Romarbrevet 4
I Mästarens fotspår II v 38
Läs gärna igenom hela kapitlet innan du lyssnar till undervisningen.
Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet:
1 Moseboken 6:5
1 Moseboken 11:4
1 Moseboken 12:1–3
Galaterbrevet 3:14
Filipperbrevet 3:4–9
Matteus 17:21
Matteus 24:35
Lina Sandell i Sionstoner 211
Samtalsfrågor:
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
2) För judarna på Paulus tid var det svårt att svälja att deras traditionella företräden –
som byggde på sådant som lagen, omskärelsen och deras egen etnicitet – inte längre
hade betydelse för deras relation till Gud. Finns det motsvarande ”företräden” i våra
egna liv som utmanas av evangeliet om Jesus?
3) Att tro är detsamma som att säga ja till sitt beroende av Gud – av hans nåd, hans
vishet och hans kraft. Hur kan vi, med tanke på detta, växa vidare i tro?
4) Olof sa i föredraget att det viktiga inte är hur mycket vi tror, utan på vem vi tror. Om
detta är sant – vilka konsekvenser får det för oss idag? Vilka konsekvenser får det för
vår syn på andra religioner?
Egen praktik och reflektion:
1) Abrahams tro innebar en total förtröstan Gud, där allt det som han normalt kunde ha
haft sin trygghet i togs ifrån honom. ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars
hus och bege dig till det land som jag skall visa dig” (1 Moseboken 12:1). Har Gud
någon gång utmanat dig på motsvarande sätt? Hur reagerade du i så fall? Hur vill du
agera om han gör det på nytt?
2) Har du fått några löften av Gud som du på ett särskilt sätt är kallad att ta fasta på – i
tro, bön och praktisk handling? Hur kan du ta fasta på dessa?
3) De frågor som Paulus behandlar i detta kapitel dyker upp även i flera av hans andra
brev. Se särskilt Galaterbrevet 2:15–4:11 och Filipperbrevet 3:2–11. Läs igenom
dessa texter och fundera på hur de kompletterar Paulus resonemang i Romarbrevet.
Fördjupningsövning (frivillig):
I Romarbrevet 4 har vi fått stifta bekantskap med två av judendomens andliga
superstjärnor – Abraham och David. Vilka principer kan vi lära av den kristna kyrkans
motsvarigheter? Läs en biografi av någon betydelsefull gudsman eller gudskvinna!
För fortsatt läsning (frivilligt):
Om du vill gå på vatten, måste du ta dig ur båten av John Ortberg (Libris 2003)
Tro stavas beroende av Olof Edsinger (Libris 2002)

