  
Hur brukar förkunnelsen se ut i den kyrka du själv går till?  
Vilka för- och nackdelar finns det med olika strategier när det gäller detta? 

 

Egen praktik och reflektion: 
1) Använd Jesu bergspredikan eller Paulus ord i 1 Korinthierbrevet 13:4–7  

som biktspegel. Kan denna övning kasta ljus över Paulus ord i v 10–18? 
2) Vilken av de tre bilderna för Jesu död – domaren som tar straffet i brottslingens ställe, 

försoningsoffret och friköpandet av en slav – talar starkast in i ditt eget liv?  
Varför då, tror du? 

3) Läs igenom profetian i Jesaja 53. Hur sammanfaller det som står där med Paulus ord  
i v 21–29? Be att Guds Ande ska blåsa liv i det som står i dessa båda texter,  
så att de får bli ett levande tilltala också in i ditt liv! 

 

Fördjupningsövning: 
Slå upp v 21–26 i en bibelkommentar, och kolla in betydelsen av de ord som Paulus använder 
sig av. Får du några nya insikter? 
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För fortsatt läsning: 
Korsets mysterium av Agne Nordlander (EFS-förlaget 1982 och senare) 
Kristen tro i en skamkultur av Olof Edsinger på bloggen EfterKristus: 

https://efterkristus.wordpress.com/2010/08/31/kristen-tro-i-en-skamkultur/ 
 


