Romarbrevet 15
I Mästarens fotspår II v 49
Läs gärna igenom hela kapitlet innan du lyssnar till undervisningen.
Citat som inte kommer från det aktuella kapitlet:
Uppenbarelseboken 7:9–10
Lukas 24:27
Romarbrevet 1:1–2, 5–6
Apostlagärningarna 9:15–16
Apostlagärningarna 21:11
Samtalsfrågor:
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
2) ”Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära”, skriver Paulus i
v 7. Men hur skiljer man mellan sann enhet som förhärligar Gud och falsk enhet som
bara sopar motsättningarna under mattan?
3) Hur återspeglas Paulus vision om ett enat gudsfolk, där judar och hedningar
lovsjunger Gud tillsammans, i ditt eget sammanhang? Eller för att bredda frågan:
Hur återspeglas Uppenbarelsebokens vision om ”alla folk och stammar och länder
och språk” inför Guds tron?
4) Olof sa i sitt föredrag att när vi vet vad vi har fått för gåvor, och när vi också känner
oss trygga i vilka vi är och vad Gud har talat till oss, då är det flera saker som kommer
på köpet:
- Vi behöver inte jämföra oss med andra.
- Vi kan frimodigt satsa på det vi verkligen tror att vi ska göra.
- Vi får klart för oss vad vi inte ska lägga vår energi på.
Vilken av dessa punkter motsvarar ditt eget största behov?
5) Paulus missionsvision sträckte sig hela vägen från Jerusalem till Spanien. Hur långt
sträcker sig din?
Egen praktik och reflektion:
1) Läs v 17–19 på nytt. Hur landar de i ditt eget liv?
2) Vad tror du är din egen kallelse och roll i Guds rike – att bryta ny mark eller att bygga
vidare på vad andra har grundlagt? Hur förvaltar du detta uppdrag?
3) ”Ty eftersom hedningarna har fått del av deras andliga goda är de i sin tur skyldiga att
bistå dem med det materiella”, skriver Paulus i v 27. Står du själv i skuld till någon på
detta sätt? Hur visar sig detta i ditt givande?
Fördjupningsövning (frivillig):
En vers som inte berördes i undervisningen, men som har en oerhört rik innebörd, är
avslutningen på Paulus resonemang om ”de starka” och ”de svaga”: ”Må hoppets Gud
fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens
kraft.” Vad tror du kan ligga bakom formuleringen ”ett allt rikare hopp”? Gör en
förteckning över allt som vi som kristna kan ha anledning att hoppas på!
För fortsatt läsning (frivilligt):
Texter och tolkningar: En studiebok om gammaltestamentliga texter och nytestamentliga
tolkningar av Tryggve Kronholm (EFS-förlaget 1985)
Välsignat givande av Olof Edsinger (EFS 2005)

