
 

Rom  9, 24 

 24: Til slike kar kalte han også oss, ikke bare av jødene, men også av hedningene. 

 Her viser Paulus hvem som er "miskunnhets kar". Det er ikke bare jødene, slik som de nok selv 

tenkte, men også hedningene. Men likevel verken jødene eller hedningene generelt, eller som folk. 

Bare enkeltmenneskene i folkemassene. Disse som var "kalt" av Gud ved Ordet og Ånden, og, slik 

dette ordet ofte betyr; ved troen hadde annammet kallet (tatt imot kallet, latt det få slippe inn). (Se 

kommentaren til kap. 1: 7). I kap. 8: 29-30 hadde Paulus sagt at dette at Gud forut kjente og forut 

hadde bestemt de samme til frelse, det viste seg først i virksom kraft gjennom kallet. Tilsvarende sier 

han også her at miskunnhets kar er de som blir "kalt". At evangeliets kall aller først kom til jødene, 

det erkjenner Paulus her gjerne. Men like foran har han først grundig bevist at de ved å påberope seg 

eneretten til Guds rike, stengte seg selv ute fra nådens kall. Det er ikke jødene generelt, men "av 

jødene" Gud kaller og frelser sine miskunnhets kar, på samme måte som heller ikke hedningene 

generelt, men "av hedningene", sier apostelen her. 

 

 Dette verset tilbakeviser også med uttrykkelige ord den overfladiske og falske oppfatningen av at det 

i dette kapitlet bare skulle handle om hvordan hedningene ble tatt opp i Kristi rike, og hvordan 

jødene ble forkastet. Vi ser at her taler ikke Paulus om hvordan hele folkeslag ble tatt opp eller 

forkastet, men kjemper tvert imot for den store frelseslæren; at bare den som tror på Kristus skal bli 

frelst, hva folk han så enn måtte tilhøre (konf. v. 27, kap. 10: 12-13, kap. 11: 1-5 m. fl.). Vi må ikke 

glemme at Paulus' store hensikt og oppgave ikke er noe som helst annet enn å lære oss hvordan vi 

skal bli frelst. Ikke å tale om noe som helst annet som har skjedd i verden, så sant det ikke er noe som 

underbygger denne hans store hovedlære. 

 

 Men igjen går vi tilbake til teksten. Nå vil apostelen vise hvordan det tidlig ble forkynt i Skriften at 

Herren skulle kalle inn i sitt rike mennesker blant alle folkeslag, både av jøder og hedninger. Først 

stadfester han med Skriften at hedningene skulle tas opp blant hans folk. 


