Frimodig tro
Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud - 1 joh. 3: 21

Notat

Jesus har kørt os 100 % fri, så der er INGEN der har ret til at anklage. Ja det
er rigtig at før havde satan fuld ret til at anklage os, men nu lever vi i Kristus
og Han har taget alle anklagerne ved at nagle dem til korset.
✦

Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det
ved at nagle det til korset; han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem
offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. - kol. 2: 14-15

✦

Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus
Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i
forbøn for os. - rom. 8: 33-34

Prisen er betalt én gang for alle
✦

Derfor siger han, da han træder ind i verden:
Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have,
men et legeme har du beredt mig;
brændoffer og syndoffer ønsker du ikke.
Da siger jeg: ›Se, jeg er kommet
– i bogrullen er der skrevet om mig –
for at gøre din vilje, Gud.‹ - hebr. 10: 5-7

✦

og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang
for alle. - hebr. 10: 10

✦

»Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren:
Jeg lægger mine love i deres hjerte og skriver dem i deres indre. - hebr.10: 16

✦

Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye,
levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske
legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med
oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond
samvittighed, og med legemet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved
bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast; lad os give agt på
hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger - hebr. 10: 19-2

✦

For synder vi med vilje, efter at vi har lært sandheden at kende, findes der ikke
længere noget offer for synder, tilbage er kun en frygtelig forventning om dom og en
brændende nidkærhed, som skal fortære modstanderne. - hebr. 10: 26-27

✦

Kast altså ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i sig. For I har brug for
udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. - hebr. 10: 35-36

✦

For nu varer det kun en ganske kort tid,
så kommer han, som skal komme, og han udebliver ikke;
og min retfærdige skal leve af tro,
men viger han tilbage fra det,
har min sjæl ikke behag i ham.
Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vore
sjæle frelses. - hebr. 10: 37-39
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Frimodig tro
Notat

Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud - 1 joh. 3: 21

Oprigtighed og god samvittighed
Jesus siger: Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg
af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. - matt. 11: 19
Og et andet sted: Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til
omvendelse. - luk. 5: 32
Og Paulus siger flere steder: Derfor stræber jeg også selv efter altid at have
en uplettet samvittighed over for Gud og mennesker. - ApG. 24: 16
For én ting kan vi være stolte af og sige med god samvittighed: Vi har her i
verden, og især hos jer, levet oprigtigt og renfærdigt for Gud, ikke med
verdslig visdom, men af Guds nåde. - 2 kor. 1: 12
Sigtet med det påbud er kærlighed af et rent hjerte, af en god samvittighed
og af en oprigtig tro. - 1 tim. 1: 5
Gud er mit skjold, han frelser de oprigtige. - salme 7: 11
Giv mig et rent hjerte, oh, Gud, og skab en ny ånd i mit indre. - salme 51: 12
Det offer, du ønsker, er en ydmyg ånd, du længes efter at se et angrende
hjerte. - salme 51: 19
Undersøg mig og se på mit hjerte, Gud! Gransk mine motiver og afslør mine
tanker! Hvis du ser, at jeg er kommet på afveje, så led mig tilbage til det
evige livs vej. - salme 139: 23-24
De ydmyge vejleder han i retfærdighed, han lærer ydmyge sin vej. - ordsp. 25: 9

Den mand, der frygter Herren, ham belærer han om den vej, han skal vælge.
- ordsp. 25: 12

Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i
jer? Ellers står I ikke jeres prøve. - 2 kor. 13: 5
Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.
- 1 joh. 3: 3

Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter
ham. - salme. 103: 11
Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.
- salme 103: 13
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