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Vi inviterer deg til å nyte Guds strålende nærvær og seier 
gjennom hele året, idet du inntar en daglig dose av Guds Ord! 
Vi elsker dere alle! Gud velsigne dere!

-HVORDAN BRUKE DETTE ANDAKTSHEFTET MED MAKSIMALT 
UTBYTTE -

Les og mediter nøye på hver artikkel. Når du daglig ber og 
bekjenner høylytt for deg selv, vil virkningen av det Gudsordet 
du taler ut, bli synlig i ditt liv.

 
Gå gjennom hele Bibelen, enten med den ettårige, eller med 
vår helt nye toårige Bibelleseplan.

Du kan også dele opp den daglige Bibellesningen i to, morgen- 
og kvelds-studiet.  

Bruk andaktsheftet til samvittighetsfullt å skrive ned dine mål 
for hver måned, og vurder din framgang, ettersom du når det 
ene målet etter det andre.

                       -Pastor Chris Oyakhilome

InnledningInnledning

Hurra! Ditt favoritt daglige andaktshefte, Realitetenes 
Rapsodi er tilgjengelig på alle kjente språk! Vi stoler på 

at 2023-utgaven av andakten vil styrke din åndelige vekst 
og utvikling, og posisjonere deg for rungende suksess i 
alle dine bestrebelser.
De livsforvandlende sannhetene i denne utgaven vil fornye, 
forvandle og forberede deg på en veldig tilfredsstillende, 
fruktbar og givende opplevelse med Guds Ord.
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norsk.

Jeg har ofte sagt at det ikke finnes noen bedre definisjon 
av tro enn det vi har i Hebreerne 11,1. Der står det at 

tro er substansen til ting man håper på, beviset på usynlige 
realiteter. Det betyr at tro er essensen av håpet. Derfor, når 
du handler på din tro, bør ikke ditt fokus være på midlet eller 
prosessen; det som betyr noe er kilden. Tro er essensen, ikke 
prosessen. 

Bibelen sier om Abraham, fordi han ikke var svak i troen, 
anså han ikke at kroppen hans nå var død, heller ikke døden 
i Saras morsliv, men han var sterk i troen – i hovedsak. 
Halleluja! Abrahams fokus var ikke på hvordan babyen Isak 
ville komme, men på Gud som han kom fra, for Gud hadde 
gitt ham sitt løftesord, og han regnet Gud som trofast mot 
Sitt Ord. Han så babyen med troens øyne. 

I dag, hva ser du? Hva har din tro avbildet? Hva har ånden 
din tatt tak i? Hold på bildet du vil ha, og nekt å bekymre deg 
for hvordan det vil navigere til deg! 

Ikke tenk, "Hvem har Gud der borte for å få dette eller 
hint til å skje for meg; hvordan skal jeg få pengene til dette 
prosjektet;" Nei! Din del er å holde fokus på Ham; hold hjertet 
og tankene dine på det du vil. Ditt håp bør ikke være på noen 

FOKUSER PÅ ESSENSEN OG IKKE 
PROSESSEN

søndag 1

Tro er full tillit til det en håper på, 
overbevisning om det en ikke ser. For 
ved den fikk de eldste godt vitnesbyrd 

(Hebreerne 11, 1-2).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 1 & Første Mosebok 1-2

Matteus  1,1-14 & Første Mosebok 1

Hebreerne 11,1-3 TPT; Første Mosebok 13,14-15

som hjelper deg med pengene, men på Gud – din kilde. 
Kom med dristige troserklæringer hele tiden og avvis 

motstridende tegn, følelser eller frykt, og gi ære til Gud! 
Husk; det du ser er hva du får. Bibelen sier at Abraham vaklet 
ikke når det gjaldt Guds løfte, gjennom vantro, men han var 
sterk i troen og ga Gud ære. Han holdt på bildet, for når du 
ser bort, forsvinner det. Men når du ser på det, ser du det i 
aksjon, og det manifesterer seg.

 Det spiller ingen rolle hva slags odds de sier er mot deg. 
Det spiller ingen rolle hvilke problemer du møter; kan du se 
bildet av ditt strålende liv? Kan du se bildet av den større, 
vellykkede, triumferende og fremragende deg? Det er det 
som er viktig. Hold på det.

Kjære Far, du har lagt evigheten ned i mitt hjerte. Jeg har 
en usedvanlig kapasitet til å grunne, se for meg, se bilder av 
muligheter og det herlige livet du har kalt meg til å leve. Jeg 
favner ved Ånden den umålelige, grenseløse og overveldende 
storheten til din kraft som virker i meg! Min tro er levende, 
produktiv hele tiden, i Jesu navn. Amen.

BØNN
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I frelsens rike er det glede. Det er fordi alle Guds 
velsignelser, alle velsignelsene som finnes i Kristus, 

er i frelsen. Så vi er fulle av glede hele tiden fordi vi har alle 
ting. Bibelen sier: "For Guds rike består ikke i å spise og 
drikke, men i rettferdighet fred og glede i Den Hellige Ånd" 
(Romerne 14,17). 

Det er ikke rom for frustrasjon i livene våre. Vi gir ikke 
utløp for tristhet, sinne eller bitterhet. Vi gir utløp for gleden 
i Herren –uutsigelig glede full av herlighet. 

Tenk på hva Ånden sier gjennom Paulus til de hellige 
i Tessaloniki: "Dere ble våre og Herrens etterfølgere etter 
at dere hadde tatt imot Ordet under stor trengsel og med 
Den Hellige Ånds glede" (1 Tessalonikerne 1,6). Til tross for 
plagene var de fulle av glede. Var det ikke det Jakob også 
sa? Jakob 1,2 NIV: "Se på det som ren glede mine brødre, 
hver gang dere møter mange slags prøvelser". 

Det er derfor Paul og Silas kunne synge lovsanger til Gud 
mens de var i fengsel, med hendene og føttene i stokken. 

GLEDE I FRELSENS RIKE

mandag 2

For med hjertet tror en til rettferdighet, 
og med munnen bekjenner en til frelse 
(Romerne 10,10).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 2 & Første Mosebok 3-5

Matteus  1,15-25 & Første Mosebok  2

1 Peter 1,8; Romerne 14,17

Rettferdige Far, jeg har ikledd meg det nye mennesket, som 
er gjenskapt etter deg i rettferdighet og sann hellighet. Derfor 
er jeg full av glede og styrket av den Hellige Ånd i dag! Livet 
mitt er et vitnesbyrd om din nåde og godhet og jeg fryder meg 
alltid med usigelig glede full av herlighet. Halleluja!

BØNN

De priste med glede Gud, ikke for at Han skulle utfri dem 
(selv om Han gjorde det), men fordi det er livet til den nye 
skapningen – det er uttrykket og manifestasjonen av sann 
glede; det bare flyter. 

Hvis det ikke har vært din erfaring, er det fordi du ikke 
handler på Ordet. Å være glad er livet ditt. Bibelen sier: "Dere 
skal øse vann med glede av frelsens kilder" (Jesaja 12,3). 
Uten glede kan du ikke oppleve de fantastiske velsignelsene 
som Gud har gitt deg da du mottok frelse. 

Glede er en av de iboende egenskapene til din 
gjenskapte ånd; du trenger bare å uttrykke og utstråle det 
alltid, uavhengig av og til tross for omstendigheter. Det er 
der din styrke ligger – styrke til et evig seirende liv: "… for 
gleden i Herren er deres styrke" (Nehemja 8,10).
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norsk.

tirsdag 3
TRO—VÅR LIVSSTIL I RIKET

For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av 
tro til tro, som det står skrevet: Den som er 
rettferdig av tro, skal leve (Romerne 1,17).

I Guds rike der vi bor, er tro vår livsstil. Det er ikke noe 
vi prøver å skaffe oss; det er iboende i oss. Det kom 

til oss i evangeliet: "Så kommer da troen av det en hører, 
og det en hører kommer ved Guds Ord". (Romerne 10,17). 
Romerne 12,3 sier: "... Gud har tildelt hver enkelt et mål 
av tro".  

Derfor, for å leve triumferende i Riket, må du sette din 
tro i virksomhet. Mangel på vekst og utøvelse av sin tro er 
en av grunnene til at mange kristne lider i lang tid. I stedet 
for å handle på sin tro, er de mer fokusert på tilstanden sin, 
og klager bittert over det de går gjennom. 

Det er ikke måten å fungere på i Guds Rike. Det du må 
forstå er at Gud har gitt deg autoritet og kraft i Den Hellige 
Ånd til å utføre endringer. Det tar deg bare å handle på Ordet, 
og det er det tro er. Gjennom tro aktiverer vi Kristi velsignelser 
og midler som er gjort tilgjengelig for oss i evangeliet. Det 
er grunnen til at Jesus forkynte budskapet om tro til folket 
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 3 & Første Mosebok  6-8

Matteus  2,1-12 & Første Mosebok 3

Lukas 17,6; Hebreerne 11,1; Romerne 10,17

Jeg har bare tanker om muligheter og seire. Jeg oppfatter og 
kaller virkelig ting som de fysiske sansene ikke kan oppfatte, 
men som er åpenbart i Guds Ord. Min gudgitte visjon, idé, 
mål eller drøm er mulig, fordi jeg lever i tro på Guds Ord. Jeg 
lever i de åndelige virkelighetene i vårt guddommelige rike, i 
absolutt velstand og uendelig suksess! Ære til Gud!

BEKJENNELSE

på sin tid. Men ved å bli født på ny, er vi skapninger av tro. 
Tro er vår livsstil. Halleluja!
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onsdag 4

Alt du ønsker eller kan ønske deg vil ikke komme til 
deg fra himmelen eller fra noe annet sted enn fra 

hjertet ditt. Hjertet ditt er opphavet til alle ting, inkludert 
materie. Det er det vi leser i åpningsverset ovenfor. 

Husk at universell materie kom fra Guds hjerte; alt var 
inne i Ham før Han talte det til eksistens. Du er skapt i Guds 
bilde og likhet; det betyr at du ser ut som Ham og fungerer 
som Ham. Derfor vil alt du noen gang trenger i livet ditt 
komme ut av deg, fra hjertet ditt. 

Den virksomheten du vil starte, den nye bygningen du vil 
sette opp, det nye anlegget du trenger, inkludert kapitalen; 
de er alle i hjertet ditt! Få dem frem innenfra deg! Bibelen 
sier at Gud har satt, det betyr avsatt, evigheten i våre hjerter: 
"Alt har Han gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har Han 
lagt ned i deres hjerte ..." (Forkynneren 3,11). 

