Realiteter i Kristus
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss
med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.
Efeserne 1,3

Jeg er akseptert...
Jeg er Guds barn

Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.
Joh 1:12

Jeg er en venn av Jesus

Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre

Kristus

gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far,
har jeg kunngjort dere.
Joh 15:15

Jeg er rettferdiggjort

Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre
Jesus Kristus.
Rom 5:1

Jeg er forenet med Herren, og Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham.
i én ånd med Ham

1 Kor 6:17

Jeg er blitt kjøpt for en høy

Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd

pris og tilhører Gud

som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger
dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!
1 Kor 6:19-20

Jeg er en del av Kristi kropp

Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.
1 Kor 12:27

Realiteter i Kristus

1

Jeg er utvalgt av Gud og

3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet

adoptert som Hans barn

oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. 4 For i ham har
han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være
hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet 5 har han forut bestemt
oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes
råd, 6 til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i Den Elskede. 7
I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter
hans nådes rikdom.
Ef 1:3-8

Jeg har blitt frikjøpt og tilgitt

Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin

all min synd

elskede Sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.
Kol 1:13-14

Jeg er fullkommen i Kristus

For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og i ham er dere blitt
fylt*, han som er hodet for enhver makt og myndighet.

*fullkomne

Kol 2:9-10
Jeg har direkte adgang til

14 Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene,

tronen av nåde gjennom

Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!

Jesus Kristus

15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med
oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men
uten synd. 16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone,
for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.
Heb 4:14-16

Jeg er trygg...
Jeg er fri fra fordømmelse

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For
livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens
lov.
Rom 8:1-2

Jeg har blitt bundet, salvet og 21 Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har
beseglet av Gud

salvet oss, det er Gud. 22 Han har også satt sitt segl på oss og gitt
oss Ånden som pant i våre hjerter.
2 Kor 1:21-22
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Jeg er trygg fordi Gud er for

31 Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32

meg

Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, hvordan
skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?
Rom 8:31-32

Jeg hviler fordi Guds

38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter,

kjærlighet er over meg

verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, 39
verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille
oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 8:38-39

Jeg er skjult med Kristus i

1 Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der

Gud

Kristus sitter ved Guds høyre hånd 2 La deres sinn være vendt mot
det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. 3 Dere er jo døde,
og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 4 Når Kristus, vårt liv,
åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.
Kol 3:1-4

Jeg er viss på at Gud vil

Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere,

fullføre det gode verk Han har vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.
startet i meg

Fil 1:6

Jeg er en borger av Himmelen Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren
Jesus Kristus som frelser.
Fil 3:20
Jeg er ikke blitt gitt frykts

For Gud ga oss ikke feighets* ånd, men krafts og kjærlighets og

ånd, men kraft, kjærlighet og

sindighets ånd.

sindighets ånd.

*fryktens

2 Tim 1:7

Jeg er født av Gud og det

Vi vet at den som er født av Gud, ikke synder. Men den som er født

onde kan ikke røre meg

av Gud, tar seg i vare, og den onde rører ham ikke.
1 Joh 5:18
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Jeg er betydelig...
Jeg er en gren på Kristus, det Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre
sanne vintre, og en kanal for

gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far,

Hans liv

har jeg kunngjort dere.
Joh 15:15

Jeg har blitt utvalgt og

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere

bestemt til å bære frukt

til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal
gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.
Joh 15:16

Jeg er Guds tempel

Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?
1 Kor 3:16

Jeg er i forlikelsens tjeneste

17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle
er forbi, se, alt er blitt nytt. 18 Men alt dette er av Gud, han som forlikte
oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. 19 Det
var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke
tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om
forlikelsen. 20 Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv
formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! 21 Ham
som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham
skal bli rettferdige for Gud.
2 Kor 5:17-21

Jeg er satt med Kristus i

Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i

himmelen

himmelen, i Kristus Jesus
Ef 2:6

Jeg er Hans verk, skapt i

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud

Kristus Jesus

forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
Ef 2:10

Jeg kan ha frimodighet og

I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit.

adgang med tillit
Jeg makter alt i Ham, som
gjør meg sterk
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Ef 3:12
Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
Fil 4:13
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