Romarbrevet 10
I Mästarens fotspår II v 44
Läs gärna igenom hela kapitlet innan du lyssnar till undervisningen.
Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet:
Matteus 17:17
Hebreerbrevet 11:1, 3
Hebreerbrevet 11:6
Hebreerbrevet 12:2
1 Johannesbrevet 2:23
Filipperbrevet 2:6–11
2 Korinthierbrevet 4:5–6
2 Timotheosbrevet 4:2–5
Romarbrevet 9:30–33
Samtalsfrågor:
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
2) Har du funderat något på skillnaden mellan otro och tvivel? Vilket av dessa har du
själv brottats mest med?
3) ”Jag kan vittna om ivern i deras gudstro, men de saknar den rätta insikten”, skriver
Paulus i v 2. Vad kan vi lära oss av detta?
4) ”Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord”, skriver Paulus i v
17. Vilka konsekvenser får detta för vårt sätt att se på den kristna missionen? På hur
vi firar gudstjänst? På vad vi ska predika om?
Egen praktik och reflektion:
1) Hur har ”trons väg” i ditt eget liv sett ut? Känner du igen dig i de tre steg som Olof
nämnde i sitt föredrag? Kan du nämna andra steg som har varit betydelsefulla för dig?
Finns det steg som du ännu inte har tagit, men som du längtar efter att få ta?
2) I v 9 formulerar Paulus en av Bibelns mest kärnfulla trosbekännelser. Hur har de
sanningar som han där sätter ord på landat i ditt liv? (Jfr gärna med hans mer
utförliga text i 1 Korinthierbrevet 15:1–8.)
Fördjupningsövning (frivillig):
När vi talar om Jesu unika ställning är det vanligt att vi hänvisar till bibelord som
Johannes 14:6 och Apostlagärningarna 4:12. Men hur kan man säga att Paulus i
Romarbrevet pekar på Jesus som enda vägen till frälsning – i detta och tidigare kapitel?
För fortsatt läsning (frivilligt):
Tro stavas beroende av Olof Edsinger (Libris 2002)
Tvivel: Trons andra dimension av Os Guinness (Libris 1982)