Hjertet ditt har potensialet for uendelige muligheter. Du 
kan bringe frem hva som helst fra din ånd. Tenk på det: hvis 
ditt hjerte kan inneholde Gud (for Han bor i ditt hjerte; du 
er Den Hellige Ånds tempel), så betyr det at himmel og jord, 
liv, suksess, seier og glede - alt det gode du kan noen gang 

DET KOMMER FRA HJERTET DITT

Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for 
livet utgår fra det (Ordspråkene 4,23).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 4 & Første Mosebok 9-11

Matteus 2,13-23 & Første Mosebok 4

forestille seg eller ønske er i hjertet ditt. 
Det motsatte gjelder også for den som ikke er født på 

ny: hans hjerte er bolig for ondskap, mørke, fiasko og død. 
Husk Herren Jesu ord i Matteus 12:35: "... Et godt menneske 
henter fram gode ting av den gode skatten i sitt hjerte, og et 
ondt menneske henter fram onde ting av den onde skatten". 

Når du er født på nytt, er du det "gode" mennesket som 
Jesus snakket om. Det er du som skal produsere hva Gud 
vil på jorden: vi tillater og frembringer bare de tingene som 
er i samsvar med Hans fullkomne vilje. Vårt hjerte eller ånd 
gransker alt, og bestemmer at bare Herrens vilje skal skje i 
vår verden og på jorden (Romerne 12,2). Halleluja!

Innenfra bringer jeg fram suksess, seier, helse, velstand, 
glede og alle de gode tingene jeg ønsker. Jeg vandrer i Guds 
herlighet i dag og i evangeliets fulle velsignelser når jeg 
påvirker de i min verden med Kristi liv og natur i meg, i Jesu 
navn. Amen.

BEKJENNELSE

Matteus 12,34; Lukas 6,45; Romerne 12,2
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torsdag 5

Selv om Abraham, Isak og Jakob kjente Gud som 
El Shaddai, presenterte Gud seg selv for Moses 

som Jehova (2 Mosebok 6). På dette var håpet i Det gamle 
testamente, åpenbart i navnet Emmanuel, basert – "Gud, 
med oss!" (Matteus 1,23). 

Men Gud var ikke fornøyd med "Emmanuel"; Hans plan 
var annerledes, slik det ble åpenbart for oss i Kolosserne 
1,26-27: "mysteriet som i tidligere tider og for tidligere 
slekter har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for 
Hans hellige … det er: Kristus i dere, håpet om herligheten". 
Velsignet være Gud! 

Guds plan fra begynnelsen var ikke å være med oss eller 
blant oss, men å være i oss i Sin fylde. Du kan danse, rope og 
glede deg over at Gud er med deg; men inntil virkeligheten 
og erkjennelsen av Hans iboenhet går opp for din ånd, vil livet 
ditt være tomt. Ditt liv i herlighet begynner med erkjennelsen 
av at Kristus bokstavelig talt bor i deg. 

Vi ser dette i Paulus’ vakre bønn i Efeserne 3,14. Den 

HANS FYLDE I OSS

For det var etter Faderens velbehag at hele 
fylden skulle bo i Ham (Kolosserne 1,19).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 5,1-20 & Første Mosebok 12-14

Matteus 3,1-9 & Første Mosebok  5

Johannes 1,16; Efeserne 3,14-19; Kolosserne 2,10

sier: "... det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen 
... for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde". Det er Guds 
plan akkurat der: at du kan bli fylt (overfylt) av all Guds fylde, 
slik Jesus ble fylt med Guds fylde. 

Du har en rolle i dette; ellers ville Åndens bønn gjennom 
Paulus i Efeserne 3,14-16 ikke vært nødvendig. Det er derfor 
Han sa til deg at du alltid skal fylles med Ånden, og Efeserne 
5,18-20 viser deg hvordan: "Bli ikke fulle av vin, for det fører 
bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden, slik at dere taler 
til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige viser og 
synger og spiller i deres hjerter for Herren og alltid takker 
Gud vår Far for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn". 
Halleluja!

Kristus i meg er håpet om herligheten! Jeg er evig takknemlig 
for privilegiet å bli fylt av Ånden hele tiden for en heldags 
opplevelse av seier og herredømme hele livet ved den Hellige 
Ånd! Jeg er ledet av Ånden; synkronisert med Ham til å innfri 
Guds plan og formål for mitt liv, i Jesu navn. Amen.

BØNN
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norsk.

fredag 6

Tenk på det vi nettopp har lest; en fantastisk virkelighet! 
Det spiller ingen rolle hvor mye forfølgelse og 

motgang du møter akkurat nå; de er "lette plager" med flyktige 
levetider. Det er ikke alt: disse "lette plagene" gir deg en evig 
vekt av herlighet. Velsignet være Gud! 

Den krisen du trodde kom til å knuse deg har en 
forbigående levetid! Hvis du forblir fokusert på Ordet, er det 
en langt mer overskridende og evig vekt av herlighet som 
garantert vil følge av situasjonen. 

Så forteller Han oss hvordan dette skjer i 2 Korinterne 
4,17-18. Der står det: "…De synlige ting er forgjengelige, 
men de usynlige er evige". Slutt å se på de synlige tingene i 
den naturlige verden; forbli fokusert, se på det usynlige. Det 
er fordi de usynlige tingene er ekte. 

"Tingene" dine fysiske øyne eller sanser kan forholde seg 
til er ikke ekte; de er midlertidige – her i dag, borte i morgen. 
De kan endres! Det er som det vi leser om Elisja og hans 

SE KONGERIKEMÅTEN
For vår trengsel, som er lett og bare varer 
en kort stund, virker for oss en enda mer 
overstrømmende og evig fylde av herlighet 
(2 Korinterne 4,17).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 5,21-48 & Første Mosebok 15-17

Matteus 3,10-17 & Første Mosebok  6

Jakob 1,2-4 TPT; 2 Korinterne 4,16-18 AMPC

Kjære Herre, takk for den langt mer overveldende og evige 
vekten av herlighet som jeg opplever når jeg vandrer i ditt Ord. 
Jeg gleder meg alltid, og vet at du, Herre, er mitt livs styrke, 
ved hvem jeg triumferer herlig i enhver situasjon, og hersker 
i rettferdighet, nåde, visdom og i kunnskap om Kristus. Amen.

BØNN

tjener da de ble omringet av fiendens stridsvogner, hester 
og en stor hær. Forskrekket ropte Elisas tjener ut: "Mester, 
vi er omringet, hva skal vi gjøre?" 

Elisja svarte: "Ikke vær redd; de som er med oss er flere 
enn de som er med dem." Da ba Elisja: "Åpne øynene hans, 
Herre, så han kan se" (2 Kongebok 6,15-17). Tjeneren så på 
feil ting. De virkelige hærene og vognene var den usynlige 
skaren av engler som omringet Elisja, men tjeneren visste det 
ikke. Så, i livet ditt, se det usynlige! Se og se åndelig. Se på 
Rikets måte! Halleluja!
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Bibelen forteller oss om den åndelige klippen som 
fulgte Israels barn på deres reise gjennom ørkenen; 

den klippen var Kristus (1 Kor 10:4). Han er vår frelses klippe. 
Alt som er grunnlagt på Ham er evig befestet og urokkelig. 

Det minner om Jesu ord I Matteus 7, 24-27. Han sa 
"Derfor; hver den som hører disse Mine Ord og gjør etter 
dem, ham vil Jeg sammenligne med en klok mann som 
bygde huset sitt på fjell. Regnet øste ned, vannflommene 
kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt 
ikke, for det var grunnlagt på fjell. Hver den som hører 
disse Mine Ord og ikke gjør etter dem, ligner en uforstandig 
mann som bygde huset sitt på sand. Regnet øste ned, 
vannflommene kom, vinden blåste og slo mot dette huset. 
Det falt, og fallet var stort".

Legg merke til at Herren ikke sa at hvis du bygde huset 
ditt på klippen, ville vindene komme og vende seg bort, og 
heller ikke at flommene ville komme og renne bort. Nei! Han 
sa at de ville slå mot huset. Men fordi det står på fjell, blir det 
stående. Det er slik livet ditt er når du lever i Guds Ord. De 

GRUNNLAGT PÅ KLIPPEN

Herren er min klippe, min festning og min 
redningsmann, min Gud, min klippe, Den 
jeg tar min tilflukt til, mitt skjold og min 
frelses horn, min borg (Salme 18,3).

lørdag  7
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 6,1-18 & Første Mosebok 18-19

Matteus 4,1-11 & Første Mosebok 7

Apostlenes gjerninger 20,32; 1 Korinterne 3,10-11; 
Matteus 7,24-27 NIV

brennende pilene og stormene fra Satan spiller ingen rolle; 
du er urørt og uskadd.

 Bygg din tjeneste på Ordet. Bygg livet ditt, økonomien 
din, virksomheten din, relasjonene dine – alle dine 
bestrebelser på Ordet, og de vil aldri smuldre. Husk hva 
Bibelen sier gjennom profeten Jesaja, som er en parallell til 
det vi leser fra Mesteren i Matteus 7:24-27. Han sa "Går du 
gjennom vann, skal Jeg være med deg, og gjennom elver, 
skal de ikke skylle over deg. Går du gjennom ild, skal den 
ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg …" (Jesajas 
43, 2-3).

Dette er din arv som ett i Kristus. Du er uovervinnelig. 
Alle ting fungerer sammen for å produsere velsignelser for 
deg! Du er guddommelig beskyttet fordi Kristus er din klippe 
og din festning. Halleluja!

Kjære Far, takk for ditt Ord, som er min sikre og faste 
grunnvoll. Mitt liv er bygget på Kristus, klippen som jeg står 
sikret, styrket, forankret og festet på; satt for en kurs oppover 
– det overnaturlige, seirende og velstående livet, i Jesu Navn. 
Amen.

BØNN
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norsk.

Skriften viser oss hvordan vi skal reagere når vi står 
overfor utfordringer. Alltid ber Herren oss ikke frykte. 

Bli aldri panisk eller forvirret. Vi er skapninger av tro og ikke 
frykt. 

I Markus 4 var Jesus i båten sammen med disiplene sine 
og det ble storm: "Det blåste opp til kraftig uvær, og bølgene 
slo inn i båten så den var i ferd med å fylles" (Markus 4,37). 
Fylt av frykt ropte disiplene til Mesteren, som sov rolig bakerst 
i båten. Han var ikke en som ble skremt av omstendighetene. 

Da Han våknet, sa han ikke: "Denne stormen er ganske 
voldsom og en alvorlig trussel mot våre liv! Jeg trenger å 
snakke med Faderen." Nei! Hans fantastiske og inspirerende 
reaksjon på stormen var: "Hold fred, vær stille!" Halleluja! 
Noen kristne befinner seg i lignende situasjoner og reagerer 
i frykt. De begynner å snakke i tunger av panikk; nei. Tal i 
tunger; men aldri av frykt. 

