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Hebr 12,1-13:

v1 Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner 

omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, 

som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger 

foran os, v2 idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder 

og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, 

udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på 

højre side af Guds trone. v3 Hold jer ham for øje, som 

fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke 

skal blive trætte og miste modet.

v4 Endnu har I ikke stridt så hårdt i jeres kamp mod 

synden, at det har kostet blod, v5 og I har glemt den 

formaning, der lyder til jer som sønner:

Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse,

mist ikke modet, når du irettesættes af ham;

v6 for Herren tugter den, han elsker,

han straffer hver søn, han holder af.

v7 For jeres opdragelses skyld skal I holde ud; Gud 

behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke 

tugtes af sin far? v8 Hvis I lades uden den opdragelse, 

som er alles lod, er I uægte børn og ikke 

sønner. v9 Engang havde vi vore jordiske fædre som 

opdragere og havde respekt for dem; må vi da ikke endnu 

mere underkaste os under åndernes fader, så vi kan få 

livet? v10 For vore fædre tugtede os for en kort tid, som 

de nu ville, men Gud gør det til vort bedste, for at vi skal få 

del i hans hellighed.

v11 Al opdragelse vækker rigtignok snarere ubehag end 

glæde, mens den står på, men bagefter bliver frugten fred 

og retfærdighed for dem, der har gennemgået 

den. v12 Styrk derfor de synkende hænder og de 

kraftesløse knæ, v13 og gå den lige vej på jeres ben, så 

det lamme ikke vrides af led, men tværtimod bliver 

helbredt.

Hebr 12,1-13:

v1 Så lad da også os, 

Hebr 11: Troen og tros-heltene:

Vers 1-3: Tro er fast tillid til det, der håbes på, 

overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo 

bevidnet om de gamle.

I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds 

ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget 

synligt.
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HÅBET, kap 6

holde ud i det løb, der ligger 

foran os, v2 idet vi ser hen til 

Jesus, troens banebryder og 

fuldender, som for den glædes 

skyld, der ventede ham, 

udholdt korset uden at ænse 

dets skam og nu sidder på 

højre side af Guds 

trone. v3 Hold jer ham for øje, 

som fandt sig i en sådan 

modstand fra syndere, for at I 

ikke skal blive trætte og miste 
modet.

frigøre os for enhver byrde og for synden, 

som så let omklamrer os,

kampen mod synden

- en frihedskamp!
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Al opdragelse vækker rigtignok 

snarere ubehag end glæde, mens den 

står på, men bagefter bliver frugten 

fred og retfærdighed for dem, der har 
gennemgået den.

Styrk derfor de 

synkende hænder 

og de kraftesløse 

knæ, og gå den lige 

vej på jeres ben, så 

det lamme ikke 

vrides af led, men 

tværtimod bliver 
helbredt.

idet vi ser hen til Jesus, 
troens banebryder og fuldender

Slet ikke alt,

hvad vi møder på

vejen, er villet af

Gud. Men han kan få

det til at samvirke med

hans frelsesplan!!

Rom 8,28

Derfor kan vi

under alle forhold

tilbede Gud og

give ham ære

på grund af hans 

herlighed og kærlighed 
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Blessed be Your name

in the land that is plentiful,

where Yours streams of 

abundance flow …

Blessed be Your name when I’m

found in the desert place, though

I walk through the wilderness, 

blessed be Your name

GUD er den samme !

GUDs hjerte for dig 

er det samme!

You give and take away.

My heart will choose to say:

Lord, blessed be your name!

FAR, må jeg sidde lidt hos dig …

Som elsket og tilgivet barn
må jeg sidde hos Far.

FORÆLDRE - FØDSEL

ÉN GANG FØDT

- ALTID FØDT.

ÉN GANG BARN

- ALTID BARN.

(men børn kan dø …)
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Er jeg virkelig Guds barn?

Du har det skriftligt!

Her kan du 

altid vende 

tilbage til og 

begynde igen!

Hvad gør en (super)FAR ?

en far følger sit barn!

en far forstår sit barn!

en far forbarmer sig

over sit barn!

en far forbedrer sit barn!

en far favner sit barn!

en far føler med sit barn!

Jeg må mumle min ydmyge tak,

når du tilgiver, selvom mit liv ligger brak.

Gud, jeg ønsker at leve med døren på klem

til den frugtbare verden som venter, 

mit rigtige hjem.

At være kristen er ikke altid lutter lagkage …

men det ender i alletiders fest!
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