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Repetisjon

▪ Troens lydighet, kap 1

▪ Guds vrede over all urettferdighet, kap 1
▪ Gud overgav menneskene til hjertes begjær, til vanærende begjær, til sviktende forståelse

▪ Guds «ufarlighet» er Guds overbærende tålmodighet, kap 2
▪ Mennesket har grunn til å være informert

▪ Ikke én søker Gud, kap 3
▪ Synden har navn, og fornærmer både Gud, mennesker, og deg selv

▪ Rettferdighet har en funksjon, kap 4
▪ Rettferdighet ved gjerninger vs rettferdighet ved tro

▪ Du kan få adgang til Gud, kap 5
▪ Rettferdighet ved tro
▪ Urett ved Adam > nåde ved Jesus Kristus



Å ri to hester

▪ Elia på Karmel
▪ Hvor lenge skal dere halt til begge sider?
▪ Egentlig står det «halte mellom to oppfatninger»
▪ Er Herren Gud, så følg han, Er Ba’al gud, så følg han!
▪ Gud som realitet

▪ Forbli i synden så nåden kan bli større?



Dåpen til døden

▪ Uvitende om at alle vi som ble døpt til Kristus, ble døpt til hans død

▪ Begravet med han, og oppreist med han

▪ Plantet og vokser sammen med Kristus
▪ Sammenvokst med han i hans død > også i hans oppstandelse

▪ Den som er død er rettferdiggjort fra synden. 



Hva skjedde da min far døde I 2009?

▪ Han var amerikansk statsborger

▪ USA krevde passet i retur

▪ Pensjonen ble stoppet

▪ Det ble ikke krevd flere selvangivelser



Kadaversynoden i 897

▪ Pave Formosus, 891-896 
▪ Ble gravet opp
▪ Stilt for retten
▪ Strippet av pavelige klær og verdighetstegn
▪ Hugget av de tre fingrene han velsignet med
▪ Kastet i Tibern, fisket opp av en munk og liket 

gjemt
▪ Ble funnet og halshogget
▪ Ble begravet med pavelig verdighet i St Peters 

Basilika



Døde vi med Kristus, skal vi også leve med han

▪ Han døde én gang for synden

▪ Han lever for Gud

▪ Regne dere døde for synden, men levende for Gud



Still dere opp!

▪ La ikke synden bestemme med kongelig myndighet (v.12)

▪ La ikke deres kroppsdeler være tilgjengelige som våpen for urettferdighet

▪ Still deres kroppsdeler fram som våpen for rettferdighets våpen for Gud

▪ Synden skal ikke være herre over dere, da dere ikke er under loven, men under 
nåden.

▪ Når dere stiller dere opp som lydige slaver for noen, er dere slaver under de dere lyder

▪ Syndens slaver er fri fra rettferdigheten. 



Helliggjørelse

▪ Frisatt fra synden, er dere blitt slaver av Gud

▪ Dere bærer rettferdighetsfrukt til helliggjørelse

▪ Til slutt evig liv