Å be i panikk svekker troen din; det er ineffektivt. Det 

IKKE FÅ PANIKK

Da sto Han opp, truet vinden og sa til sjøen: 
Hold fred, vær stille!" Og vinden la seg, og 
det ble en mektig stillhet (Markus 4, 39).

søndag 8
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 6,19-7,1-6 & Første Mosebok 20-22

Matteus 4,12-25 & Første Mosebok  8

Salmenes 27,1-6; Jesaja 41,10; Salmenes 107,29

er ikke galt å begynne å snakke i tunger umiddelbart når du 
er i visse situasjoner, men du må vite hvorfor du snakker i 
tunger til slike tider. Det bør være for å røre ånden din til å 
velge de riktige ordene for å håndtere situasjonen.

 Mens du taler i tunger, vil Den Hellige Ånd også gi 
deg ytring i åndelige besvergelser som er kodede ord for 
omstendighetene. Halleluja! Nekt å frykte, og husk hvem du 
er; tal da som Guds rettferdighet i Kristus Jesus. Halleluja!

Jeg lever ved tro på Guds Ord og jeg holder mitt sinn fokusert 
fast på Kristus og Guds rikes sannheter! Uansett hva som skjer 
rundt meg, nekter jeg å frykte for jeg er født av Gud og jeg 
har overvunnet verden. Han som er i meg, er større enn han 
som er i verden. Halleluja!

BEKJENNELSE



24
norsk.

Det vi leser i vårt innledende skriftsted minner oss 
om hva Abraham gjorde: "Han tvilte ikke i vantro 

på Guds løfte, men ble styrket i troen idet han ga Gud ære" 
(Romerne 4,20). Hvordan gir du ære til Gud? Det er gjennom 
din bekreftelse av Hans Ord, din bekreftelse på Hans storhet, 
kraft, majestet og kjærlighet. 

Når vi snakker om å bekrefte Guds Ord, er det de som 
lurer på: "Må jeg si det?" Ja! Det er et prinsipp i Riket som 
virker for frelse (Romerne 10,9-10), og alt annet. I Markus 
11,23 sa Herren Jesus: "han skal få det som han sier". 

Forstå dette: Du er ånd. Du kan be og gråte over en 
bestemt situasjon, men hvis du ikke erklærer hva Ordet sier 
om den situasjonen, vil ingenting endre seg. Før du sier det 
Gud har sagt om deg, er det ikke etablert i livet ditt! 

I Hebreerne 13,5-6 står det: "... For Han har Selv sagt ... 
derfor kan vi  frimodig si". Du har kanskje bedt, "Å Herre, 
opprett ditt Ord i mitt liv"; men er det du som skal etablere 
det. Bibelen sier: "Til evig tid, Herre, står Ditt ord fast i 
himmelen" (Salme 119,89). Men du bor ikke i himmelen; 

BEKREFTE ORDET I TRO

La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen 
av vårt håp, for Han som ga løftet, er trofast 
(Hebreerne 10,23).

mandag  9
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 7,7-29 & Første Mosebok 23-24

Matteus 5,1-10 & Første Mosebok  9

Salomos ordspråk 18,21; Josva 1,8; Markus 11,23

du bor på jorden. Du skal etablere Hans Ord på jorden. Når 
Gud sier det, fastslår du det ved å erklære det samme. 

Du kan velte deg i gjeld og desperat trenge penger, men 
du bør si: "Alle ting er mine! Jeg har alle ting som gjelder liv 
og gudsfrykt! Gud er i stand til å kanalisere alle ressursene 
jeg trenger til meg og mye mer; og det har Han, fordi Han er 
min hyrde". Halleluja! Gjør slike proklamasjoner kontinuerlig 
og hele din ånd, sjel og kropp, inkludert omstendigheter, vil 
samsvare med dine bekreftelser. 

Nekt å bekymre deg. Fortsett å bekrefte Ordet. Dine 
troserklæringer produserer realiteter. Nekt å vakle, krype eller 
snuble; vær sterk i troen, takk Herren. Halleluja!

Jeg er for alltid en vinner! Mine trosbekjennelser skaper 
sannheter. Jeg vet hvem jeg er – Abrahams ætt! Verden tilhører 
meg. Jeg triumferer alltid fordi jeg er i Kristus og Han er mitt 
livs herlighet. Halleluja!

BEKJENNELSE
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norsk.

tirsdag 10

Temaet vårt er litt for stort for noen å forstå. De lurer 
på: "Hvordan kan vi være som Gud?" Vel, vi visste 

ikke at vi var som Ham før Han fortalte oss det. Vi leser det 
i temaverset vårt: som Han er, er vi også i denne verden. 
Vi er som Ham, fordi vi er født av Ham; vi ble skapt i Hans 
bilde som skapte oss (Kolosserne 3,10). Velsignet være Gud! 
Når vi blir født på ny, har vi samme liv og natur som Jesus. 
Det er grunnen til at vi kan tenke, snakke og leve som Han 
gjorde, for vi er ett med Ham: "Men den som er forenet med 
Herren, er én ånd med Ham" (1 Korinterne 6,17).

 Bibelen sier at han er legemliggjørelsen av all visdom 
og kunnskap: "I Ham er alle visdommens og kunnskapens 
skatter skjult" (Kolosserne 2,3). Det samme gjelder deg, fordi 
du er fullstendig i Ham (Kolosserne 2,10). Du er vokteren 
av guddommelig kunnskap og visdom, for Johannes 1,16 
sier: "Og av Hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over 
nåde". Halleluja! 

VI ER LIK HAM

Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen 
blant oss: At vi kan ha frimodighet på 
dommens dag. For som Han er, slik er vi i 
denne verden (1 Johannes 4,17).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 8,1-27 & Første Mosebok 25-26

Matteus 5,11-20 & Første Mosebok 10 

1 Peter 2,9; 1 Johannes 5,11-13

Du er full av Gud slik Jesus var full av Gud, fordi du 
har mottatt av Hans fylde. Det er ikke alt: du er glansen 
av Hans herlighet, akkurat som Han var og er Faderens 
herlighet. Hvis du ville leve med denne bevisstheten, vil den 
forandre livet ditt. Du vil vandre i seier og herredømme over 
omstendighetene, hver dag. Halleluja!

Slik Jesus er Faderens herlighet, slik er jeg i denne verden. Gud 
hersker, grunnlegger og sprer Sin rettferdighet på jorden i dag 
gjennom meg når jeg styrer og hersker i Kristi herredømme. 
Velsignet være Gud!

BEKJENNELSE
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norsk.

Jesus sa: "Derfor skal dere kjenne dem på frukten" 
(Matteus 7,20). Du kan ikke ha frukt av noe du ikke 

er. Et appelsintre kan bare produsere oransje frukter. Så 
temaverset vårt forteller oss at hvis du er rettferdig, vil du 
ha frukt av rettferdighet. I Johannes 15:5 sa Jesus: "Jeg er 
vintreet, dere er grenene …" Og som vanlig er skjønnheten 
til et tre i grenene. 

Å være Jesu Kristi "gren" betyr at du bærer Guds Sønns 
skjønnhet. Halleluja! Du er den fruktbærende delen av 
vintreet, og du bærer frukt av rettferdighet. Det er det livet 
ditt handler om: manifestasjonen av Hans rettferdighet. 

Du er etablert som et rettferdighets tre, for å frembringe 
frukt og rettferdighets gjerninger. Det betyr at de tingene som 
kommer ut av livet ditt – dine ord og dine handlinger – bringer 
pris og ære til Gud. Jesaja 61,3 kaller oss rettferdighetens 
trær, plantet av Herren, hærskarenes Gud, for at Han skal 
bli herliggjort. Guds herlighet og fortreffelighet kommer til 

MANIFESTERE RETTFERDIGHETS 
FRUKT

og være fylt av rettferdighets frukter som 
kommer ved Jesus Kristus, til Guds ære og 
pris (Filipperne 1,11).

onsdag  11
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 8,28-9,1-17 & Første Mosebok 27-28

Matteus 5,21-30 & Første Mosebok 11

2 Korinterne 5,21; Filipperne 1,9-11 NIV; 
Salomos ordspråk 11,30 ESV

uttrykk gjennom deg.
 Menneskene i verden bør se deg og anerkjenne Åndens 

fortreffelighet og eleganse. Da Jesus gjenopprettet synet for 
blinde, åpnet døve ører, helbredet vanføre, vekket døde, 
mettet sultne, trøstet plagede og talte guddommelige ord for 
å oppmuntre og velsigne mennesker, åpenbarte Han fruktene 
av rettferdighet. Og som Han er, slik er vi i denne verden (1 
Johannes 4,17). Ære til Hans navn for alltid!

Jeg er den rettferdige; jeg blomstrer som palmetreet og 
vokser som en seder i Libanon. Jeg er plantet i Herrens hus og 
blomstrer i vår Guds forgårder. Jeg produserer rettferdighets 
frukt og gjerninger; livet mitt er et vitnesbyrd om Guds godhet 
og nåde. Hans skjønnhet er uttrykt gjennom meg; dette er 
min arv i Kristus. Halleluja!

BEKJENNELSE
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norsk.

I motsetning til hva mange tror, skal det ikke mye til for å 
bli født på ny. Alt som kreves er å komme inn i Kristus. 

Romerne 10,9 sier: "For dersom du bekjenner Herren Jesus 
med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham 
fra de døde, skal du bli frelst". Det er alt synderen trenger 
å gjøre. ‘

Når synderen kommer inn i Kristus, er det gamle plutselig 
forsvunnet. Bibelen sier ikke at han eller hun skal prøve å 
forandre de gamle tingene. Gud venter ikke på at syndere 
skal endre sine gamle måter før de kommer til Ham. Hvis de 
kunne gjøre det selv, ville de ikke trenge Jesus. 

I Romerne 5,10 står det: "For om vi ble forlikt med 
Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi så mye 
mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt". Hvor 
nådig Herren er! Vi ble forsonet med Ham på et tidspunkt 
da vi ikke en gang kjente Ham – mens vi fortsatt var fiender. 
Efeserne 2,4-5 sier: "Men Gud er rik på barmhjertighet. Og 
på grunn av Sin store kjærlighet som Han elsket oss med, 
gjorde Han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde 
i overtredelsene. Av nåde er dere frelst". 

Han elsket oss selv da vi var døde i synden: "Men Gud 
viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens 

HANS KJÆRLIGHET TIL OSS
Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. 
Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt
 (2 Korinterne 5,17).

torsdag 12
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 9,18-38 & Første Mosebok 29-30

Matteus 5,31-40 & Første Mosebok 12

2 Korinterne 5,19-20; Kolosserne 1,21-22

vi fortsatt var syndere" (Romerne 5,8). Romerne 4,4-5 viser 
oss hvordan dette skjedde. Der står det: "For den som 
arbeider, blir ikke lønnen regnet som nåde, men som 
fortjeneste. Men den som ikke arbeider, men tror på Ham 
som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet 
som rettferdighet". 

