Paulus‘ Brev til
Efeserne 6, 10-18:

Ifør jer
Guds fulde
rustning
I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke.
Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.
Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder
og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens
åndemagter i himmelrummet.

PROKLAMATION

På grund af

JESU BLOD

Vi overvinder djævelen, når vi vidner om,
hvad Guds ord siger, Jesu blod gør for os.1
På grund af Jesu blod er jeg blevet løskøbt
og udfriet fra djævelens herredømme.2
På grund af Jesu blod
er alle mine synder blevet tilgivet.3
På grund af Jesu blod
bliver jeg fortsat renset for al synd.4

På grund af Jesu blod er jeg blevet gjort retfærdig,
som om jeg aldrig havde syndet.5
På grund af Jesu blod er jeg blevet helliggjort
og sat til side for Gud.6
Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag,
overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om
lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne
villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold,
hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile.
Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.
Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer
vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige...

På grund af Jesu blod kan jeg frimodigt
træde frem for Guds trone, ind i hans nærvær.7
Jesu rensende blod råber uafbrudt om nåde på mine
vegne ind for Gud, min Fader, som er i himlene.8
1. Åb 12:11 2. Ef 1:7 3. 1 Joh 1:9 4. 1 Joh 1:7 5. Romerne 5:9
6. Hebr 13:12 7. Hebr 10:19 8. Hebr. 12:24
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1) Med min mund vil jeg bekende, at Jesus er Herre, og i mit
hjerte tro, at Gud har oprejst ham fra de døde, derfor skal jeg frelses.
For med mit hjerte tror jeg til retfærdighed, med min mund
bekender jeg til frelse. Rom 10, 9-10
2) Mine kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde
fæstningsværker ned. Jeg nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt
rejser sig mod kundskaben om Gud, jeg gør enhver tanke til en lydig fange
hos Kristus. 2 Kor 10, 4-5
3) Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for mig, for at jeg
kunne blive Guds retfærdighed i ham. 2 Kor 5, 21

10) Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft
skænket mig gennem erkendelsen af ham, der kaldte mig med sin herlighed
og styrke; og dermed har han også skænket mig sine store, dyrebare løfter,
så jeg ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens
begær og få del i guddommelig natur. 2 Peter 1, 3-4
11) For Guds kærlighed er udgydt i mit hjerte ved Helligånden,
som er givet mig. Rom 5, 5
12) For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.«
Derfor kan jeg frimodigt sige: Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte,
hvad kan et menneske gøre mig? Hebr. 13, 5-6
13) For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt:
»Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal
være mit folk.« 2 Kor 6,16
14) For Gud har ikke givet mig en fej ånd, men en ånd med kraft
og kærlighed og besindighed. 2 Tim 1,7
15) Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Filip. 4,13
16) For han, som er i mig, er større end han, som er i verden. 1 Joh 4,4

4) Når jeg bekender mine synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver
mig mine synder og renser mig for al uretfærdighed. 1 Joh. 1, 9

17) Men Gud ske tak, som giver mig sejren
ved min Herre Jesus Kristus! 1 Kor 15,57

5) Så højt som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der har
ærefrygt. Så langt som østen er fra vesten, har han fjernet mine synder
fra mig. Salme 103,11-12

18) Jeg kaster al min bekymring på ham,
for han har omsorg for mig. 1 Pet 5,7

6) For han har klædt mig i frelsens klæder og hyllet mig i
retfærdighedens kappe. Esaj 61, 10
7) Da jeg nu er blevet gjort retfærdig af tro, har jeg fred med Gud
ved min Herre Jesus Kristus. Rom 5,1
8) Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal
endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave,
få herredømme og liv ved én eneste, Jesus Kristus. Rom 5,17
9) Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske
rige. Ham være ære i evighedernes evigheder! Amen. 2 Tim 4,18

19) Men han blev gennemboret for mine
overtrædelser og knust for mine synder.
Han blev straffet, for at jeg kunne få fred,
ved hans sår blev jeg helbredt. Esaj 53,5
20) Og Gud være lovet. Hvor jeg end går,
fører han mig altid i sit triumftog, fordi
Kristus har sejret, og han bruger
mig til at bringe kendskabet om ham
ud til mennesker. 2 Kor 2,14 /Hverdagsdansk

Jeg priser dig Herr
e

, jeg priser dig!

Hvis andet ikke står anført, er al bibeltekst fra
den autoriserede danske bibeloversættelse.
- vi har tilladt os, at omskrive teksten visse
steder fra vi/os til jeg/mig form...

