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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.

InnledningInnledning

                       -Pastor Chris Oyakhilome

Hurra! Det populære andaktsheftet, Realitetenes 
Rapsodi, er nå tilgjengelig på 7,000 språk, og vi teller 

stadig videre. Vi tror at  2022 utgaven av andaktsheftet vil 
styrke din åndelige vekst og utvikling, og gjøre deg klar 
for store seire i løpet av året.
Livsforvandlende tanker i denne utgaven vil fornye, 
forvandle og forberede deg for en tilfredsstillende, fruktbar 
og innbringende opplevelser i Guds Ord.
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norsk.

I Bibelen står det “Og Gud som er i stand til å la all 
nåde (enhver favør og jordisk velsignelse) komme til 

dere i overflod…” (2 Korinterne 9,8 AMPC). Det betyr at 
Herren styrer nåde mot deg. Nåde bringer aksept, ære og 
verdighet; den trekker de rette folkene, omstendighetene og 
ressursene til deg, i tråd med Guds hensikt for ditt liv.

Erklær stadig vekk, “Jeg vandrer og fungerer i nåde; nåde 
skiller meg ut til ære og fortreffelighet. Jeg er et nådens barn.” 
Bibelen sier at man skal dra nytte av nåden som er i Kristus 
Jesus. Med denne nåden kan du lykkes i alle anstrengelser. 

Bli bevisst hva vi leser i temaskriftstedet vårt; det står 
at Gud er i stand til å gi ALL nåde i overflod til deg, og det 
gjorde Han i Kristus Jesus. Bibelen sier at av Hans fylde har 
vi alle mottatt nåde lagt på nåde (Johannes 1,16). Så forteller 
Paulus oss resultatet av å ha fått denne overstrømmende og 
overfloden av nåde, “…så skal da de som tar imot nådens 

HANS NÅDE ER VIRKSOM I DEG
lørdag 1

Gud er mektig til å la all nåde komme 
til dere i overflod, så dere alltid og i alle 
forhold skal ha nok av alt som trengs, og 

kan ha overflod til all god gjerning
 (2 Korinterne 9,8).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Efeserne 6,10-24 & Jesaja 31-32

Titus 1,1-16 & Jeremia 49

2 Peter 1,2; Jakob 4,6; 2 Peter 3,18

overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske 
ved Den Ene, Jesus Kristus” (Romerne 5,17).

Nåden får oss til å herske (å “konge”) i livet! Det betyr 
at du har herredømme; du hersker over demoner, sykdom 
og skrøpelighet, fattigdom, fiasko og død ved Kristus Jesus. 
Fordi Hans nåde virker i deg, vil det andre strever for alltid 
komme naturlig til deg, helt gratis! Halleluja!

Jeg aktiverer Guds nåde og kraft i livet mitt. Jeg bekrefter i 
tro at jeg er nådig til å utmerke meg og oppfylle min skjebne 
i Kristus. Jeg er tilstrekkelig i Kristi tilstrekkelighet, og hans 
overflodsrike nåde over mitt liv er tilstrekkelig for meg i alle 
ting, i Herren Jesu navn. Amen.

BEKJENNELSE
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norsk.

Hver og en av oss er kalt til å manifestere Guds 
herlighet ved å vinne sjeler. Med frimodighet skal vi 

bringe evangeliets budskap til de i vår verden og regionene 
utenfor. Det bringer tankene til vitnesbyrdet til en kjær 
pastor som ble sendt for å bringe evangeliet til en hersker 
i en muslimsk region. Første gang han gikk, ble han avvist. 
Men hans seniorpastor som ga ham ordren, ba ham gå igjen. 

Han gikk den andre gangen, uforferdet, vel vitende 
om at det kunne koste ham livet; igjen avviste de ham. 
Seniorpastoren, overbevist om at han hadde hørt fra Herren, 
sa til ham for tredje gang: “Gå igjen!” Og han gikk; denne 
gangen er det ingen som avviser ham. Halleluja! Han leverte 
budskapet slik han ble sendt, med fare for sitt liv. Dette er 
guddommelig frimodighet til en ordre fra himmelen. 