Vår Gud rettferdiggjør de ugudelige. 2 Korinterne 5,19 
sier: "for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, 
så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har 
lagt forlikelsens ord ned i oss". Dette er evangeliet: det 
handler om Kristus Jesus og Hans store kjærlighet til hele 
menneskeheten! Det handler om det evige liv og rettferdighet 
som Han fritt har gjort tilgjengelig for alle, som blir en viktig 
realitet i livet til den som aksepterer denne sannheten ved å 
bekjenne Jesu Kristi herredømme.

Kjære himmelske Far, jeg ber for de ufrelste rundt om i verden 
og erklærer åpne kanaler for evangeliet slik at de kan nås 
og påvirkes i dag. Enhver motstand brytes ned og de mottar 
sannheten med forståelse og omfavner ditt Ord til sin frelse, 
i Jesu navn. Amen.

BØNN
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norsk.

fredag 13

Kristus er vårt liv! Velsignet være Gud! Bare tanken 
får Guds kraft til å gå gjennom mitt vesen. Vi er 

ikke vanlige. Da du tok imot Kristus, skjedde det faktisk 
noe: Guds liv og natur ble gitt til din ånd. Du har ikke lenger 
menneskelivet; du har Kristus-livet, det guddommelige liv. 

Dette var apostelen Paulus sin oppsummering da han 
erklærte: "Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke 
lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Det livet jeg 
nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han 
som elsket meg og ga seg selv for meg" (Galaterne 2, 20). 
For en overveldende dyptliggende overbevisning! 

Paulus viste til den samme tanken i Kolosserne 3,10 
da han sa at som nye skapninger har vi iført oss det nye 
mennesket som er blitt fornyet i kunnskap etter Kristi bilde. 
Med andre ord, jo mer du lærer om Ham og opplever Ham 
i kunnskap, jo mer kommer Han til uttrykk i og gjennom deg. 
Det er kristen vekst. 

Når kunnskapen om det guddommelige livet i deg synker 

KRISTUS VÅRT LIV

Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal 
også dere bli åpenbart sammen med Ham i 
herlighet (Kolosserne 3,4).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus  10,1-23 & Første Mosebok 31-33

Matteus 5,41-48 & Første Mosebok 13

Kolosserne 1,26-27; Kolosserne 3,3-4;
 Romerne 8,10-11 ESV

inn i din ånd gjennom meditasjon, blir det din konstante 
bevissthet. Det blir din praksis, erfaring og livsstil. Hvordan 
kan noe gå galt med leveren, hjertet eller nyrene når Kristus 
er livet ditt? 

Bibelen sier at hvis Kristus er i deg, selv om kroppen din 
var død eller herjet av sykdom eller skrøpelighet på grunn av 
synd, gir Ånden den liv på grunn av rettferdighet – Guds liv 
og natur i deg (Romerne 8,10). Det fordervede, beseirede, 
ødelagte og knuste menneskelivet har blitt erstattet av Kristus-
livet – det guddommelige liv med rettferdighet, ære, fred og 
herlighet. Ære til Gud!

BEKJENNELSE
Kristus er mitt liv! Kristus er min rettferdighet. Kristus er min 
visdom. Kristus er mitt alt! Kristus i meg er håpet om herlighet! 
I dag uttrykker jeg essensen av min guddommelige natur og 
påvirker min verden med Kristi rettferdighet, ære, fred og 
herredømme. Halleluja!
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norsk.

I Apostlenes gjerninger 13,6-12 finner vi en veldig 
interessant historie om misjonsarbeidet til Barnabas og 

Paulus i Pafos – en by kjent for en kombinasjon av umoral 
og mørke. I løpet av deres evangeliske arbeid i byen ønsket 
ordføreren, Sergius Paulus, å høre Guds Ord og sendte bud 
etter Barnabas og Paulus. 

Men en av hans svært innflytelsesrike embetsmenn 
– en kjent falsk profet og trollmann, forsøkte å ødelegge 
deres misjonsarbeid. Han ville ikke at sjefen hans skulle 
høre evangeliet. Men Paulus, etter å ha observert Elymas' 
villedende og ondsinnede tilbøyeligheter, avviste ham 
bestemt og sa: "Og se, nå er Herrens hånd over deg, og 
du skal bli blind, og for en tid skal du ikke se solen ..." 
(Apostlenes gjerninger 13,11). Plutselig ble mannen blind 
og forsvant. Halleluja! 

Sergius Paulus var en klok mann; han var ikke en korrupt 
tjenestemann, men han var uvitende om hvilken innflytelse 
Elymas ville ha på ham, etter å ha blitt plantet av Satan. Disse 
er ofte en del av Satans måter å ha innflytelse på regjeringen 
og politiske ledere, for å påvirke dem og få dem til å gjøre 

BØNN FOR LEDERE

Derfor formaner jeg først av alt til at det 
blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og 
takksigelser for alle mennesker, for konger 
og alle som har myndighet … 
(1 Timoteus 2, 1-2).

lørdag 14
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 10,24-42 & Første Mosebok 34-35

Matteus 6,1-13 & Første Mosebok 14

1 Timoteus 2,1-4; Jeremia 29,7; Salomos ordspråk 21,1

de gale tingene. 
Derfor, når du ber for lederne i din by, stat eller land, 

husk at det er tider Satan planter sitt eget folk blant dem, 
for å distrahere dem fra å høre Ordet og fra å bli kjent med 
Gud. Derfor, bruk Jesu navn, bryt Satans makt over dem som 
jobber sammen med ledere og søker å påvirke eller råde dem 
til å gå mot Guds vilje og hensikter. 

Videre befal at djevelen mister grepet over deres sinn, 
så lyset fra Kristi herlige evangelium skulle skinne for dem. 
Bekreft at deres hjerter er åpne til å motta evangeliet villig, 
og som et resultat dukker rettferdighet opp i deres hjerter, 
og Guds visdom veileder deres tanker. Be for ledere og alle 
mennesker på denne måten som formanet i 1 Timoteus 2,1-2.

Herre, dine ønsker for ledere og nasjonenes folk er å bli frelst 
og at din rettferdighet skal råde i deres hjerter og lede deres 
tanker. Derfor ber jeg for nasjonenes ledere at deres hjerter er 
åpne og mottakelige for evangeliet. Jeg ber om at ditt Ord vil 
ha fri bane og bli herliggjort og ha framgang og kraft i deres 
liv og avskjære effektivt enhver negativ innflytelse blant dem, 
i Jesu navn. Amen.

BØNN
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norsk.

søndag 15

Noen tror ikke at Jorden virkelig er full av Guds 
godhet. Men det er nøyaktig hva verset ovenfor 

utvetydig erklærer. Alt noen har opplevd i livet er bitterhet og 
smerte. Noe av grunnen til dette er onde menn og kvinners 
gjerninger. Disse onde manipulatorene ødelegger nasjonenes 
økonomier til sin egoistiske vinning. 

Likevel er det mer enn nok mat og gode ting for hvert 
menneske på jordens overflate. Det er mer enn nok rikdom 
i denne verden. Det er mer enn nok nåde i denne verden. 
Det er mer enn nok kraft og evner i denne verden. Det er 
en av grunnene til at Gud vil at vi skal gå i forbønn for alle 
mennesker slik at de kan nyte alt Han har velsignet dem 
med på jorden. 

Vi leser det: Herrens miskunn fyller jorden (Salme 33,5). 
Bekreft derfor at det legger seg til rette for deg på gode 
steder; du har en god arv (Salme 16,6). Tro det og handle 
deretter. Gud sa: "Mitt folk går til grunne fordi det mangler 

HANS GODHET PÅ JORDEN

Han elsker rettferdighet og rett. Herrens 
miskunn fyller Jorden (Salme 33,5).
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TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 11,1-30 & Første Mosebok 36-37

Matteus 6,14-24 & Første Mosebok 15

2 Peter 1,3; Jesaja 1,19; Salmenes 27,13 AMPC & NIV

kunnskap" (Hosea 4,6). Men kunnskap har kommet til deg i 
dag: alle Guds velsignelser på jorden kan du nyte. 

Ikke nøye deg med mindre. Han sa i Salme 50,10-11: 
"For alle skogens dyr er Mine, og dyrene på de tusen høyder. 
Jeg kjenner hver fugl i fjellene, og alt som rører seg på Mine 
vidder, tilhører Meg". Så i Salme 24,1 sa David: "Jorden hører 
Herren til, og alt som fyller den, verden og de som bor i den". 
Ikke rart at Paulus sa: "Alt er ditt" (1 Korinterne 3,21); fordi 
du er Guds arving og medarving med Kristus. Halleluja!

Nådige Far, hele jorden er fylt med din herlighet og godhet, 
men mange er bitre og har det vondt; derfor går jeg i Herren 
Jesu navn mot alt verk av ugudelige mennesker som har fylt 
jorden med vold, fattigdom og død og holder mennesker borte 
fra å erfare din godhet på jorden. Deres gjerninger er ødelagte 
og Guds folks opplever dine velsignelser, helse, velstand og 
kraft, i Jesu navn. Amen.

BØNN
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mandag 16

Vår understrekede del ovenfor – "frimodig si" - er 
"tharrheō legō" (gresk) og det betyr å frimodig 

erklære. "Legō" betyr å si eller snakke; men det betyr også 
å skryte. Gud sa noe, slik at vi frimodig kunne erklære eller 
skryte av det samme. Dette er utrolig! 

Det var akkurat det Jesus gjorde da Han møtte Satan i 
Matteus 4. Han sa: "Det står skrevet ..." (Matteus 4,7). Det 
viser oss at måten å reagere på livets omstendigheter er 
med Skriften. For eksempel, når du sier: "Større er Han som 
er i meg enn han som er i verden," svarer du med Ordet; du 
bekrefter modig Ordet. 

Det verset sier ikke akkurat: "Større er Han som er i 
meg"; men det står "Større er Han som er i dere …" Men som 
gjensvar tilpasser du det; det er da det blir "Rhema". Ære til 
Gud! Gud ga oss Skriften slik at vi kunne tale den frem. Guds 

ERKLÆR FRIMODIG HANS ORD

For Han har selv sagt: Jeg skal aldri forlate 
deg og aldri svikte deg. Derfor kan vi 
frimodig si: Herren er min hjelper. Jeg skal 
ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? 
(Hebreerne 13, 5-6).
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Salomos ordspråk 15,23; Romerne 10,10; Josva 1,8

Ord skapte alle ting; derfor reagerer alt i livet på det talte 
Ordet fra dine lepper. Prinsippet er: Ordet i ditt hjerte og i 
din munn; du forløser Guds kraft til handling på dine vegne 
gjennom å snakke. Halleluja!

Jeg er en vinner hele tiden; jeg lever over begrensningene og 
omstendighetene. Det finnes ingen situasjon som jeg ikke kan 
endre, for min tunge er et livets tre som jeg garanterer min 
helse, suksess, trygghet, velvære og helhet med! Halleluja!

