
 

Romabrevet 1  
Gud är inte arg 

Det är spännande med Bibeln att så stor del av Nya 

Testamentet består av texter som är skrivna som brev. Brev 

som innehåller namn, hälsningar, vardagsdetaljer och 

vardagsbekymmer. På något sätt visar det att Gud verkligen 

bryr sig om våra liv. Breven är undervisning rakt in i 

människors glädje, kamp och längtan, men också in i våra liv 

idag. För när vi läser breven så når dom också oss. Det som att 

Gud trycker på vidarebefodraknappen i mailprogrammet också 

blir brevens hälsningar också hälsningar in i våra liv.  

Efter predikoserien Evangelium under våren är det nu dags för 

att ta oss an Romarbrevet. Evangelierna berättar om vad Jesus 

gjorde och sa, men i breven får vi se konsekvenserna av vad 

han gjort. Tron blir konkret. Alla breven i Nya Testmanentet 

har påverkat människor i generation efter generation, men det 

är nog så att Romarbrevet är det brev som påverkat både 

människor och historien mest av alla.  Under 9 veckor i höst så 

kan du vara med och läsa just detta brev kapitel 1-11 och 

under 7 predikningar kommer vi predika utifrån samma 11 

kapitel. Sen efter julhelgerna tar vi oss an kapitel 12-16.  

Någon gång på vintern år 57-58 sitter Paulus i staden Korinth i 

Grekland, det är i slutet av hans tredje missionsresa som finns 

beskrivna i Apostlagärningarna. Han ska snart dra vidare till 

Jerusalem igen, när en av hans medarbetare, en kvinna som 

hette Foibe och som antagligen var diakon i en församling i en 

förstad till storstaden Korinth, planerar en resa till megastaden 

Rom. Och när hon väl reser iväg så har hon med sig ett brev 

från Paulus, precis det brev som vi ska gräva oss ner i under 

hösten. Ett brev till de kristna i Rom, som med största 

sannolikhet var en ganska liten grupp på denna tiden, ungefär 

som vi som finns med här i Korskyrkan, 100-150 personer. 

Paulus har en plan och dröm att få dra vidare efter sin resa till 

Jerusalem ända bort till västra delarna av Romarriket, till 

Spanien. Innan hade församlingarna i Antiokia och Efesos 

funkat som missionsbaser och sändande för samlingar, men 

Paulus hoppas nog nu att församlingen i Rom skulle kunna bli 

en ny strategisk punkt för mission västerut i Romarriket. Nu 

blev det inte som Paulus planerat riktigt. Han kom till Rom, 

men som fånge från Jerusalem till husarrest i Rom. Men enligt 

traditionen kom Paulus iväg sen vidare till Spanien också innan 

han mördades för sin tro. 

Nu läser vi 1:1-7 

1Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för 

att förkunna Guds evangelium, 2som Gud har utlovat genom 

sina profeter i de heliga skrifterna, 3evangeliet om hans son, 



som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt 4och genom 

sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde 

vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre. 

5Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som 

apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. 

6Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus 

Kristus. 7Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att 

vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren 

Jesus Kristus. 

Paulus börjar med att presentera sin CV eftersom han aldrig 

varit i Rom, han vill skapa förtroende för sig själv och sitt 

budskap. Det allra första han skriver är att han är Jesus 

tjänare, eller doulos som det står på grekiska vilket lika gärna 

kan översättas slav. Han som har en fantastisk meritlista, är 

oerhörd välutbildad är först och främst Jesu doulos. Så vad du 

än är i livet, pensionär, it-tekniker, lärare eller fotbollsspelare 

så är du först och främst kristen, Jesus tjänare. Men framför 

allt handlar Paulus inledning om Jesus, Romarbrevet börjar 

med Jesus och slutar med Jesus och fokuserar Jesus genom 

brevet. Det fanns helt klart spänningar i den ganska 

nyplanterade hembaserade församlingen i Rom, framför allt 

mellan kristna med judisk bakgrund och kristna med vanlig 

hednisk romersk bakgrund.  Och Paulus strategi för att ena 

församlingen är att predika Kristus. Om vi ska enas är det bara 

nära Gud.  

Vi läser 1:8-17 

8Först och främst: jag tackar alltid min Gud genom Jesus 

Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro. 

9Gud, som jag tjänar med min ande när jag förkunnar 

evangeliet om hans son, kan vittna om att jag ständigt nämner 

er i mina böner. 10Jag ber att jag äntligen skall få möjlighet att 

resa till er, om det är Guds vilja. 11Ty jag längtar efter att få 

träffa er och dela med mig av Andens gåvor för att ni skall bli 

stärkta, 12eller snarare: för att vi tillsammans skall få tröst 

genom vår gemensamma tro, er och min. 13Jag vill att ni skall 

veta, bröder, att jag ofta – fast det hittills alltid kommit något i 

vägen – har tänkt besöka er för att kunna skörda någon frukt 

bland er liksom bland alla andra hedningar. 14Greker och 

barbarer, lärda och olärda – alla har jag skyldigheter mot. 

