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2 - 2020 «INGEN FORDØMMELSE»
Fordømmelse: Å uttrykke at du misliker noe veldig sterkt. Du erklærer at noe er 
forferdelig eller ondt. 
Synd: Å gå over de grensene Gud har lagt der for oss, sånn at vi bommer på 
det målet han har satt for oss. 
Nå er det heldigvis ikke sånn, at vi kan ta bort begrep og fenomen fra Bibelen 
som vi ikke liker. Fordømmelse og synd kan gå «rett i magen» på oss og tilhører 
begrep som noen synes det er krevende å omgå. Samtidig er de noe av kilden 
til å gripe selve evangeliet: At Jesus døde for å betale vår skyld – og at det er 
derfor det ikke finnes noen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus!
Vi må ikke skyve tanker om det litt utfordrende bort, da går vi glipp av det
beste. Livet vårt har en rytme, og i den rytmen trenger vi å legge inn
bekjennelse av synd og bevissthet om at det ikke finnes fordømmelse for oss.

FOKUSTID:
25%: Oppdatering      

på livet +   
takkebønn

50%: Dagens tema 
+ samtale

25%: BRO-fokus + 
bønnetid

Så er det 
da ingen 

fordømmelse 
for dem som 
er i Kristus 

Jesus.

Rom 8,1

GUDS ORD:
• Hva satt du igjen med etter gudstjenesten sist?

• Hva tenker du om fordømmelse i ditt liv?

• Hva er vårt gjensvar når vi opplever oss fordømt?

• Når ba du sist om tilgivelse?

• Er det noen som venter på din tilgivelse, eller som du 

trenger å tilgi?

• Livsrytmen din;

• Hvis du skulle laget deg en ny vane, hva skulle det

vært? (Husker du hvor lang tid det tar…?)

• Hva er planen din for at dette skal skje?

NB: Bruk bønnearket; «TID FOR BØNN».

FELLES BØNN (velg fra bønnearket)
BRO-BØNN
DEL BØNNEBEHOV
BE FOR UTSENDINGENE VÅRE I SENTRAL-ASIA
FRI BØNN
«VÅR FAR I HIMMELEN»

TIL SAMTALEN:

Matt 18,10-14
Mark 4,26-27

Rom 8

En liten bit nåde gjør verden mindre kald og
mer rettferdig. – Pave Francis 

BE FOR 
KONFIRMANTENE 
VÅRE:

Jenny
Rebekka
Miriam

Even

Den 
Gode 

Rytmen