BEKJENNELSE
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norsk.

tirsdag 17

Vårt innledende vers ovenfor viser til stillhet og 
trygghet som effekten av rettferdighet; det er tro! 

Tro er den stille eller trygge forsikringen om at ting som er 
positivt forventet skal skje: "Tro er den trygge forsikringen 
om at noe vi ønsker skal skje ..." (Hebreerne 11,1 TLB). 
Dette beskriver perfekt virkningen av rettferdighet vi leser 
om i vårt innledende vers. Det kunne ganske enkelt ha stått: 
"Og rettferdighetens virkning skal være tro". 

I hele Det gamle testamente forekommer ordet "tro" 
bare to ganger, og det var ikke i forbindelse med mennesker 
som demonstrerte tro på Gud. Første gang det ble brukt i 
Det gamle testamente var i 5 Mosebok 32,20. Neste gang 
var Habakkuk 2,4: "...Men den rettferdige ved sin tro skal 
han leve"; en profetisk referanse til den nye skapningen. 
Men nå har troen kommet! Det er vår livsstil. Når vi ble født 
på ny, ble vi født rettferdige, og effekten av rettferdighet er 
fjellflyttende tro. Halleluja! 

TRO: EFFEKTEN AV RETTFERDIGHETEN

Rettferdighetens verk skal være fred, og 
rettferdighetens frukt er hvile og trygghet til 
evig tid (Jesaja 32,17).
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ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 12,22-50 & Første Mosebok  40-41

Matteus 7,1-12 & Første Mosebok 17

Hebreerne 11,1 TLB; Matteus 17,20

På grunn av rettferdighet har du makt over enhver krise; 
du hersker over elementene og de ødeleggende påvirkninger 
i denne verden. Du kan leve uten frykt, bekymringer, 
konflikter og agitasjoner. Jesaja 54,14 sier: "I rettferdighet 
skal du bli grunnfestet. Undertrykkelse skal være langt 
fra deg, for du skal ikke frykte for noe, og redsel skal ikke 
komme nær deg". Halleluja! 

Ikke mer frykt eller undertrykkelse i livet ditt fordi du 
er etablert i Kristi rettferdighet. Du er ikke lenger i mørkets 
jurisdiksjon; av de som er undertrykt av omstendigheter, 
situasjoner, demonånder, osv. Du har blitt overført til Riket 
til Guds Elskede Sønn – riket av velsignelser, herredømme 
og herlighet. Pris Gud!

Jeg vandrer i bevisstheten om Guds rettferdighet, trygt 
grunnfestet i Kristus! Jeg lever over elementene og de 
ødeleggende innflytelsene i denne verden. Jeg lever uten 
bekymringer, konflikter og agitasjoner. Jeg vandrer i herlighet, 
herredømme og Guds kraft. Halleluja!

BEKJENNELSE
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Alle de onde og grusomme planene og agendaene 
til Satan for nasjonene i verden kan ikke lykkes 

fordi vi står imot ham. Etter bortrykkelsen vil Satan ha sin 
vei i henhold til Skriften, men inntil da er det vi – Jesu Kristi 
Menighet – som har ansvaret og kontrollen. Vi bestemmer 
nasjonenes skjebne. Halleluja! 

Noen mennesker tror at vi ikke har en sjanse fordi de 
ikke er en del av det vi gjør. De er som mennene i Sukkot 
som Bibelen snakker om i Dommerne 8,5, som i stedet for å 
støtte Gideon, hånet ham (Dommerne 8,6). De latterliggjorde 
Gideon fordi de ikke trodde at han og hans lille antall slitne 
tropper var i stand til å beseire de midjanittiske krigerne. Men 
Gideon lyktes uten deres støtte. 

Så lenge vi ikke alle er stille og uvitende om Satans 
agenda for verden, kan han ikke herske over nasjonene. 
ALDRI! I Esekiel 22,30 sa Gud: "Jeg har lett etter en mann 

VI BESTEMMER

For lovløshetens hemmelighet er allerede nå 
i virksomhet. Det er bare det at den som nå 
holder igjen, skal bli tatt bort 
(2 Tessalonikerne 2,7).

onsdag 18
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Matteus 13,1-23 & Første Mosebok 42-43

Matteus 7,13-20 & Første Mosebok 18

Salmenes 149,5-9; Første Samuelsbok 14,6

blant dem, en som kunne reise en mur og stille seg i gapet 
… Men Jeg fant ingen". Han sa ikke: "Jeg lette etter mange 
mennesker". Derfor, så lenge noen av oss står på Ordet mot 
djevelen og hans hær, vil deres gjerninger bli forpurret. 

Jesaja 44,25 MSG, oppsummerer på en treffende måte 
deres slutt! Det står at Gud "får magikerne til å se latterlige 
ut og gjør spåkoner til vitser. Han får ekspertene til å se 
trivielle ut og den nyeste kunnskapen deres ser dum ut." 
Dette er hva som skjer rundt om i verden på grunn av våre 
bønner. Halleluja!

Herren har ansvaret for å drive universet, alt fra galakser til 
regjeringer; intet navn og ingen makt er unntatt fra Hans styre, 
og ikke bare foreløpig, men for alltid! Jeg går imot strukturene, 
systemene og planene som Satan har brukt for å spre hans 
bedrag og frykt over nasjonene. Disse strukturene blir styrtet, 
og alle onde gjerninger blir avslørt, dømt og fordømt i Jesu 
Navn. Amen.

BØNN
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torsdag 19

I Johannes 5,43 sa Jesus "Jeg er kommet i Min Fars navn, 
og dere tar ikke imot Meg. Hvis en annen kommer i 

sitt eget navn, tar dere imot ham". Den understrekede delen 
høres ut som en antagelse, men det er det ikke. Det er faktisk 
bekreftende når du studerer den greske gjengivelsen. 

Ordet "en annen" i det verset kommer ikke fra "heteros" 
(gresk), men fra "allos" (gresk). Dette betyr helt klart at Jesus 
profeterte om "pseudochristos" - en falsk Kristus; en som 
feilaktig gjør krav på Messias navn og embete. Jesus lærte 
at det ville være falske Kristuser og falske profeter.

Når du leser i brevene (som 1 Johannes 2,18), er 
begrepet som brukes "antikrist" som er "antichristos" på gresk, 
som betyr: i stedet for Kristus, mot Kristus, en som setter 
seg i Kristi sted eller motsetter seg Kristus. Dette stemmer 
overens med "pseudochristos". Så da Jesus sa, "...om en annen 
kommer i sitt eget navn, ham skal dere ta imot", visste Han 
hva Han snakket om. Dessverre er noen i dag villige til å vise 
storsinn og tro mot falske nyheter og feil doktriner, mens de 

VÆR ÅRVÅKEN 

La ingen forføre dere på noen måte! For den 
dagen kommer ikke uten at frafallet først er 
kommet, og syndens menneske åpenbart, 
fortapelsens sønn (2 Tessalonikerne 2,3).
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Matteus 13,24-43 & Første Mosebok 44-45

Matteus 7,21-29 & Første Mosebok 19

1 Johannes 4,1-3; 1 Johannes 2,18; 2 Johannes 1,7; 
3 Johannes 1,4

ikke er villige til å akseptere ekte sannhet. 
Bibelen forteller oss at antikrist vil være en bedrager 

og en løgner, og at store religiøse ledere vil støtte ham. 
Men det er ingen overraskelse. Det var slike mennesker i 
Bibelens dager som støttet de falske profetene og drepte 
Guds profeter (Matteus 23,31). Det er det samme i verden 
i dag; mange har valgt å bli lurt. 

Satans arbeidsmåte er basert på bedrag med feilaktige 
fremstillinger. Vær derfor på vakt. Bibelen sier: "La ingen 
forføre dere med tomme ord, for på grunn av disse ting 
kommer Guds vrede over ulydighetens barn" (Efeserne 
5,6). Vi er i sluttperioden for denne nåværende tidsalderen; 
Herren kommer snart. Vær våken og klar.

Nådige Herre, takk for lyset jeg har fått fra Ditt Ord, som 
utpeker de slu metodene til Satan og hans hær i disse siste 
dager. Min forstands øyne er oversvømt med lys; jeg er våken 
og følsom på innsiden, klar for Herrens komme. Amen.

BØNN
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Verset ovenfor i Amplified Classic sier: "For alt som 
er født av Gud, vinner over verden; og dette er 

seieren som erobrer verden, ja, vår tro." Det snakker om tro 
fra Gud, fra Hans evige Ord til vår ånd! Det er troen som 
erobrer verden! 

Romerne 12,3 sier: " … Gud har tildelt hver enkelt et 
mål av tro".  Halleluja! Så i Romerbrevet 10,17 står det: "Så 
kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer 
ved Guds Ord". Dette er grunnen til at det er viktig at du 
utsetter din ånd for Ordet. 

Jo mer du hører eller studerer Ordet, jo mer tro kommer 
til deg; tro til å styre din verden. Med den troen har du 
herredømme over omstendighetene og seier over verden 
og dens systemer. Tro som ikke blir uttrykt, vil imidlertid ikke 
seire. Du uttrykker din tro i ord og handlinger, for Bibelen 
sier at tro taler! 

TRO SOM OVERVINNERE VERDEN

Alt det som er født av Gud, seirer over 
verden. Og dette er den seier som har seiret 
over verden, vår tro (1 Johannes 5,4).

fredag 20
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ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 13,44-14,1-12 & Første Mosebok 46-48

Matteus 8,1-11 & Første Mosebok  20

2 Korinterne 4,13; Markus 9,23; Markus 11,23

Så styr din verden med dine trosfylte ord. Dine ord har 
kraft; de har energi. Hvis noen sier til deg: "Men du har talt 
Ordet en stund nå, og ingenting forandrer seg". Minn dem 
på hva Bibelen sier: "Når skyene er fulle av regn, øser de det 
ut over Jorden …" (Forkynneren 11,3). Fortsett å tale Ordet i 
tro og vanne skyene dine med bønner. Når du gjør det, blir 
den åndelige skyen tykk av åndelig vann, og ingenting kan 
stoppe regnskyllet! Velsignet være Gud!

Herren er sterk og mektig, og Han er med meg og i meg! Jeg 
setter min lit til Ham alene og legger min tro på Hans Ord. 
Uavhengig av utfordringene i verden i dag er troen min seieren 
som overvinner verden! Alt er mulig for den som tror og jeg 
tror; derfor er alt mulig for meg. Ære til Gud!

BEKJENNELSE
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Uttrykket "rettferdighet" i vårt åpningsvers er 
"dikaiosunē" (gresk); det betyr rettferdighetens ord 

eller "logos" (gresk). Noen oversettelser bruker "lære" og andre 
bruker "undervisning" i stedet for "ord". Men den åndelige 
kommunikasjonen som er innebygd i det verset er mye 
høyere; det viser til å tale rettferdighet eller kommunikasjon 
om rettferdighet. 

