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ROMARBREVET 2:1-29 – LÅT GUD SKÖTA DOMEN

I Romarbrevets andra kapitel fortsätter Paulus tala om hur Gud finns uppenbarad i skapelsen, men här talar han 
om samvetet – ett slags Guds fingeravtryck i varenda människa – en del av den ALLMÄNNA UPPENBARELSEN. 
Samvetets uppgift är ju att tala om för oss vad som är rätt och fel – alla människor har en instinktiv uppfattning av 
att det finns rätt och fel – är syftet att vi ska komma fram till OMVÄNDELSE. 
• Varför tror du att OMVÄNDELSE blivit ett så bortglömt ord i vår värld i dag? 
• Har du fått erfara OMVÄNDELSE i ditt liv? Hur har det påverkat dig?

NYCKELVERS:

Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom 
du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att 
du ska komma undan Guds dom, du människa som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak? Eller föraktar 
du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? (Rom 2:1-4)

Paulus skriver till den som tror sig kunna dölja sina egna brott och föreselser genom att fördöma och kritisera andra, 
men ändå själv handla likadant som dem man dömer (v 3).  
• Vad kallas denna form av beteende? Kan vi själva hamna i denna kategori?
Ofta är det så att de synder vi har lättast för att se hos andra är just de vi själva har mest problem med, för om vi 
tittar lite närmare kanske vi upptäcker precis samma synd hos oss själva – bara att den är i lite mer "raffinerad" form.
• Med vilken attityd behöver vi bemöta dem i vår omgivning som lever i uppenbar synd?
Paulus  beskriver hur det är GUDS GODHET som för oss till OMVÄNDELSE. En annan översättning av v 4 belyser att 
"förakta" GUDS GODHET innebär att man "tar du lätt på" eller "underskattar  värdet på hans oändliga" godhet.
• Brukar det vara ditt huvudsakliga motiv till OMVÄNDELSE? 
• Eller hur är din syn på synden i ditt liv? Något njutbart som Gud "berövar" dig, eller något som är obekvämt, 

irriterande, skadligt och något som krossar Guds hjärta och som han vill BEFRIA dig ifrån?
• Om du ser "förakta" som "ta lätt på" eller "underskatta" GUDS GODHET, finns det något du behöver göra för att 

"uppgradera" din syn på ditt liv Guds godhets anglägenhet om dig?

Som jude tillhörde man Guds familj och hade tillgång till (arvsrätt till) Guds löften, men i 
ROMARBREVET 2:5-29 ser vi hur Paulus belyser att det inte är det yttre som avgör – vare 
sig vilket folkslag du tillhör eller vad du sitter på för kunskap – utan det handlar om en 
inre förvandling. I v 7 förklarar han hur viljan att göra Guds goda vilja kommer som en 
tacksamhets-respons från oss för hans nåd – inte en förutsättning för att få del av den.
• Är detta något som du har lätt att hålla isär? Om inte: finns det något som någon 
annan i gruppen kan dela med sig för att hjälpa dig med detta?

Att alla har en känsa för vad som är rätt och fel är ju något som Hollywood ständigt spelar på – vi känner igen en 
orättvisa när vi ser den och vi vet att dom krävs! Och fastän det mänskliga hjärtat är nedsmutsat och defekt av 
synden inutitivt VET det mycket väl när man brutit mot Guds lag – och även om man kallar sig ateist försöker man 
på alla möjliga sätt dränka ”känslan” av SKULD genom att medicinera bort den, gå i terapi eller till och skriva om 
lagar för att bli av med den.
• När du vittnat för någon som inte tror och ska förklara vem Gud är, har du någon gång använt dig av just SAMVETET 

som ett skäl att peka på hans existens? Hur gick det?
I v 24 förstår vi att om vi tillhör Guds folk behöver GUDS EGENSKAPER OCH KARAKTÄR ÅTERSPEGLAS i våra liv – 
annars gör vår olydnad att vi drar ner Guds namn i smutsen.
• Vilken bild av Gud får den som granskar ditt liv? Finns det direkt något område du kommer att tänka på som du 

skulle vilja se en förändring till att spegla Gud bättre?

BÖN & AVSLUTNING:
• Vad ser du som det starkaste temat i ROMARBREVET 2:1-29? Vad har talat tydligast till dig på ett personligt plan?
• Finns det något steg – litet eller stort – som du kan göra praktiskt kommande vecka till en positiv förändring?
• Vad blir din bön utifrån detta? Be för varandra, så att tron kan leda till lydnad.

Världen – både jude och hedning 
– står SKYLDIG INFÖR GUD. 
Enligt detta kapitel sker dom på 
grundval av:

1. Lagen (v 12)
2.  Samvetet (v 15) 
3. Evangeliet (v 16)