15Därav min iver att förkunna evangeliet också för er i Rom. 

16Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som 

räddar var och en som tror, juden främst men också greken. 

17I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, 

genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall 

leva genom tron. 

Vers 17 är på många sätt en central vers för hela Romarbrevet 

och för hela Paulus teologi.  

Vi kommer tillbaka till den men vi läser de sista verserna också 

i kapitlet. Som en läkare som ställer en diagnos på sin patient 



vad som är fel så brer Paulus på rejält med en tung 

genomgång av allt elände i världen. En sorts nulägesanalys av 

samhället i Rom, men kanske inte helt olik en dyster analys av 

vårt samhälle i Sverige idag.  

18Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all 

gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen 

fången i orättfärdighet. 19Det man kan veta om Gud kan de ju 

själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. 20Ty alltsedan 

världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga 

makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit 

synliga. Därför finns det inget försvar för dem; 21de har haft 

kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat 

honom. gälla för visa men blev till dårar. 23De bytte ut den 

oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga 

människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 

 

24Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt 

orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. 

25De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och 

tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i 

evighet, amen. 26Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande 

lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett 

onaturligt, 27likaså övergav männen det naturliga umgänget 

med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att 

män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det 

rätta straffet för sin villfarelse. 28Eftersom de föraktade 

kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga 

tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, 29uppfyllda 

av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, 

fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. 30De 

skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, 

övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, 

uppstudsiga mot sina föräldrar, 31tanklösa, trolösa, 

kärlekslösa, hjärtlösa. 32De vet vad Gud har bestämt: att alla 

som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja 

än värre, de tycker det är bra när andra gör det. 

Är Gud arg då? Jo på ett sätt, ”Guds vrede är Guds kärleks 

reaktion på synden” beskriver den nu bortgångne bibelläraren 

Hans Johansson det som. Alltså en person som kommer i 

närkontakt med ondska utan att bli vred kan inte vara en god 

person. Blir jag inte vred så är jag likgiltig för min 

medmänniska, en sorts vägran att älska. Så att Gud kan bli 

vred är inte en motsats till att Gud är god och kärleksfull. Det 

är en konsekvens av det. Igår tex när jag filade på dagens 

predikan följde jag samtidigt rapporteringen från nazisternas 

demonstration i Göteborg. Jag kan inte bara sitta och vara 

likgiltig då, jag känner en sorts inre vrede att det bara får 

hända och att de får mediautrymme. Det gör mig inte till en 

arg person utan förhoppningsvis gör det mig till en person som 

inte är helt likgiltig i alla fall. Som vill känna kärlek till 

människor även om jag inte alltid lyckas perfekt med det. Så 



gud är inte arg, Gud är kärlek, men det får konsekvenser 

ibland när vi närmar oss Gud.  

Ingen kan ju rädda sig själv, hur mycket vi än försöker så 

behöver vi alla Guds nåd, Guds rättfärdighet. Paulus själv var 

ju sen stentuff troende jude innan han själva drastiskt fick 

möta Jesus. Vers 17 förvandlar människors liv när den blir en 

personlig upptäckt.  

Det här är historien om Martin Luther som längtade efter Gud. 

Som ung blev han munk i ett augustinerkloster. Han vigdes till 

präst och började leva ett mycket asketiskt. Han levde i 

försakelser och praktiserade olika andliga övningar, vakade, 

bad och biktade sig, ofta dagligen. Allt för att få frid med Gud. 

Men han fick ingen frid med Gud, hur han än kämpade. Till slut 

började han istället tvivla på sin frälsning. Han kunde inte klara 

av att älska Gud, så istället började han att hata Gud, som ju 

bara ställde en massa omöjliga krav på honom. Då fick han ett 

råd av sin själasörjare, Johann von Staupitz, som rådde honom 

att fördjupa sig i Bibeln. Så Luther satte igång med att studera 

Bibeln. En dag satt han inför Rom 1:17. Han hade ingen frid. 

Han trodde bara att Gud var arg på honom. Han hade gjort allt 

som kyrkans ledare sagt. Men han hade fortfarande inte 

kommit till ro. Då plötsligt ”exploderar” en bibelvers inför hans 

ögon. Plötsligt ser han vad Rom 1:17 handlar om. Han ser att 

rättfärdighet inte är något vi själva kan åstadkomma. Jesus 

levde helt rättfärdigt. Denna rättfärdighet blir tillräknad dig 

och mig, när vi lever i tro på honom. Vi får ta emot hans 

rättfärdighet. Det sker av nåd och är inget vi kan förtjäna. 

Räddningen är en gåva till alla som vill ta emot den.   

Som det står i vers 16, evangeliet är en Guds kraft som räddar. 

Skäms inte, var stolt, det är fantastiskt! Gud är inte arg! 


