
Romerbrevet på tjue minutter  
Romerbrevet er et grunnleggende og innholdsrikt dokument i den 

kristne tro. Om du leser disse følgende avsnittene, vil du komme 

gjennom det meste og det viktigste av brevet på omkring en halv time:  

• 1,1-17 

• 3,1-31 

• 5,1-11 

• 6,1-23 

• 8,1-17 

• 8,18-39 

• 12,1-21 

• 15,14-33 

 

Fakta om Romerbrevet 
Brevet er skrevet av Paulus på våren i år i byen Korint, til en menighet 

han ikke kjenner. I motsetning til de andre paulusbrevene, har ikke 

forfatteren har besøkt menneskene han skriver til.  

Brevet er å lese som en omfattende selvpresentasjon i forkant av et 

planlagt besøk til Roma.  

Det var under studier av Romerbrevet at Martin Luther kom frem til 

innsiktene som ledet til reformasjonen, særlig i 1,16-17.  

Av denne og andre grunner, kan man trygt si at Romerbrevet er et av de 

viktigste skriftene som noensinne er skrevet. Andre viktige personer i 

kirkehistorien og verdenshistorien har også fått endret livskurs 

dramatisk etter lesning av Romerbrevet, som Augustin og John Wesley.  

Den engelske bibellæreren og bibeloversetteren William Tyndale (1494-

1536) uttrykte det slik: «Dette brevet er den mest grunnleggende og mest 

utsøkte delen av Det nye testamentet, og det reneste evangelium, men 

også et lys og en vei inn i hele skriften». 

Nøkkelord og stikkord i Romerbrevet 
Rettferdighet. Nåde. Tro. Frihet. 

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Hvordan ser ditt evighetshåp ut? Har dette noe å si for ditt daglige liv? 

 

Det gamle testamente i Romerbrevet 
Romerbrevet er breddfullt av Det gamle testamente, og gir knapt mening 

uten den gammeltestamentlige teologien og historien som bakteppe, 

hvor selve brennpunktet er sitatet i første kapittel fra profeten Habakkuk 

(2,4), «Den rettferdige skal leve ved tro». Teologer regner dette som 

temet for hele brevet. Dessuten bruker brevet mye plass på å legge ut i 

lys av Jesus Kristus, navn og begreper som Loven, rettferdighet, 

Abraham, Adam, Israel etc. Hele brevet er egentlig en utlegning av GT. 

Store deler av skriftet er rekker av sitater, som i 3,10-18. Se også for 

eksempel 9,25-29 og 10,18-21. Referansene til GT kommer tett som 

hagel gjennom Romerbrevet, og i lesningen kan det være ekstra 

meningsfullt å ha et øye på fotnotene.   

 

Ord å ta med  
«For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, 

verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det 

som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne 

skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» 
(8,38-39) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romerbrevet er tema for gudstjenesten søndag 22. januar.  

Et samtaleopplegg  fra Randesund Frikirke 2023  

Det Nye Testamente 2 

Romerbrevet 
Boken oppsummert 
Romerbrevet lodder dypt, og Paulus maler ut en rekke ulike emner og 

nesten alt man regner som sentralt i teologien og kirken. La oss forsøke å 

trekke ut det viktigste: Et menneske blir ikke frelst på grunn av det 

vedkommende gjør, men ved å tro på Jesus. Kraften i evangeliet om Jesus 

gjør den troende rettferdig for Gud.  

Alle mennesker har syndet, ingen er uten skyld, men alle kan likevel blir 

frelst. Dette er de de gode nyhetene, som på gresk er evangelium.   

Den troende fortsetter ikke å synde, men er frie til å leve et nystartet liv 

ved Guds ånd, ledet av Guds ånd. Et troende menneske skal også følge 

Guds vilje i livet det lever, men samtidig er det ingen fordømmelse, og 

man kan kalles Guds barn.  

Frelsen er for alle, og Paulus poengterer: også for jøder, som er Guds 

utvalgte folk. Paulus trekker linjene mellom det gammeltestamentlige 

gudsfolket, israelitten, og det kristustroende gudsfolket. Det er en 

sammenheng, uten brudd.  

Og det folket som tror på Jesus skal ikke innrette seg etter verden for 

øvrig, men forvandles til et annerledesfolk (12,2), i et fellesskap der alle 

utfyller hverandre med ulike talenter og evner, og alle støtetr hverandre 

og lever for hverandre.  

De siste fire kapitlene er fulle av praktiske råd og retningslinjer for 

hvordan de kristne bør leve i Jesu ånd i kjærlighet og fred – og ikke 

minst håp. Men: dette er ikke for å oppnå frelse, men som et resultat av 

frelsen, det Jesus har gjort for oss.  