Det er en uvanlig nåde fra Gud i arbeid i livene til hans 
barn og i menigheten i dag: alle veier åpner seg, og alle 
barrierer smuldrer opp på grunn av kraften i evangeliet og 
Jesu navn som vi forkynner. Det er det som skjer overalt hvor 

ÅPENBAR HANS HERLIGHET I 
SJELEVINNING

søndag 2

Men alt dette er av Gud, Han som forlikte 
oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss 
forlikelsens tjeneste
 (2 Korinterne 5,18).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Filipperne 1,1-30 & Jesaja 33-34

Titus 2,1-15 & Jeremia 50

Apostlenes gjerninger 9,26-29; Apostlenes gjerninger 14,1-
3; Apostlenes gjerninger 19,8; 1 Tessalonikerne 2,2

Kjære Far, din kraft til å frelse, helbrede, befri og velsigne er 
pakket inn i evangeliet, som har blitt forpliktet til min tillit til 
å dele med andre ved din Ånds kraft. Jeg er gjennomsyret av 
Åndens frimodighet til å avsløre din rettferdighet og lys for 
dem i min verden og utenfor, i Jesu Navn. Amen!

BØNN

vi går med Realitetenes Rapsodi. Halleluja! 
Forkynn evangeliet frimodig, mer enn noen gang 

før. Husk hvor vi kommer fra: patriarkenes og apostlenes 
avstamning! Tenk på hvordan de var i sin tid, og hva de 
gjorde med budskapet (studer hele Hebreerne 11). Bibelen 
sier om apostlene: “...de talte Guds ord med frimodighet” 
(Apostlenes gjerninger 4,31). De forkynte overalt til de fylte 
hele Jerusalem med sin lære (Apostlenes gjerninger 5,28). 

Det samme skjer i våre dager: milliarder av mennesker 
fra hele verden blir inspirert og forvandlet av evangeliets 
budskap, fordi vi er av samme slekt som apostlene og 
profetene i gamle dager. Vi manifesterer Guds herlighet ved 
å vinne sjeler fordi vi fungerer i Den hellige ånds samme nåde 
og kraft! Halleluja!
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norsk.

mandag 3
DET ER HELLIG Å BE FOR ALLE 

MENNESKER 
Derfor formaner jeg først av alt til at det 
blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og 
takksigelser for alle mennesker 
(1 Timoteus 2,1).

For noen år siden, mens jeg snakket med Herren, 
hadde jeg noen spørsmål på hjertet. Hvorfor virket 

det som om verden gikk i en feil retning til tross for mye 
forkynnelse fra tjenester og kirker? Hvorfor var det så mye 
trøbbel i verden og veldig lite fred? 

Herren begynte snart å vise meg noe. Han ledet meg 
til 1 Timoteus 2,1-2, som sier: “Jeg formaner derfor at det 
først og fremst gjøres 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.” Her viser han oss hva vi skal 
prioritere når vi ber. 

Vi ønsker alle å leve stille og fredelige liv; vi ønsker 
ærlighet i våre samfunn. Men for at alt dette skal skje, 
forteller Skriften oss hva vi må gjøre: be for alle mennesker; 
for konger og for alle som har makt. Gud vil at vi skal be slik 
“først og fremst”; med andre ord, som førsteprioritet. Det er 
en guddommelig instruks. 

Som Jesu Kristi Menighet kan vi ikke ignorere denne 
instruksen og forvente å ha fred eller ha ærlige menn 
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Filipperne 2,1-18 & Jesaja 35-37

Titus 3,1-15 & Jeremia 51

Jeremia 29,7; Lukas 18,1; 1 Timoteus 2,1-4 AMPC

Kjære himmelske Far, takk for din Ånd som leder meg til å be 
rett og be effektivt. Nå ber jeg for alle mennesker; for konger 
og de som har makt i verdens nasjoner; og takker deg for at din 
rettferdighet har framgang i deres hjerter. Over hele verden 
blir menneskers liv forvandlet ved kraften og innflytelsen til 
evangeliet og resulterer i manges herlige frelse, i Jesu navn. 
Amen.

BØNN

og kvinner til å lede våre samfunn. Herrens instruks er 
klar; vi må bevisst samles for å be for alle mennesker og 
alle de forskjellige kategoriene av ledere i våre samfunn: 
presidenter, guvernører, ordførere, skolesjefer, ledere for 
store innflytelsesrike institusjoner og mer. 

