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ROM 8:18-39 – INGET KAN SKILJA OSS FRÅN GUDS KÄRLEK

Precis i versen innan detta avsnitt (v 17) belyser Paulus hur vi som GUDS BARN också är hans arvingar, och kommer 
att få gå igenom svåra saker. I resonemanget som nu tar vid så menar han på att det inte går att ens jämföra ”den 
här tidens lidanden … med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår” eller ”de svåra stunderna nu med det 
goda som kommer” (v 18, msg). Härligheten blir så fantastisk att lidandet blir fullkomligt uppslukat i Gud. Vi vet att 
denna tidsålder har ett slut – att Gudsrikets härlighet är på väg att dra oss in i den!
• Hur påverkar att du vet att lidandet är temporärt din syn på det?
• Utifrån v 26: hur hjälper Gud oss när vi känner oss som svagast och mest hjälplösa?

NYCKELVERS:

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan 
ord.  Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att 
allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Dem som han i förväg har känt 
som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild … Men i allt detta vinner vi en överväldigande 
seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken 
något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja 
oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 8:26-29, 37-39)

I vår väntan har vi fått DEN HELIGE ANDE som en första gåva, en förskottsbetalning på den härlighet som komma 
skall – den eviga härligheten. Men inte bara det: som GUDS BARN ärver vi inte bara det Gud har, utan även den 
HAN ÄR genom att den helige Ande kommer även vår svaghet till hjälp. I detta avsnitt beskrivs även hur själva 
SKAPELSEN (naturen) är ställd under förängelsen, den har gått sönder i och med syndafallet. Vi kan inte hindra 
åldrandet eller döden som slutdestination – däremot kan vi från Gud få NYTT LIV och vitalitet. Skapelsens träldom 
leder till lidande, ”men i allt detta vinner vi en överväldigande seger”.  
• I v 27 talas det om hur den helige Ande hjälper oss att be på bästa sätt. Kan du berätta om något tillfälle då du 

verkligen fått uppleva Andens ledning i bönen på något sätt?
• Titta igen på v 28: på vilka sätt är denna vers en av Bibelns mest trösterika? 
• Har du någonsin sett Gud använda en svår situation till något gått för 

någon? Vad hände?
• Vill du dela någon erfarenhet från ditt eget liv hur du fick se Gud vände 

på något smärtsamt till något gott? Hur var den upplevelsen?

Viktigt är att komma ihåg att allt som händer oss inte nödvändigtvis är 
Guds vilja, men i allt har Gud ett SYFTE för varenda troende (v 29). 
• Vad är det för syfte?
• Hur påverkar det hur du ser på svårigheter du möter? Har du lätt att 

tänka: ”Varför drabbar detta mig?”
• Skulle frågan ”Kan detta hjälpa mig att identifiera mig med Kristus?” i 

stället hjälpa dig igenom smärtsamma passager?
När du möter svårigheter under den kommande veckan, fundera på hur Gud vill verka i 
ditt liv genom dessa erfarenheter. Låt Kristus vara din ledstjärna, så att inte fienden kan 
förleda dig.

Läs gärna v 31-39 tillsammans. Här räknar Paulus upp för en kyrka som både 
visste och ännu mer skulle få smaka på vad lidande och förföljse innebär.
• Vad säger dessa verser oss om GUDS KÄRLEK och det som ibland kan 

göra det svårt för oss att förstå Guds kärlek? Se även rutan till höger.

BÖN & AVSLUTNING:
• Vad ser du som det starkaste temat i ROMARBREVET 8:18-39? 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.

Hur kan vi trygga i GUDS KÄRLEK? I v 31-39 ser vi 
fem skäl i form av frågor som inte går att säga 
emot:

1. Med Gud på din sida, hur kan du då förlora? ”Om 
Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?” (v 31b). 
Om Gud är för dig spelar det mindre roll vad andra 
tycker, du är fri från människofruktan och från att 
bry dig för mycket om vad andra tycker och tänker.

2. Om Gud gav sin ende Son för dig, skulle han hålla 
något annat tillbaka? ”Han som inte skonade sin 
egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur 
skulle han kunna annat än att också skänka oss allt 
med honom?” (v 32).

3. Vem vågar åtala dig? ”Vem kan anklaga Guds 
utvalda?” (v 33a).

4. Om Gud är domaren och Jesus din försvarare, 
hur skulle ett åtal kunna lyckas? ”Gud själv har 
ju gjort oss rättfärdiga. Vem kan döma oss?” 
(v33-34, nub). Jesus är din försvarsadvokat, har är 
högst kvalificerad för det. ”Kristus Jesus är den som 
har dött” (v 34), och har redan avtjänat vårt straff och 
” blivit uppväckt” från de döda av Gud (v 34). Han 
sitter på den högst hedersamma platsen ”på Guds 
högra sida” (v 34). Han ber för dig. Han står upp till 
försvar för dig. Jesus slutar aldrig att be för dig.

5. Hur skulle någon kunna skicka in en kil mellan 
dig och Kristi kärlek? Du kan skiljas från nära och 
kära genom olika omständigheter och till och med 
döden. Men: ”Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?” 
(V 35). Detta innebär inte att livet är enkelt. Det 
kan komma svårigheter, mörka tider, hat, svält, 
hemlöshet, svek, hot och trakasserier. Men inte ”ens 
de värsta synder som Skriften känner … kan komma 
mellan oss och Guds kärlek” (v 35, 39 msg). Mitt i 
varenda svårigheter, håll fast vid Guds kärlek till dig. 


