Romarbrevet 5
I Mästarens fotspår II v 39
Läs gärna igenom hela kapitlet innan du lyssnar till undervisningen.
Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet:
Efesierbrevet 2:12–18
Kolosserbrevet 1:19–20
Johannes 15:18–20
2 Timotheosbrevet 3:12
Jakobs brev 1:2–3
Jesaja 64:6
Samtalsfrågor:
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
2) Hur skiljer sig den frid som ges genom Jesus (v 5) från det som vi kan erfara i den här
världen i stort (jfr Johannes 14:27)?
3) ”[V]i är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet,
uthålligheten fasthet och fastheten hopp”, skriver Paulus i v 3–4. Skulle du kunna säga
samma sak?
4) Vilka likheter och skillnader finns det mellan Paulus’ och vår tids definition av kärlek?
5) Paulus hävdar att synden och döden är en del av ett negativt arv, som ända sedan
syndafallet har plågat oss människor (v 13, 18–19). Samtidigt menar han att vi alla
har ett ansvar för hur vi hanterar detta arv (se 1:18–3:20). Hur tänker du själv kring
detta? Finns det några helt och hållet ”oskyldiga” människor – och i så fall varför?
Egen praktik och reflektion:
1) Vilken av rättfärdighetens frukter (v 1–5) talar starkast till dig i den situation som du
just nu befinner dig? Be att Guds Ande ska uppenbara ännu mer av kraften i denna!
2) Har du upplevt den frälsningsvisshet som Paulus talar om? Hur kan du – med stöd av
det du just har läst – växa dig starkare i denna?
3) Vilka argument har du själv mött för och emot arvsyndsläran? Spalta upp dem i varsin
spalt och fundera igenom din egen hållning!
Fördjupningsövning (frivillig):
En av de stora tvistefrågorna i den svenska väckelserörelsen har varit synen på
försoningen, där en ”objektiv” försoningslära har utmanats av en ”subjektiv”
försoningslära. Läs lite mer om detta och fundera på din egen hållning: tror du att Jesu
död fick avvända Guds vrede över synden, eller är korset ”bara” en manifestation av
Guds kärlek? En startpunkt för ditt studium kan vara artikeln ”Försoningslära” på
Wikipedia; om du vill gå vidare kan du förslagsvis kolla in någon av nedanstående
böcker.
För fortsatt läsning (frivilligt):
Helighetens återkomst av Agne Nordlander (EFS-förlaget 1990)
Inte utan korset av Stefan Swärd (Livets Ords Förlag 2015)
Korsets mysterium av Agne Nordlander (EFS-förlaget 1982)

