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Adgang

▪ Blivende gjort rettferdig av tro
▪ Har vi fred med Gud 

▪ Gjennom vår herre

▪ Jesus Kristus

▪ Ved hvem vi har fått adgang til denne nåden vi står i.
▪ Og vi roser oss av Guds herlighets håp

▪ Men vi roser oss av lidelsene, som produserer tålmodighet

▪ Tålmodigheten stadfester karakter

▪ Karakter stadfester håp

▪ Håper gjør ikke til skamme
▪ Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter gjennom DHÅ som ble gitt oss



For ugudelige

▪ Værende skrøpelige, Kristus døde i rett tid for ugudelige v.6

▪ Gud bekreftet sin kjærlighet mot oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var 
syndige



πολλῷ μᾶλλον 

▪ Utrykket brukes 4 ganger i Rom 5

▪ Blivende rettferdiggjort i hans blod, bli frelst fra vreden (v.9)

▪ Blivende forsont med Gud ved hans Sønns død, bli frelst ved hans liv (v.10)

▪ Mange døde ved den enes overtredelse, Guds nåde og gave av nåde bli rik for de 
mange (v.15)

▪ Døden hersket ved den enes overtredelse, de som mottar Guds overstrømmende 
rike nåde og gave av rettferdighet, leve og herske ved den ene (v.17)



Vi har fått forlikelsen

▪ Adam og Kristus
▪ Ikke spør om mennesket er syndig, spør heller om mennesket dør.

▪ Døden hersker ved synden

▪ For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal 
da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og 
herske ved den ene, Jesus Kristus. (Rom. 5:17 NBK)

▪ Slik mange ble gjort til syndere ved den enes ulydighet, skal mange stilles fram som rettferdige ved den 
enes lydighet

▪ Loven kom med den hensikt å gjøre fallet stord, men der synden øker, blir nåden enda rikere

▪ For at, slik synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdighet til evig liv gjennom 
Jesus Kristus

▪ Vår herre. 
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