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Till mina barn
Rebecka, Johannes och Simon
med en bön om att Romarbrevets budskap
ska få bära också er genom livet
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INNEHÅLL

FÖRORD
Bibelguiden är en serie som ger vägledning in i Nya testamentets böcker.
Med förankring i vad texterna betydde för de ursprungliga mottagarna
får bibelläsare praktisk hjälp i hur de kan tillämpas i vår tid. Guds ord
talade till människor då, och fortsätter att förändra människors liv idag.
Bibelguiden kan användas på flera olika sätt. Den är utformad speciellt
med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den
enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning. Genom det
låga försäljningspriset finns även möjlighet att tillhandahålla Bibelguiden till församlingen i sin helhet. När det predikas utifrån en viss bibelbok i ett antal veckor i sträck kan Bibelguiden med fördel delas ut för att
skapa ett bredare engagemang.
Runt om i vårt land samlas människor ständigt i olika gruppkonstellationer för att samtala om Bibeln. Vare sig det handlar om
bibelstudiegrupper, böne- och hemgrupper eller tillfälliga samlingar i
samband med konferenser och läger, är det angeläget att det finns bra
diskussionsunderlag att utgå ifrån. Bibelguiden utgör förhoppningsvis
ett attraktivt alternativ i detta avseende, i och med att det erbjuds ett
omfattande frågematerial.
Bibelguiden är ett djärvt projekt eftersom författarna till serien
är unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Det är därför med största
ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att skapa detta material. Vi
hoppas att detta initiativ ska sända ut hopp och positiva signaler till
kristna i vårt land.
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ROM 1:1–7

EVANGELIET HANDLAR OM JESUS

De inledande verserna i Paulus brev till Guds älskade i Rom, v 7, är mättade med innehåll. Det är mycket på en gång, och flera tankar lanseras
som vi kommer att stöta på även längre fram i brevet. Någon har liknat
apostelns ord vid en avfyrningsramp. Eller varför inte en tändsats? I det
senare fallet bränner han av rejält med krut redan i de första meningarna.
Det förtätade språket kan innebära visst tuggmotstånd, men det ska inte
bara ses som ett problem – det finns skatter nedgrävda i Paulus ord!
En annan bild för vad aposteln gör är att han förser oss med en deg,
som ännu inte har blivit satt på jäsning. Ju längre vi läser i brevet, desto
mer kommer degen att jäsa. Och inte bara det: den kommer att knådas
och gräddas till ett gott och näringsrikt bröd. Romarbrevet kan beskrivas just som ett sådant bröd direkt från himlen. Och redan nu får vi alltså
bekanta oss med några av dess viktigaste ingredienser.
Det första som Paulus gör är att han talar om sig själv. Det är inget
konstigt med det – det var så man gjorde i antika brev. Vad som däremot
är märkligt är att han låter inledningen svälla ut och bli så omfattande.
Så brukade man nämligen inte göra. Faktum är att inte heller Paulus brukade skriva på detta sätt. Frågan är därför: Vad är det han vill säga?
Även om aposteln börjar med sig själv råder det inte någon tvekan om
att det är Jesus som är nummer ett i hans tankevärld. Jesus är av Davids ätt
– alltså av kunglig börd – han är Guds son och han är herre, v 3–4. Det är
knappast någon slump att man på denna tid brukade använda liknande
titlar när man talade om de romerska kejsarna. Särskilt inte om vi betänker att ett annat av apostelns nyckelord, evangelium, v 1, brukade användas
till exempel när en ny kejsare hade krönts i Rom.
Vad Paulus har att säga till de romerska kristna kan alltså beskrivas
som att den verklige kungen med det verkliga evangeliet är Jesus Kristus – inte kejsaren. Helt följdriktigt låter han både dem och oss förstå
att det naturliga förhållningssättet till Jesus är detsamma som kejsaren i
Rom begärde av sina undersåtar: fullständig överlåtelse och lydnad. Den
första beteckningen som Paulus använder om sig själv – att han är Kristi
ROMARBREVET 1:1–7
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Jesu tjänare, v 1 – kan faktiskt ordagrant översättas att han är Kristi Jesu
”slav”. Alltså en person som fullt ut har ställt sig i sin Mästares tjänst.
Mot denna bakgrund är det inte konstigt att han talar om sitt eget uppdrag som att föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära, v 5.
Det här sättet att uttrycka sig kan förstås ställa till det för oss nutida
läsare. Vi lever ju i ett samhälle där ordet ”lydnad” har en mestadels
negativ klang. Helt i linje med detta definieras ”frihet” av många västerlänningar som ”oberoende” – alltså som möjligheten att hela tiden rå
sig själv, att vara sin egen herre. Det är också den här hållningen som
vi matas med i media, reklam och liknande. Men som resten av Romarbrevet kommer att visa är en sådan typ av frihet en illusion. Ända sedan
Adam och Eva är vi nämligen ”slavar under synden”, 6:17, 20, och sann
frihet kan inte existera utanför tron på Kristus. Från Paulus horisont är
det därför inget annat än nåd att få ha Jesus som sin herre och kung. Det
är nåd att vara kallad att tillhöra Jesus Kristus, v 6.
Detta kan också ses som förklaringen till att Paulus är så noga med
att betona evangeliets ursprung. Mänskliga åsikter om Gud, tycks han
vilja säga, är förrädiska. Vissa tycker en sak, andra en annan. För att inte
tala om våra känslor, som hela tiden går upp och ner. Vissa dagar är det
lätt att tro, andra dagar är det svårt. Men det stora med evangeliet är att
det har sitt ursprung i Herren själv. Det är Guds evangelium, och det bygger
på vad Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, v 1–2.
Även evangeliets innehåll kretsar kring Jesus Kristus. Det ”evangelium” som ofta möter oss i det svenska samhället – det budskap som
förväntas leda oss till frihet, befrielse och harmoni – handlar i påfallande
hög grad om oss själva. Ofta formulerat som att vi innerst inne är goda
och att vi ”duger som vi är”. Men för Paulus – det kommer han tydligt
att visa i de kommande kapitlen – är det ingen annan än Jesus som duger.
Bara ”han är den osynlige Gudens avbild”, Kolosserbrevet 1:15.
När vi tar emot Jesus som vår herre och frälsare får vi del av de välsignelser som bara han kan ge oss. Det Paulus önskar sina läsare är nåd
och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus, v 7. I resten av brevet
kommer han att förklara både hur vi kan öppna oss för detta och vilka
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