
 

ROM 11  
VÄND MOT 
FRAMTIDEN 

Traditionen bjuder att denna söndag som kallas 

Domsöndagen, en vecka innan första advent, så handlar 

gudstjänsterna om att Jesus ska komma tillbaka, och att denna 

världen som vi känner den ska dömas. Att det finns en 

konsekvens av vårt val att tro och följa Jesus, den 

konsekvensen är att detta livet inte är allt utan att vi får gå in i 

det eviga livet. En kristen kan alltid se framåt, mot att guds 

rike ska bli totalt och vi får bli en del av det. Så oavsett om 

man är 13 år eller 54 år eller 94 år så kan man vara vänd mot 

framtiden. Att tro på Jesus innebär att framtiden alltid är 

större, bättre, fantastiskare och härligare än den tid som vi 

levt.  

På bönen i torsdags så berättade Ingrid ett litet minne omkring 

detta. Kan inte du komma fram och berätta det? 

Vi är ju mitt inne i en serie omkring Romarbrevet och idag är 

sista predikan innan vi tar paus över advent och julhelgen för 

att återkomma igen ett antal veckor i januari och februari. Idag 

ska vi fokusera på ett helt kapitel, kapitel 11 och det kopplar in 

i temat på Domsöndagen.  

Paulus skriver Romarbrevet för att han vill plantera 

församlingar i Spanien, han vill västerut och då funkar inte 

hans gamla missionsbaser i Antiokia i nuvarande östra Turkiet 

eller Efesos i nuvarande västra Turkiet. Rom skulle kunna bli 

en perfekt bas att gå vidare västerut mot Spanien sen. Men 

församlingen i Rom var delad i två läger. Den planterades nog 

av judar som blivit Jesusefterföljare, men kejsare Claudius 

utvisade antagligen alla judar från Rom och kvar blev de 

ickejudar som blivit kristna, också fick församlingen nya ledare 

och nya former, men efter ett tag öppnades staden upp igen 

och judar kunde flytta tillbaka, också uppstod det slitningar i 

kyrkan mellan judakristna och hednakristna. Mitt in i den 

slitningen skriver Paulus som vill ena dom kristna, ena dem 

runt Jesus. Så därför handlar Romarbrevet om vem Jesus är, 

vad Jesus gjort och vad det betyder för oss.  



Han skriver ju att vi alla oavsett behöver Guds nåd. I 10:12-13 

skriver han ju det oerhört radikala att: Det är ingen skillnad på 

jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin 

rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar 

Herrens namn skall bli räddad. 

Men här i kapitel 11 är det som om Paulus vill lägga till något. 

Han är ju själv jude, till och med en jude som tidigare ägnat sitt 

liv åt att försöka förgöra de kristna. Men här i kapitel 11 

skriver Paulus att trots allt har han ett särskilt hopp för sitt 

eget folk, han tror på det judiska folkets upprättelse, någon 

gång och på något sätt. Vi läser från vers 25 

Bröder, för att ni inte skall förlita er på ert eget förstånd vill jag 

att ni skall känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är 

förstockade och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal 

har nått målet. 26Men då skall hela Israel bli räddat, som det 

står skrivet: Från Sion skall befriaren komma och ta bort all 

synd från Jakob. 27Och detta mitt förbund med dem betyder 

att jag lyfter av dem deras synder. 

28Ser man till evangeliet är de Guds fiender, för er skull. Ser 

man till utkorelsen är de hans älskade, för fädernas skull. 

29Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. 30Ni var 

tidigare olydiga mot Gud men har nu fått förbarmande genom 

deras olydnad. 31Nu har de varit olydiga medan ni har fått 

förbarmande för att även de skall få förbarmande. 32Gud har 

gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig 

över alla.  

Det är inte kört för judarna, det finns hopp för både jude och 

grek, det finns hopp för mig och dig också. Guds kallelse över 

det judiska folket att vara hans föredöme och visa på Guds 

kärlek ligger kvar, Gud tar inte bort den kallelsen och har 

fortfarande inte gjort det. När befriaren kommer ska han 

komma och lyfta av det judiska folket dess synd, men inte som 

någon särskild highway. Läser man hela Romarbrevet så ser 

man att vi alla har syndat och vi alla behöver Guds nåd, det är 

den enda möjligheten när befriaren kommer, när Jesus 

kommer tillbaka, oavsett om vi är judar eller vanliga svenskar, 

nigerianer, ryssar eller spanjorer. Vi behöver alla Guds nåd.  