For å forstå dette ytterligere, la oss undersøke Jesu svar 
da Han ble fristet av Satan i Matteus 4: Han siterte Skriften 
hver gang, men ikke som en som reagerte fra lovens ståsted. 
For eksempel, når Bibelen sier: "Du skal ikke stjele" (2 
Mosebok 20,15), ble det skrevet til Israel som et av budene. 

Men når du blir en kristen, er ikke "Du skal ikke stjele" 
aktuelt for deg! Det gjelder ikke din ånd. Betyr det at du kan 
stjele? Selvfølgelig ikke! I kristendommen har du en natur 
som ikke stjeler. Du er av høyere klasse. Du lever ikke etter 
loven eller budene, for Bibelen sier: "... loven er ikke laget 
for en rettferdig ..." (1 Timoteus 1,9). 

Så da Jesus sa til Satan, "Det står skrevet: Mennesket 

TALE RETTFERDIGHET

For hver den som bare får melk, er ukyndig i 
rettferdighetens ord, for han er et spedbarn 
(Hebreerne 5,13).

lørdag 21
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ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 14,13-36 & Første Mosebok 49-50

Matteus 8,12-22 & Første Mosebok 21

1 Korinterne 2,12-13; Kolosserne 3,16; Romerne 10,6-8

lever ikke av brød alene" (Matteus 4,4), beskrev Han sitt liv; 
det var en beskrivelse av Hans rettferdighet. Halleluja! Gud 
forventer alltid at du svarer med Ordet slik Jesus gjorde. Det 
handler ikke om å lære Skriften utenat slik at du kan sitere 
den; det handler om å tale rettferdighet, å kommunisere i 
tråd med din natur i Kristus – hvem du er i Ham. 

Noen ganger, når du svarer med Ordet, er kanskje ikke 
skriftstedet du siterer ordrett, men du er klar over at det du 
sier er i samsvar med Guds Ord; budskapet går til din ånd på 
Åndens språk. Når du reagerer på Satan og livets utfordringer 
på den måten, vil du alltid seire! Pris Gud!

Livet mitt er uttrykket for Kristi herlighet og herredømme. 
Jeg lever det høyeste liv. Jeg er Guds arving og medarving 
med Kristus; hele verden er min! Det guddommelige livet er 
virksomt i meg og Guds eget liv er aktivert i hver fiber av mitt 
vesen! Ære til Gud!

BEKJENNELSE
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norsk.

Apostelen Paulus visste hvordan han skulle streve i 
bønn for menneskenes sjeler. Han forsto prinsippene 

for framgangsrik bønn – sjelearbeid. For eksempel, i 1 
Korinterne 15,32, sa han: "... jeg sloss med villdyr i Efesos 
..." Der snakket han om noe som skjedde i ånden. Det var 
en åndelig kamp. 

I Åpenbaringen 19:11 forteller apostelen Johannes oss: 
"... Han både dømmer og fører krig i rettferdighet". Vi 
dømmer og fører krig i rettferdighet. Uttrykket "føre krig" 
er det greske "polemeō" og det betyr å være (engasjert) i 
krigføring, å kjempe eller sloss. I stedet for "krig" blir det også 
noen ganger oversatt med "kamp". 

"Krig" er også oversatt fra "stratomai", som har å gjøre med 
krig som soldater i en krigføring. Men så er det "Agonisomai" 
(gresk); et annet ord for krig som handler mer om å kjempe 
for noe (Kolosserne 1,29; 4,12). Denne gangen er den mer 
lidenskapelig og intenst, og det brukes ikke nødvendigvis 
våpen. 

Det er der det engelske ordet "agonize" er avledet. Det er 
det vi forventes å gjøre når vi ber for tapte sjeler – vi "strever", 
fordi vi har en motstander som kjemper mot oss. Efeserne 

STREVE FOR SJELER I BØNN

Epafras, en Kristi tjener som er en av dere, 
hilser dere. Han kjemper alltid med iver for 
dere i bønn, for at dere kan stå fullkomne og 
fullendte i all Guds vilje (Kolosserne 4,12).

søndag 22
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Matteus 15,1-28 & Andre Mosebok 1-2

Matteus 8,23-34 & Første Mosebok 22

1 Timoteus 2,1-4; Efeserne 6,12-13

6,12 sier: "For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot 
maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne 
tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i 
himmelrommet". 

Ordet "kamp" er den generelle betegnelsen for krig, 
slåssing, kamp, strid; og lar oss få vite at alle disse har å 
gjøre med vår motstander. 2 Korinterne 4,3-4 forteller oss 
om denne motstanderen og omfanget av hans ondskap. 
Det sier: "Selv om vårt evangelium er skjult, er det for dem 
som går fortapt, det er skjult, de vantro som har fått sine 
sinn forblindet av denne tidsalders gud, for at ikke lyset fra 
herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal 
skinne for dem".

 Dette er grunnen til at du må be intenst om at syndere 
skal bli befridd fra Satans makt over til Guds barns herlige 
frihet. Strev for dem i bønn. Dette er en prioritet i å kjempe 
en god kamp (1 Timoteus 2,1-2).

Kjære Far, jeg takker deg for å øse din Ånd ut over hele 
menneskeheten og gjøre det mulig for alle mennesker å 
motta Kristi herlige evangelium. Jeg bryter djevelens makt 
over menneskers sinn, de som du har bestemt til frelse i dag; 
de er forløst fra mørket til lyset og over i den herlige friheten 
til Guds barn, i Jesu navn. Amen.

BØNN
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1 Peter 2:9 sier: "Men dere er en utvalgt slekt, et 
kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, 

så dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som 
kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys". Det er 
vårt kall: det er til et liv i lovprisning. Vi er helliget til å prise 
Herren. 

I Bibelen ble David, som Guds profet, inspirert av 
Herren til å organisere levittene i kor. Det er fordi han 
hadde åpenbaringen om sann tilbedelse. David var musiker, 
instrumentalist og låtskriver. Han var sanger, og han laget 
også instrumenter. I palasset til Saul, Israels konge, spilte han 
ofte på fløyte (1 Samuel 16,14-23). Bibelen forteller oss at 
de laget musikk i Kongens hus; musikk var ikke noe nytt for 
verden. Men musikk for Gud var annerledes. Hvis musikk 
skulle bli ofret til Gud, kunne det bare gjøres av levittene 
inne i templet (1 Krønikebok 16,4). 

Videre er vår lovprisning et våpen mot motstanderen. 
Husk hva som skjedde med Josafat; tre fiendtlige nasjoner 
allierte seg mot Juda. Men Josafat organiserte seg med folket 
og satte sangerne foran hæren. Bibelen sier: "Da de begynte 
å synge og love, satte Herren ut et bakhold mot folket fra 

HELLIG LOVPRISNING

Da han hadde rådført seg med folket, 
utnevnte han dem som skulle synge for 
Herren, og dem som skulle love Hellighetens 
skjønnhet mens de gikk ut foran hæren. De 
sa: Pris Herren, for Hans miskunnhet varer 
evig (2 Krønikerbok 20,21).

mandag 23
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Matteus 15,29-16,1-12 & Andre Mosebok 3-5
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Andre Krønikebok 20,21-22; 
Apostlenes gjerninger 16,25-26

Ammon, Moab og Se’irfjellet …" (2 Krønikebok 20,22). Det 
er kraften til hellig lovprisning. 

Det finnes kamper du vinner med lovprisning. Les 
Apostlenes gjerninger 16 og se hvordan Paulus og Silas på 
en overnaturlig måte ble befridd fra sine fangevoktere da 
de priste Herren: "Men ved midnatt var Paulus og Silas i 
bønn, og sang lovsanger til Gud … Plutselig kom det et stort 
jordskjelv … Straks ble alle dørene åpnet, og alle fangenes 
lenker ble løst" (Apostlenes gjerninger 16,25-26). 

I Det nye testamente er vi omskjærelsen som tilber Gud 
i Ånden, gleder oss i Kristus Jesus og ikke har tillit til kjødet 
(Filipperne 3,3). Vi er de Han har helliget for å tilbe Ham 
med sann tilbedelse. Det er grunnen til at vi kan tilbe Ham 
i Ånd og i sannhet. 

Vi har ofte våre nattlige lovsangsgudstjenester, hvor vi 
som et globalt publikum utøser våre hjerter i tilbedelse og 
pris til Herren for Hans kjærlighet, godhet, nåde og underfulle 
gjerninger. Sørg for å være en del av disse direktesendte 
tjenestene og gjenopplev øyeblikkene under gjenutsendelsen 
på Loveworld Networks.

Dyrebare Herre Jesus, jeg tilber deg; du er den evige Konge, 
udødelig, med all makt, herlighet og majestet. Du er universets 
monark og du alene har all autoritet i himmelen, på jorden og 
under jorden. Du er Den Høyeste Gud, verdig all lovprisning, 
ære og beundring. Du er tidsaldrenes Konge. Jeg tilber deg i 
dag og for alltid. Amen.

BØNN
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Skriftstedet ovenfor skisserer hvilke typer bønner vi bør 
be for alle mennesker: "påkallelser, bønner, forbønn 

og takksigelser". Vi må be slik, og ofte med faste, slik at Guds 
hensikt med å få menneskeheten til å komme til Kristus vil 
bli aktualisert. Bibelen sier at Han vil at alle mennesker skal 
bli frelst, inkludert ledere av nasjoner. 

Dette er dagen for Hans nåde og Hans frelse. Presenter 
derfor det argumentet i bønn; Bibelen sier at Guds nåde 
som bringer frelse er gjort tilgjengelig for alle mennesker 
(Titus 2,11). I Kristus er frelsen allerede gjort tilgjengelig for 
hvert menneske. Men vi vet hva som holder folk i mørket. 
Bibelen sier: "Men selv om vårt evangelium er skjult, er for 
dem som går fortapt det er skjult, de vantro, de som har 
fått sine sinn forblindet av denne tidsalders gud, for at ikke 
lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds 
bilde, skal skinne for dem" (2 Korinterne 4,3-4). 

FORBØNN FOR ALLE MENNESKER  

Derfor formaner jeg først av alt til at det 
blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og 
takksigelser for alle mennesker, for konger 
og alle som har myndighet, så vi kan leve 
et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og 
ærbødighet (1 Timoteus 2, 1-2).

tirsdag 24
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Titus 2,11; Apostlenes gjerninger 2,37-39; 1 Timoteus 2,1-4 
AMPC

Satan er den som har blindet menneskenes sinn slik at 
de ikke skulle tro på evangeliet; han er grunnen til at noen vil 
gjøre hva som helst for å motstå evangeliets budskap. Men i 
bønn bryter du hans grep og innflytelse over menneskers liv! 

