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Grænseløs Frihed fra – 

‘…helt frigjort er jeg.’ 
 

‘Herren er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed’ (2 Korintherbrev 3:17). 
 
 
En Bible kommentar siger om 2 Korintherbrev 3:17: ‘når vi stoler på at Kristus frelser os, fjerner han vore 
tunger byrde der kommer af, at vi prøver at gøre ham tilpas og den skyldfølelse, vi får, når vi fejler i at 
gøre det.’ 
Gud tilbyder frihed fra synd og fordømmelse. Han har erklæret os ikke skyldige og har tilbudt os, ikke 
kun frihed fra synd men også kraften til at gøre hans vilje.  
 
Gennem troen på Jesus, kan vi bliveført ind til et frit, åbent og voksende fællesskab med Gud. Vi er sat 
fri gennem Helligånden fra al synd som begrænser vores liv. Vi er sat fri til at blive et nyt menneske. Så 
hvis vi skal kræve denne frelse fra Gud − denne mulighed for frigørelse fra det som begrænser og 
‘binder` vores liv − er vi forberedte til at fremme den samme mulighed for vores brødre og søstre som 
stadig lever fanget, begrænset af valg og synd som hindre og kontrollere dem?  
 
Vil vi fortælle og introducere dem til Gud som giver frihed og befrier? 
 

Bøn: ‘Min tro er frimodig…’ 
Herre, giv mig mod til at tale om dig og de rigtige ord at sige. 

Ser de at vi er frie fra synd og befriet fra det, som vi begrænsede os ? 
 

Bøn: ‘Min tro er frimodig…’ 
Herre, hjælp mig til at vokse i mit kendskab til dig og din plan for mit liv, så jeg virkelig må blive 
sat fri fra ting som begrænser og ødelægger min kapacitet for livets fylde. 

 
Vil vi vandre sammen med og opmuntre den som snubler og falder I deres stræben efter at forstå og 
acceptere Guds budskab om frihed i deres liv? 
 

Bøn: ‘Min tro er frimodig…’ 
Herre, nogle gange er jeg mere opmærksom på andre folks fejl, end din kapacitet til at bringe 
forandring ind i menneskers liv. Hjælp mig til trofast at bede for verden − selv for de ting som 
synes udover enhver evne til at forandres. Herre, lær mig at bede! 

 
Vil vi opmuntre Kristi værk i folk eller begrænser vi deres vandring for frihed i Kristus med mistro? 
 

 

 

 



Bøn: ‘Min tro er frimodig…’ 
Herre, jeg beder om at du vil sætte dem i frihed som er bundet af deres egen valg i livet, eller 
som er under indflydelse af andre i hvordan de skal leve deres liv. Giv mig mulighederne til at 
tale om dig og friheden som findes i dig.  

 
Tag en tid til at reflektere i bøn og bed særligt på vegne af en person eller gruppe, hvis liv er uden frihed. 
 