Men så vill Paulus också ge de hednakristna i församlingen en 

tankeväckare och gör det med bilden av ett Olivträd. Vi läser 

från vers 17 

Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är 

en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av 



saven från det äkta trädets rot, 18så förhäv dig inte över de 

andra grenarna. Om du gör det skall du veta: det är inte du 

som bär roten utan roten som bär dig. 19Nu säger du kanske 

att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. 20Ja visst, 

de bröts bort därför att de inte trodde, men du är kvar därför 

att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt; 

Fattar ni bilden? Jag är en gren av en vildoliv, du är också en 

gren av en vildoliv de flesta av er skulle jag tro. Så säger Paulus 

att vi inte ska förhäva oss, inte vara övermodiga. Paulus skriver 

tom i vers 11 Men när de föll blev det till räddning för 

hedningarna, för att detta skulle sporra deras egen avund. 

Tanken var att du och jag, den kristna kyrkan i historien, skulle 

väcka en avund eller egentligen en längtan i det judiska folket. 

De första 300 åren gick det kanske i alla falla lite skapligt. Men 

när kyrkan blev lierad med makten i mitten på 300-talet och 

blev statskyrka i Romarriket verkar  allt ha gått åt pipan och 

många av de viktiga personligheterna i kyrkans historia som vi 

citerar  predikade att judarna var helt ute ur bilden, det har i 

kyrkans historia till och med manifesterats som rena 

förföljelser mot judar. Bara tragiskt. Du kan inte vara 

Jesusefterföljare och judehatare, omöjlig kombination vilket 

Paulus tydliggör väldigt tydligt här i Romarbrevet 11.  

Hur ska det då gå med judarna när vi står vända mot 

framtiden? ”Det står i Guds makt att ympa in dem igen” 

skriver ju paulus i vers 23.  

 Låt mig berätta vad jag tror att det här INTE betyder.  

Jag tror inte att det betyder att det finns en annan 

frälsningsväg för det judiska folket.   

Jag tror inte att det betyder att du alltid ska ta politisk ställning 

för den sekulära staten Israel. Jesus själv var ju ibland mycket 

kritisk till sin samtids politiker.  

Jag tror verkligen inte heller att det betyder att du ska ta 

ställning för judarna och därmed också mot palestinier, araber 

eller några andra folk.   

Men jag tror att det betyder att Paulus har ett hopp för sitt 

folks framtid. Jag tänker att han nog tänkte på sin egen 

omvändelse och fick hopp; på hur han som en förblindad, 

fanatisk rabbin fått möta Jesus för att ta emot hans frälsning 

på vägen till Damaskus. För mig tycks det som om han ser 

framtiden genom denna upplevelse, d.v.s. att Jesus en dag ska 

visa sig på ett liknande sätt för hans landsmän.  



Guds rike är på väg att bli totalt, Jesus kommer komma tillbaka 

och vi kan vara med och be ”Låt ditt rike komma”. Jesus själv 

säger ju i Lukas 21:25 

Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på 

jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid 

havets och vågornas dån. 26Människor skall förgås av skräck i 

väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens 

makter skall skakas. 27Då skall man få se Människosonen 

komma på ett moln med makt och stor härlighet. 28När allt 

detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse 

närmar sig.” 

Gud ska göra något nytt, något större och vackrare än vi ens 

kan ana och du och jag är inbjuden tillsammans med 

människor från jordens alla folk och definitivt från det judiska 

folket. Gud har ju inte tagit tillbaka sina gåvor och sin kallelse. 

Räta på dig, lyft ditt huvud, din befriare kommer!  

Upp 7:9-10 

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av 

alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför 

tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina 

händer. 10Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos 

vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.” 

Det är stort! Det är bara att stämma in i lovsången som 

avslutar kapitel 11 i Romarbrevet 

(Be högt tillsammans) 

33Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig 

kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. 34Vem 

kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? 

35Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? 

36Ty av honom och genom honom och till honom är allting. 

Hans är härligheten i evighet, amen. 


