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ROMARBREVET 1:1-17 – EVANGELIET ÄR GUDS KRAFT TILL FRÄLSNING

Eftersom Paulus inte själv besökt kyrkan i Rom personligen, behöver han dels presentera sig själv – utan också 
systematiskt redogöra för vilken undervisning han står för och vad EVANGELIET är. I inledningen av kapitel 1 talar 
Paulus en del om KALLELSE (v 1, 6-7). 
• Vad tänkte du på när du hörde ordet kallelse när du var liten? 
• Vad förknippar du med det i dag? Brukar du fundera på vad din kallelse är?
Paulus identifierar sig som Jesu Kristi tjänare, han ser sig om helt beroende av honom. Utifrån Paulus sett att tala 
om KALLELSE visar det sig handla mer om vem vi tillhör – alltså vår identitet, vilka vi är snarare än vad vi gör. 
• Hur skulle denna insikt påverka ditt sätt att leva? Finns det något område i ditt liv som du skulle vilja ändra på? 

Kan du se något litet du skulle kunna ändra på som en början i så fall?

I öppningsverserna (v 1-4) beskrivs hur EVANGELIET relaterar till varje person i Tre-
enigheten: Evangeliet är Faderns budskap, som handlar om Sonen Jesus Kristus och 
förkunnas genom den helige Andes kraft. Paulus beskriver även hur han tjänar Gud 
genom att dela EVANGELIET (v 9) om sin längtan och iver att få komma till Rom – just 
för att få predika EVANGELIET (v 15). Därefter kommer ett par versar som är något av 
nyckelversar för detta kapitel, och brevet som helhet (v 16-17).

I v 5 talas det om ”trons lydnad” som också kan översättas "tron som leder till lydnad”. 
• Tänker du att det finns en lydnad som följer av tron? Varför eller varför inte?

I v 12 talar Paulus om att TILLSAMMANS hämta styrka ur ”VÅR GEMENSAMMA TRO” – och denna gemensamma 
uppbyggnad är ju väldigt mycket vad hemgruppen handlar om.
• Kan du berätta om hur gemenskapen med andra troende fått din tro att växa?
• Vad kan vi göra för att ännu mer låta våra olika gåvor få komma till sin rätt, så vi 

genom dem kan uppmuntra och hjälpa varandra i vår vandring?

NYCKELVERS:

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden 
först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som 
det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro. (Rom 1:16-17)

TRO är alltså gensvaret där vi tar emot den FRÄLSNING som finns i EVANGELIET som 
är GUDS KRAFT: EVAN GELIET är en befriande kraft som upprättar, helgar, förvandlar 
och förnyar alla som tror. Vi ser även här hur TRO inte bara är inkörsporten, utan även 
sättet vi ska LEVA på. Uttrycket ”av tro till tro” kan även översättas ”från tro till tro” och 
beskriver hur tron kan VÄXA, hur ens tillit och förtröstan på Gud växer och fördjupas 
genom hela livet – från det första steget att man tar emot Jesus.
• Vad tänker du på när du hör ordet FRÄLSNING? Vi har tagit emot frälsningen genom 

TRO. Men handen på hjärtat: LEVER vi av tro? Och vad innebär det att göra det?
• När det gäller att få tron att växa i vandringen med Jesus, vad är dina bästa tips att 

dela med dig av?
• Paulus talar om han inte skäms för EVANGELIET i en miljö som förföljer kristna och 

intellektuellt inte förstår sig på den kristna tron. Handen på hjärtat: står vi upp för 
och delar evangeliet vidare, eller skäms vi? Varför?

BÖN & AVSLUTNING:
• Vad ser du som det starkaste temat i ROMARBREVET 1:1-17? 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.

GUDS KRAFT TILL FRÄLSNING. 
Ordet för KRAFT är baserat 
på ordet som är roten till 
dynamit (grek. dynamis) och 
FRÄLSNINGEN rymmer mycket:

1. Frälsning från fysisk sjukdom 
(Matt 9:21, Luk 8:36). Frälsningen 
handlar inte bara om det 
andliga, utan även om det 
kroppsliga här i världen.

2. Frälsning från fara (Matt 8:25, 
14:30). Inte att man lever helt 
utan fara, utan att man kan vara 
trygg oavsett omständigheter.

3. Frälsning från ondskans 
infektion i livet – från det 
bortvända släktet (Apg 2:40).

4. Frälsning från ett tillstånd av 
att vara förlorad och på fel väg 
(Matt 18:11, Luk 19:10).

5. Frälsning från synd (Matt 1:21).
Frihet är inte ett liv utan Gud, 
utan ett liv som inte är bundet i 
slaveriet att vara i syndens våld.

6. Frälsning från Guds vrede 
(Rom 5:9). Utan Jesus förtjänar 
vi Guds dom, men tack vare 
Jesus tillfredsställs både Guds 
barmhärtighet och rättfärdighet.

7. Frälsningen är också 
eskatologisk – det vill säga 
att den kommer att komma 
i sin fullhet när Jesus Kristus 
kommer åter i triumf (Rom 13:11, 
1 Kor 5:2, 2 Tim 4:18, 1 Petr 1:5).

efter William Barclays kommentar Epistle 
to Romans

Inledningens sammanfattning av 
EVANGELIET: 

1.  Jesus kom som människa 
2.  var av kunglig släkt (för att 

kunna uppfylla de messianska 
profetiorna) 

3. dog och uppstod från de döda
4. öppnade dörren för Guds nåd 

över oss. 