Bruk alltid tid til å gå lidenskapelig i forbønn for de i 
din verden som ennå ikke kjenner Herren. Be om at enhver 
motstand blir fjernet for at de skal motta sannheten med 
forståelse og omfavne Guds Ord for sin frelse. 

Be også for ledere at de vil ha vilje, lyst og frimodighet 
til å gjøre det som er rett og nekte å gi etter for korrupsjon 
og negativ påvirkning. Profeter ofte at fred råder i verdens 
byer, tettsteder og nasjoner, og evangeliet har klar bane der 
du bor og arbeider.

Dette er frelsens og nådens dag, for Guds nåde som bringer 
frelse er gjort tilgjengelig for alle mennesker. Derfor ber jeg 
for at store skarer av menn og kvinner rundt om i verden skal 
ta imot dette dyrebare budskapet om frelse. Jeg ber om at 
sløret fjernes fra deres øyne og at deres hjerter og sinn åpnes 
for lyset til Kristi herlige evangelium. Amen.

BØNN
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I 2 Korinterne 5,21 står det "For Ham som ikke kjente 
til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle 

få Guds rettferdighet i Ham". Når vi blir født på ny, er vi 
den eksakte manifestasjonen av Guds rettferdighet. En hund 
føder en hund. På samme måte, da Gud, i sin uendelige 
rettferdighet, fødte oss, ble vi Guds rettferdighet. 

Vi er produktet av Hans rettferdighet; vi er Hans 
rettferdighet manifestert! Fortell dette om deg selv stadig 
vekk. Når du sier det, er det ikke et skryt; du bekrefter ganske 
enkelt sannheten – du erklærer hvem du er i Kristus! 

Dette er forskjellig fra rettferdighetens gave som du står 
i Guds nærhet for å motta evig liv ved. Da du ble født på ny, 
ble du gjenskapt i rettferdighet. Bibelen sier: "Om noen er 
i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi …" (2 
Korinterne 5,17). Denne nye skapningen, slik den leses i vårt 
innledende vers, ble skapt i rettferdighet og sann hellighet. 

I Amplified Classic kaller det "sann rettferdighet" (Efeserne 
4,24). Halleluja! Med andre ord, ingen mer skygge eller form 

PRODUKTER AV HANS RETTFERDIGHET
onsdag 25

Og ikle dere dere det nye menneske, 
som er skapt etter Gud, ved sannhetens 
rettferdighet og hellighet (Efeserne 4,24).
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Efeserne 4,24 AMPC; Romerne 5,17 AMPC

av rettferdighet. Du er Gud-lik i sann rettferdighet og hellighet. 
For en velsignelse! Lev med denne bevisstheten og vandre i 
herlighet og herredømme over omstendighetene, hver dag.

Jeg har mottatt sann rettferdighet; nå er jeg Gud-lik i sann 
rettferdighet og hellighet, overlegen Satan, hans demoner og 
omstendigheter! Ved Jesu Kristi kraft er hele verden lagt ned 
foran meg i absolutt herredømme! Halleluja!

BEKJENNELSE
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I Romerne 10,9 sier Bibelen "… dersom du bekjenner 
Herren Jesus med din munn, og tror i ditt hjerte at 

Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst". Det 
forteller oss at Jesu Kristi oppstandelse er der kristendommen 
kommer fra.

For å være en kristen, må du tro på oppstandelsen. Hvis 
du ikke tror på oppstandelsen, kan du ikke tro på døden, 
fordi døden måtte inntreffe før oppstandelsen. Faktisk er den 
beste gjengivelsen av Romerbrevet 10,9: "Hvis du med din 
munn bekjenner Herren Jesus, og i ditt hjerte tror at Gud 
har oppreist ham fra de døde, vil du bli frelst". 

Du kan si: "Pastor Chris, men det står at du bekjenner 
først, og så tror du deretter". Nei; du tror først før du 
bekjenner. Det er prinsippet. Det neste verset tydeliggjør det 
eksplisitt: "For med hjertet tror en til rettferdighet, og med 
munnen bekjenner en til frelse" (Romerne 10,10). Halleluja! 

Når du tror med hjertet ditt, er du gjort rett med Gud. 
Vi trodde på Jesus Kristus, og vi ble gjort rett, og med 

FRELST VED HANS OPPSTANDELSE

torsdag 26

For av nåde er dere frelst ved troen, og det 
er ikke av dere selv, det er Guds gave 
(Efeserne 2,8).



63

VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 18,15-35 & Andre Mosebok 10-12

Matteus 10,1-11 & Første Mosebok 26
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bekjennelsen av Hans herredømme ble vi sendt inn i frelsen. 
Det er det enkle prinsippet. 

2 Korinterne 4,13 sier: "Siden vi har den samme troens 
Ånd, etter det som er skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg, 
så tror også vi, derfor taler vi" Det viser at du tror, og så 
taler du. Hver mann, kvinne, gutt og jente som noen gang er 
født, og som noen gang vil bli født inn i denne verden, har 
allerede blitt juridisk "frelst" av Jesus Kristus. Da Han døde, 
døde Han for å redde hele menneskeheten. Men den frelsen 
blir en livsviktig opplevelse – aktiv i livet til den som tror, ikke 
bare at Jesus døde, men at Han ble oppreist fra de døde for 
vår rettferdiggjørelse. Pris Gud!

Mens vi venter på Herrens gjenkomst, måtte skyene øse 
rettferdighet ned hele tiden; måtte jorden åpne seg og frelsen 
bære frukt og rettferdighet springe ut med den, ifølge Herrens 
Ord, i Jesu navn. Amen.

BØNN
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Slik vokste Herrens Ord sterkt og fikk makt 
(Apostlenes gjerninger 19,20).

fredag 27

Hvis du ønsker visse endringer i livet ditt, din by, stat 
eller nasjon, kan du få det til gjennom effektive 

bønner – å be med lidenskap. Paulus visste hvordan han 
skulle be effektivt; det var det som forandret Efesos og andre 
steder hvor han tjente. 

Paulus var i Efesos i to år og tre måneder, og i den 
perioden rystet han hele stedet. Bibelen sier: "Mange av dem 
som var kommet til tro, kom og bekjente og fortalte om 
sine gjerninger" (Apostlenes gjerninger 19,18). Med andre 
ord, de ga opp avgudsdyrkelsen og sin hedenske praksis, og 
bekjente åpenlyst Jesu herredømme. 

Det 19. verset sier at de som hadde vært i magi og 
trolldom, ble omvendt til Kristus. Hvordan klarte Paulus å 
oppnå dette? Han ga oss en idé da han sa i 1 Korinterne 
15,32: "Hvis det var på menneskelig vis jeg kjempet med 
villdyr i Efesos, hvilken vinning har jeg av det ..." 

Når du studerer konteksten, kan du ikke finne hvor han 
personlig møtte dyr eller ble fysisk angrepet av villdyr. Paulus 
talte tydeligvis åndelig. Han refererte til noe som skjedde 
i ånden. Husk hva vi leser i temaverset vårt: "Slik vokste 
Herrens Ord sterkt og fikk makt". 

Evangeliet seiret i Efesos fordi Paulus forsto å be med 

ENERGISK BØNN
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Jakob 5,16-18 AMPC; Lukas 22,44 TPT

lidenskap, hvordan seire i ånden gjennom bønn. Bibelen sier: 
"Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft" (Jakob 
5,16). Uttrykket "stor kraft" er "energeō" (gresk); og det betyr 
"energisert". Med andre ord, den "energiske" bønnen til et 
rettferdig menneske har stor kraft. Halleluja! 

For å slå dette ytterligere fast, gir Jakob oss eksemplet på 
Elias bønn og sier: Elias "ba inderlig" (Jakob 5,17). Uttrykket 
"ba inderlig" betyr bokstavelig talt at Elias "ba med bønn" og 
gir det en hebraistisk form for vektlegging. Han snakket om 
intensiteten i Elias bønn. Han ba inderlig bønn.

 Det er mange ting som skjer i vår verden i dag som burde 
få oss til å be intenst som Elia gjorde. Det er ditt ansvar som 
Guds barn å sette en stopper for onde gjerninger utført av 
Satan i din verden og i områdene utenfor.

Kjære Herre, takk for bønnens privilegium og velsignelse. Nå 
ber jeg for en uhindret spredning av evangeliet, at ditt Ord får 
fri bane og blir herliggjort. Jeg ber imot frykt vold, ondskap 
og alle former for urettferdighet; jeg erklærer fred, framgang, 
stabilitet og velstand, slik at ditt rike skal ha framgang, i Jesu 
navn. Amen.

BØNN
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lørdag 28

Tenk på dette: Den samme Ånden som Jesus drev 
ut djevler med, helbredet syke, reiste opp døde og 

gjorde alle de fantastiske miraklene Han gjorde; den samme 
Ånden bor i deg i dag. Den Hellige Ånd er Guds Ånd; Han 
er den guddommelige essensen. Han er akkurat som Jesus. 
Han mottar ikke kraft fra Gud; Han er Guds KRAFT! Han er 
sannhetens Ånd som utgår fra Faderen. 

Den Hellige Ånd er ikke mindre enn Faderen, og Han 
er heller ikke mindre enn Jesus. Bibelen sier at det var Han 
som oppreiste Jesus fra de døde (Romerne 8,11). Denne 
Hellige Ånd har også vitalisert din hittil dødsutsatte kropp. 
Din kropp er nå Hans tempel (1 Korinterne 6,19). Halleluja! 
Hva betyr dette for deg? 

Det betyr at om kroppen din noen gang er plaget, hvis 
noen sår eller anomalier dukker opp i kroppen din; vil det 

DEN HELLIGE ÅND ER DEN 
GUDDOMMELIGE ESSENSEN

Det er derfor jeg vil minne deg på å vekke 
opp (tenne opp glørne til, blåse flammen 
til og fortsette å brenne) Guds [nådige] 
gave, [den indre ilden] som er i deg ved å 
påleggelsen av mine hender [med de eldste 
ved din ordinasjon] (2 Timoteus 1:6 AMPC). 
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Romerne 8,10-11 ESV

bli ordnet med av Den Hellige Ånd. Han går rundt i deg for 
å sikre at ingenting går galt i eller med din fysiske kropp. 
Dette er sannheten! Så aktiver Hans kraft i deg ofte ved å 
tale i tunger og bekrefte Hans Ord. 

Du trenger ikke å delta på "vekkelsesmøter" for å aktivere 
Åndens kraft. Bare begynn å forkynne Hans Ord om livet ditt, 
og om ikke lenge vil Hans guddommelige kraft gå gjennom 
ditt vesen. Velsignet være Gud!

Alt i min kropp er berørt av den Hellige Ånds kraft. Det er 
liv i meg. Det finnes ingen situasjon jeg ikke kan endre for 
den iboende kraften til å gjøre langt mer enn jeg kunne be 
om, tenke eller innbille meg, er i meg. Jeg er infundert med 
guddommelig kraft og Guds herlighet er åpenbart gjennom 
meg. Halleluja!

