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Romerbrevet - del 1
«For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde
først og så greker.» Rom 1.16
Har du kjent at det er vanskelig å stå for å være en kristen, enten før eller nå?
Hva gjorde det med deg?
Hva tenker du om trosforsvar, apologetikk?
Har du mange vanskelige spørsmål når det kommer til troen?
Opplever du at det er rom for disse spørsmålene i din omgangskrets og i menigheten?
Hvor finner du svar?
Hva kan være vanskelig med å dele troen med ikke-kristne?
Å finne et språk som de forstår og som du syns er naturlig å bruke?
Å finne muligheter til å dele?
Å komme videre fra de klassiske stridsspørsmålene? (F.eks homofili)
«Men når du, menneske, dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du da at du skal
slippe unna Guds dom? 4 Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet?
Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?» Rom 2.3-4
Hva tenker du om dette verset?
Har du opplevd at Guds godhet har drevet til omvendelse?
Er vi kristne raske til å dømme?
«For Gud gjør ikke forskjell på folk» Rom 2.11
Hva tenker du om dette verset?
Har du opplevd det?
«Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde» Rom 4.18a
«Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. 21 For han var
overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. 22 Derfor ble han regnet som
rettferdig.
23 Men Skriften sier ikke dette bare for hans skyld, 24 det gjelder også oss: Vi skal bli regnet som
rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde, 25 han som ble overgitt til
døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige.» Rom 4. 20-25
Vi er gjort rettferdige.
1. Hva betyr det?
2. Husker du forklaringen på å være rettferdiggjort?
3. Hvordan kan vi holde fast på håpet og tro, selv når ting virker håpløst?
Husk å kaste nådig lys på deg selv, både i nåtid og fortid.
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