Romarbrevet 6
I Mästarens fotspår II v 40
Läs gärna igenom hela kapitlet innan du lyssnar till undervisningen.
Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet:
Dietrich Bonhoeffer i Efterföljelse
Galaterbrevet 5:18, 22–23
Matteus 28:18–20
Apostlagärningarna 26:14
1 Johannesbrevet 2:1–2
Samtalsfrågor:
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
2) Utgångspunkten för hela detta avsnitt är frågan: ”Skall vi stanna kvar i synden för att
nåden skall bli större?”, v 1. Hur skulle du själv besvara denna fråga?
3) Hur reagerar du på Dietrich Bonhoeffers tal om den ”billiga” nåden? Är det relevant
även i dag?
4) En sakramental dopsyn betonar Guds handlande i dopet, medan en symbolisk
betonar individens handlande (hans eller hennes offentliga ställningstagande för
Kristus). Beroende på vilken dopsyn du själv bekänner dig till: hur utmanas du av
Paulus undervisning?
5) Vilka exempel på andlig eller själslig bundenhet – rädslor, tabun, lojaliteter som inte
får ifrågasättas etcetera – kan du se i den svenska kulturen? Skulle även detta kunna
liknas vid en form av slaveri?
Egen praktik och reflektion:
1) ”Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud
bruka er”, skriver Paulus, v 13. Vad kan det innebära för dig att svara ja på denna
uppmaning?
2) Olof säger i föredraget att ”båda vilan och aktivismen, både mottagandet och
gensvaret, behövs för att göra dopet rättvisa som sakrament, alltså som en handling
som åstadkommer vad den själv avbildar”. Håller du med? Vilka konsekvenser har
dopet i ditt eget liv?
3) Paulus menar att vi alla i någon mening går att beskriva som slavar (v 16). Hur
reagerar du på detta bildspråk? Varför då, tror du? Vad säger det om din syn på Gud
och dig själv?

Fördjupningsövning (frivillig):
Läs igenom följande texter om dopet i Nya testamentet, och notera vilka aspekter av
detta sakrament som lyfts fram – både i fråga om vad dopet är och hur och när det ska
praktiseras:
Matteus 3:13–17; 28:18–20
Markus 16:15–16
Johannes 3:3–5
Apostlagärningarna 2:38; 16:15, 33; 19:1–7; 22:16
Romarbrevet 6:1–4
1 Korinthierbrevet 12:13
Kolosserbrevet 2:11–12
Galaterbrevet 3:26–29
Efesierbrevet 4:3–6
Titusbrevet 3:3–7
Hebreerbrevet 6:1–2
1 Petrusbrevet 3:21
För fortsatt läsning (frivilligt):
Artikeln ”Dopet” i Trons hemlighet: Vägledning i de kristna grunderna
(Teologiska Nätverket i Pingst 2014)
Dopet: När? Hur? Varför? av Michael Green (EFS-förlaget 1988)
Efterföljelse av Dietrich Bonhoeffer
Kapitel 4 i Helighetens återkomst av Agne Nordlander (EFS-förlaget 1990)
Är Jesus din Herre? Kraften i att ge upp sina rättigheter av Loren Cunningham
och Janice Rogers (KM & Borneling 2006)
För fortsatt lyssnande (frivilligt)
Podcast med Olof Edsinger och Maria Furusand: Frälsning, dop, nattvard och
andeuppfyllelse. En direktlänk finns längst ner på denna sida:
http://jesustillbarnen.se/barnledarkonferens-2015/

