Vad innebär Guds evangeliet enligt Romarbrevet?

▪ 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna

begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina
kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig
för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen,
han som är välsignad i evigheter, amen.

▪ 26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga

lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget
mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det
naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär
till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta
det rättvisa straffet för sin förvillelse.

▪ 28 Utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant

som är mot naturen. 29 De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet,
ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad,
svek och illvilja. 30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld.
De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina
föräldrar, 31 är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 Sådant
gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som
handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det.

▪ 2:1 Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är

som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv.
Du som dömer handlar ju på samma sätt.
▪ 2:4 Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och

tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig
till omvändelse?

▪ Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem

som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela
världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa
förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar.
Genom lagen ges insikt om synd.

▪ …det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill,

det gör jag. 20 Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre
jag som gör det, utan synden som bor i mig. 21 Jag finner alltså den

lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. 22 Till min
inre människa gläder jag mig över Guds lag, 23 men i mina lemmar
ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och
som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. 24 Jag arma
människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?

▪ Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för

syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens

skull. 11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda
bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra

också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i
er.

▪ 12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda

natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet

kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens
gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är

Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt
skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i

vilken vi ropar: "Abba![b] Fader!"

▪ 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Men

är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi
medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också
bli förhärligade med honom.

