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Romerbrevet

Lytt til sofapraten mellom Mette og Torunn som ligger på yrm.no

Hva gjorde mest inntrykk på deg, i det Mette Erøy forteller i sitt vitnesbyrd? 


I Romerne kapittel 12 vers 2 står det: «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle 
ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for 
Gud, det fullkomne.»


Hva tenker du at det kan bety å ikke innrette seg etter den nåværende verden, men la sinnet forvandles, 
så vi kjenner igjen hva som er Guds vilje det gode? 

Hva kan jeg selv gjøre for å oppleve den forvandlingen? 


Har du opplevd at Gud har korrigert synet ditt, og endret på det som var din egen oppfatning? 


Rom 12.6: «Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, 
skal bruke den i samsvar med troen, 7 den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste, den som er 
lærer, skal undervise, 8 og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten 
baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre det 
med glede.»


Vet du hva som er nådegavene dine? Hva har vært prosessen din i å finne ut av dette? 

Bruker du nådegavene dine i menighetsfellesskapet? På jobb? I familien? Andre steder?


«La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10 Elsk hverandre inderlig som 
søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11 Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen 
Herren!  12 Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen.  13 Vær med og hjelp de 
hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. 14 Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann 
ikke. 15 Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. 16 Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke 
for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. 17 Gjengjeld ikke ondt med ondt, 
ha tanke for det som er godt for alle mennesker. 18 Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til 
dere.» 

Hva står ut for deg i de siste versene som ble lest opp? 

Er det noe vi som menighet spesielt bør fokusere på eller be om å få mer av?

For bruk i smågruppene i Ytre Randesund misjonskirke

http://yrm.no

	Romerbrevet