BEKJENNELSE
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søndag 29

Alt Jesus gjorde – alle miraklene Han utførte – gjorde 
Han med ord. Selv da Han mangfoldiggjorde de fem 

brødene og to fisker; var det med ord! Bibelen sier at Han 
velsignet dem (Matteus 14,19) ved å takke; Han aktiverte 
kraften med ord. 

Ord er "ting"; de har kreativ energi. Når du snakker, 
frigjøres energi for å få det du har sagt til å materialisere seg, 
positivt eller negativt. Bibelen sier: "Død og liv er i tungens 
makt" (Ordspråkene 18, 21). Ikke forvirr ånden din ved å si 
én ting og skjule den med noe annet. 

Jakob 3,11 sier at søtt og bittert vann ikke kommer fra 
den samme kilden. Vær konsekvent i dine bekjennelser – i 
din erklæring om Guds sannheter. Sannheten er konsekvent. 
Ikke endre bekjennelsen din på grunnlag av forbigående 
situasjoner eller omstendigheter. Det spiller ingen rolle hva 
du føler, hva du ser eller hører; hold fast ved det du har 
trodd og mottatt. 

Hold fast ved din bekjennelse av Guds Ord. Ikke gi Satan 
en sjanse. Det spiller ingen rolle de motgående bevisene og 
motgangene han kan reise mot deg; si: "Jeg er en seierherre 

VÆR KONSEKVENT I DIN BEKJENNELSE

La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen 
av vårt håp, for Han som ga løftet, er trofast 
(Hebreerne 10,23).
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i Kristus Jesus! Større er Han som er i meg enn han som er i 
verden". Når du har sagt det, uansett hva som skjer etterpå, 
nekt å vakle. Din tro vil seire. 

Det er slik du takler omstendigheter og situasjoner i livet: 
du vakler ikke når det gjelder Guds løfte gjennom vantro. I 
stedet er du sterk i troen, og gir Herren ære (Romerne 4,20). 
Bevar alltid troens ord i munnen din, så vil du alltid vinne: 
"For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: 
Løft deg og kast deg i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men 
tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier" 
(Mark 11:23).

Jeg nekter å tillate omstendigheter diktere mitt livs utgang. 
Jeg vakler ikke når det gjelder Guds Ord ved vantro; jeg er 
alltid sterk i troen og gir Gud ære! Ingen sykdom, svakhet 
eller skrøpelighet kan trives i min kropp for jeg er forent 
med Herren og jeg er én ånd med Ham. Guddommelig liv og 
ufeilbarlig helse og styrke virker i hver fiber av mitt vesen, i 
hver celle i blodet mitt og i hvert bein i min kropp! Ære til Gud!

BEKJENNELSE
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Mange ganger beskriver enkelte kristne sine møter 
med demoner og hvordan de ofte blir undertrykt 

av mørkets makter. For slike mennesker er spørsmålet som 
ofte dukker opp i tankene mine: "Hvem er Jesus? Ga han oss 
ikke makt over djevler?" 

Bibelen sier at vi er blitt utfridd – overført og overdratt – 
fra mørkets jurisdiksjon til Guds kjære Sønns rike. Det er ditt 
nåværende bosted. Du er langt over myndigheter og makter; 
vitalt og effektivt overlegen Satan og helvetes demoner! 

Jesus sa i Lukas 10,19: "Se, Jeg gir dere makt til å trampe 
på slanger og skorpioner, og over all den makt fienden har, 
og ingenting skal skade dere på noen måte". Inntil og med 
mindre dette blir din nåtidsbevissthet, oppfatning og livssyn, 
vil du leve et liv som er langt lavere enn ditt kall i Kristus. 

Her er noe jeg gjorde for mange år siden som jeg 
anbefaler deg å gjøre for deg selv: ta notatblokken eller 
dagboken din, og skriv som en tittel: "Hvorfor jeg har makt 
over demoner". Gå deretter til Bibelen og skriv opp hvert 
skriftsted du kan finne om Jesus, hvem Han er og hvem du 
er i Ham! 

Du vil bli overrasket og inspirert av det du vil oppdage 

DIN OPPHØYDE PLASS I HAM 

mandag 30

Han er Den som har fridd oss ut av mørkets 
makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike 
(Kolosserne 1,13).



73

VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Matteus 21,1-32 & Andre Mosebok 18-19

Matteus 11,1-10 & Første Mosebok 30

Kolosserne 1,12-13; Efeserne 1,21-23 TPT; 
Efeserne 2,6

om Jesus Kristus, kraften Han har gitt deg, og din opphøyde 
plass i Ham. Du er i Ham; en uatskillelig enhet med Ham. 
Som Han er, slik er du i denne verden (1 Johannes 4,17). 

Hvordan er Han? Han er glansen av Faderens herlighet. 
Han er herligheten personifisert. Hvem er Han? Han er selv 
Gud! Hvor er Han? Han er på stedet for høyeste ære og 
øverste autoritet i det himmelske rike: "... opphøyet som den 
første over enhver hersker, autoritet, regjering og makt som 
eksisterer! Han troner herlig over hvert navn som noen gang 
er blitt lovprist, ikke bare i denne tidsalder, men i tiden 
som kommer" (Efeserne 1,21 TPT). Den mest fascinerende 
delen av det hele er at du er i Ham, herlig tronet med Ham 
og opphøyd, langt over enhver hersker, autoritet, regjering 
og makt som eksisterer. Velsignet være Gud!

Jeg lever i Guds kjære Sønns rike; det er riket jeg ble født 
inn i; et rike med herlighet, utenfor tid og rom; riket for 
det mirakuløse. Jeg nekter å underkaste meg nivået til det 
jordiske livet eller tankegangen. Jeg hersker over demoner og 
omstendigheter og dominerer denne fysiske verdenen med 
vårt himmelske rikes prinsipper. Halleluja!

BØNN
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Når vi sier at kristendommen er et kall til et liv i 
herlighet, rettferdighet, storhet, ære og fred, er 

det en realitet i nåtiden. Det er en bokstavelig sannhet, ikke 
et løfte vi ser frem til å nyte når vi kommer til himmelen. Vi 
har Kristus-livet i oss NÅ! Vi har Hans rettferdighet og Hans 
herlighet. Bibelen sier: "For som Han er, slik er vi i denne 
verden" (1 Johannes 4,17). 

Kolosserne 3,3-4 forteller oss noe super-sublimt; det står: 
"For dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 
Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere 
bli åpenbart sammen med Ham i herlighet". Kristus er ditt 
liv. Det ble en utveksling; en fortrengning av ditt naturlige 
menneskeliv med Hans guddommelige liv. Herren Jesus tok 
ditt fordervede, beseirede, ødelagte menneskeliv fra deg. Han 
tok syndens og skammens liv fra deg, og i stedet ga Han deg 
et liv i herlighet og rettferdighet. 

ET LIV MED HERLIGHET OG 
RETTFERDIGHET 

tirsdag 31

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig 
presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så 
dere skal forkynne Hans underfulle storverk, 
Han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt 
underfulle lys (1 Peter 2,9).
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Tenk på det: hvis Kristus er ditt liv, så burde alt ved livet 
ditt være absolutt guddommelig. Hvordan kan det da sies 
at du har en uhelbredelig sykdom? Satan har prøvd å lure 
mange til å tro at ingenting har endret seg i livene deres, selv 
om de nå er født på ny. 

Mørket, elendigheten, svakhetene og smertene som var 
assosiert med ditt gamle menneskeliv har alle forsvunnet. 2 
Korinterne 5,17 sier: "Så om noen er i Kristus, er han en ny 
skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt". 

Du er nå i et nytt miljø – miljøet til Hans herlighet og 
rettferdighet. Det er derfor livet ditt er fullt av herlighet og 
du produserer frukt og rettferdighets gjerninger. Ha og gå i 
denne bevisstheten. Vær full av tro og selvtillit, vel vitende 
om at livet ditt er uttrykket og manifestasjonen av disse 
sannhetene. Halleluja!

Jeg er full av tro og tillit og vet at livet mitt er uttrykket og 
åpenbaringen av Kristi herlighet og rettferdighet. Jeg har Kristi 
liv virksom i min ånd, sjel og kropp. Ære til Gud!

BEKJENNELSE



Vi håper du er blitt velsignet av denne andakten.
Vi inviterer deg til å gjøre Jesus Kristus til Herre i ditt liv, 

gjennom å be slik,
”Herre Gud, jeg tror på Jesus Kristus, den levende Guds 
Sønn, av hele mitt hjerte. Jeg tror at Han døde for meg, og 
at Gud oppreiste Ham fra de døde. Jeg tror at Han lever i 
dag. Jeg bekjenner med min munn, at Jesus Kristus er Herre 
i mitt liv fra denne dag. Gjennom Ham, og i Hans Navn, har 
jeg evig liv, Jeg er født på ny. Jeg takker deg Herre, for at du 
har frelst min sjel! Nå er jeg et Guds barn. Halleluja!”

Gratulerer! Nå er du et Guds barn. For å motta mer informasjon 
om hvordan du kan vokse som en kristen, vennligst ta kontakt på 

hvilket som helst av tlf. numrene nedenfor,

+44 (0)1708 556 604
+44 (0)8001310604

united kingdom,

+234 1 8888186
nigeria,

+27 11 326 0971
south africa,

+1 416-667-9191
canada,

+1(800) 620-8522
usa,
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Pastor Chris Oyakhilome, presidenten i Believers’ 
LoveWorld Inc., en dynamisk, mangesidig, global 

tjeneste, er forfatteren av Realitetenes Rapsodi, verdens nr 
1 daglige andaktshefte, og av mer enn 30 bøker. Han er en 
dedikert Guds Ords tjener og budskapene hans har brakt 
sannheten om det himmelske livet inn i manges hjerter.

Millioner	har	blitt	affisert	av	hans	TV	sendinger	”Atmosphere	
for Miracles” som bringer Guds guddommelige nærvær 
rett inn i menneskers hjem. Omfanget av TV tjenesten 
hans strekker over hele verden med LoveWorld 
satellittkringkastningsnettverk som leverer kvalitetsprogrammer 
med kr istent innhold t i l  en global  t i lhørerskare.

Ved den verdenskjente Healing School åpenbarer han 
Jesu Kristi helbredelsesgjerninger og har hjulpet mange 
til å få helbredelse ved virksomheten av Ånden gaver.

Pastor Chris sin lidenskap er å nå ut til alle verdens mennesker 
med Guds nærvær – en gudegitt oppgave han har gjennomført 
i mer enn 30 år ved forskjellige slags utadrettet aktivitet, 
korstog så vel som mange andre plattformer som har hjulpet 
millioner til å oppleve et seierrikt og meningsfylt liv i Guds Ord.
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