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Vi er prisgivet uden Gud. Vi har brug for hjælp

Intro til Romerbrevet, hvem Paulus som afsender var og hvem menigheden 

i Rom som modtager var.

2. halvdel af kap. 1 beskriver hvordan mennesket er uden Gud. Listen er 

lang og ikke spor positiv. Hvis vi tænker, at vi kender folk, som 

beskrivelserne passer på, så peger vi fingre/dømmer dem. I kap 2:1-3 

skriver Paulus netop om det. 

Vi kan bruge listen til at se hvor der i vores eget liv er brug for omvendelse. 

Evangeliet (v. 16-17) er Guds kraft til frelse. Vi kan ikke selv, men Gud kan

og vil frelse. Frelsen er for enhver, lige meget vores baggrund og hvad vi 

har gjort. 

Når vi bekender og omvender os, så er der nåde og tilgivelse.

 Rom. 1

Guds ord pakker ikke tingene ind. Synden er i verden og i os og vi 
har brug for Guds nåde og frelse.

Guds ord afslører os og taler ind i vores liv. Målet er ikke at ”tvære” 
os ud, men at føre os til Jesus hvor der er tilgivelse, nåde og 
genoprettelse. 

 Når du læser listen i Rom 1:18-32, hvad rammer så dig? Hvis du har mod på 
det, så del det med de andre.

 Erkendelse og bekendelse er vejen ud af ”nettet”, ud af synden. Hvordan 
har du erfaret at bekendelse har hjulpet dig/sat dig fri?

 Hvordan har du oplevet at andre kristne var en hjælp for dig ift. at bekende? 
Har du talt med andre og bekendt over for dem? Er du blevet tilsagt
syndernes forladelse? Har du selv tilsagt syndernes forladelse til en anden –
på hvilket grundlag?

 Frelsen er for enhver som tror, både at blive tilgivet, sat fri og genoprettet i 
dette liv og den evige frelse. Hvilke løfter i bibelen ift. dette kan I dele med 
hinanden og derved opmuntre hinanden til at bekende og leve i frihed?

 Tak Jesus at frelsen gælder enhver som tror.

 Bed for vores menighed ift. tankerne om den nye struktur, som blev
præsenteret på menighedsmødet den 31/10.

 Bed for Iran-aftenen, den 18/11 (meld dig til!)

 Bed for julehjælpen, at den nødvendige økonomiske støtte må
komme ind og at det må være de trængende folk i Rødovre, som 
får julehjælpen. 


