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Hvorfor er Guds frelse nødvendig?

▪ Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over
▪ All ugudelighet

▪ All urettferdighet

▪ Blant mennesker som
▪ Undertrykker sannheten i urettferdighet



Guds verk vitner om Gud

▪ Han kjennes av sine gjerninger
▪ Hans usynlige ting kan fra skapelsen av sees og begripes

▪ Hans evige kraft og guddom

▪ Så er de uten unnskyldning

▪ Selv om de kjente til Gud, verken æret eller takket de han, men ble ute av stand til å 
tenke fornuftig

▪ De ble formørket i sine sviktende hjerter

▪ Gjør krav på å være vise



Det store bytte

▪ De erstattet den uforgjengelige Guds
herlighet med bilder som lignet

▪ Mennesket

▪ Vingede vesener

▪ Firfotinger

▪ Kryp



Vær forsiktig 
med hva du 
ønsker deg 
– du kan 
risikere å få 
det! 



Overgav I

▪ Til deres hjerters begjær

▪ Til urenhet

▪ Til å vanære sine legemer med hverandre



Overgav II

▪ Til vanærende begjær
▪ Kvinner byttet naturlig bruk med det som er mot naturen

▪ Etter at menn hadde forlatt den naturlige bruk av kvinnen, brant mann av begjær til mann og fikk den 
lønn som måtte komme for deres villfarenhet.



Overgav III

▪ De er fylt av:
▪ All slags urettferdighet

▪ Ondskap

▪ Grådighet

▪ Ondskap

▪ Full av 
▪ Misunnelse

▪ Drap

▪ Strid

▪ Utspekulerthet

▪ Ondskapfullhet

▪ Ryktemakere

▪ Baktalere

▪ Gudshatere

▪ Nedlatende voldsmenn

▪ Selvopphøyde storskrytere

▪ Arkitekt av ondskap

▪ Ulydige mot foreldre

▪ Dårer

▪ Upålitelige

▪ Empatiløse

▪ Barmhjertighetsløse



Vel vitende….

De er klar over Guds dom 

• At de som gjør slikt er verd å 
dø

• Ikke bare gjør de det 

• Men de samtykker det de 
som lever slik



Rammen

▪ Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For idet 
du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det 
samme. (Rom. 2:1 NBK)


