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skrift, som man aldrig bliver færdig med. Her oprulles som få andre steder den kristne tros mysterier.
Romerbrevs-meditationer tager læseren med ind i det inderste af den kristne tros hjerte og åbner nye

horisonter for tilbedelse, eftertanke og efterfølgelse.
Bogen er velegnet som ressource til trosfordybelse og -oplæring individuelt eller i små grupper. Den kan også

bruges i Alpha-lignende forløb, evt. som en opfølgning på Alpha-kurser.
Hvert kapitel slutter med emner til samtale, bøn og eftertanke.
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