Hvis vi ber mer på denne måten, vil Guds rettferdighet 
bli etablert i våre nasjoner, byer og samfunn; og alle former 
for ondskap, uro, ondskap og redsel vil bli forpurret. Hvis du 
ikke har lært å be på denne måten, begynn i dag. 

Kanskje du leder en cellegruppe, et oppsøkende 
fellesskap, eller du er pastor i en kirke, undervise og led 
medlemmene dine til å be på denne måten. Gå i forbønn 
og takk først og fremst for alle mennesker; for konger, og for 
alle som har myndighet, før du ber for eller om andre saker.
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tirsdag 4

I 1 Kongebok 3 fortel ler  Bibelen oss om et 
bemerkelsesverdig møte Salomo hadde med Herren. 

Salomo hadde ofret mer enn tusen brennoffer til Gud i 
Gibeon. Samme natt viste Herren seg for ham i en drøm og 
sa: “Salomo, be om alt du vil”. 

Som svar svarte Salomo: “Gi derfor din tjener et lydhørt 
hjerte til å være dommer for ditt folk...” (1 Kongebok 3:9). 
Hvor det behaget Herren at Salomo ba om dette! Men 
her er det jeg vil at du skal legge merke til: Etter møtet 
ble Salomo sagt å være den klokeste mannen på jordens 
overflate. Bibelen sier: “Gud ga Salomo visdom og meget 
god forstand og et hjerte som var så vidt som sanden ved 
havets strand. Slik overgikk Salomos visdom alle Østens 
barn og all visdommen i Egypt. For han var visere enn alle 
mennesker ...” (1 Kongebok 4,29-31). Hvordan fikk Salomo 
visdommen?

Gud viste seg bare for ham i en drøm; det var ingen fysisk 
kontakt. Men Gud talte ord og visdom ble gitt Salomo. I 1 
Kongebok 3,12 sa Herren til Salomo: “Se, da gjør Jeg etter 
dine ord. Se, jeg gir deg et vist og forstandig hjerte, så det 
aldri før har vært noen som er din like, og heller ikke skal 

VISDOM VED ORD
Men det er av Ham at dere er i Kristus Jesus, 
Han som for oss ble visdom fra Gud, og 
rettferdighet, helliggjørelse og forløsning
 (1 Korinterne 1,30).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Filipperne  2,19-3,1-11 & Jesaja 38-39

Filemon 1,1-9 & Jeremia 52

stå fram noen etter deg”. Salomo trodde, og straks begynte 
han å åpenbare visdom. 

Gud ga Salomo visdom ved ord; Han sa det, og det var 
det! Visste du at Han gjorde det samme for oss? Bare at i 
vårt tilfelle ga Han oss noe større enn det Salomo hadde. 
Temaverset vårt sier Kristus Jesus er blitt til visdom for oss. 
Og Jesus sa om seg selv: “En som er større enn Salomo er 
her” (Lukas 11,31). 

Jesus Kristus (en større enn Salomo) er din visdom – 
“Sophia” (gresk). “Sophia” er teoretisk visdom og innsikt i 
virkeligheten; det er den kollektive forståelsen av ting. Kristus 
er din utmerkede visdom. De rettferdiges visdom (Phronesis 
på gresk) er gitt deg i Kristus Jesus. Det er praktisk visdom. 
Derfor har Han i Kristus gitt deg evnen til å forstå konsepter 
og se forholdene mellom dem. Han får deg til å gjøre og 
si de riktige tingene før du tenker. Hvor fantastisk dette er! 

Tenk nå på de fantastiske tingene Salomo gjorde på 
grunn av Guds visdom som virket i ham! Du kan gjøre mye 
mer i dag fordi du er større enn Salomo. Du har Kristi visdom. 
Velsignet være Gud!

Jeg vandrer i visdom; en kraft som får meg til å gjøre og si 
de rette tingene til rett tid, på rett måte, for Guds hensikt. 
Kristus er min visdom; den visdommen virker effektivt i meg 
for å frembringe frukter og rettferdighetsgjerninger til Guds 
ære! Halleluja!

BØNN

Lukas 1,17; Salomos ordspråk 16,16; Efeserne 1,15-17
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onsdag 5

Å kjenne livets opprinnelse er et av vitenskapens mest 
forvirrende mysterier. Ingen har noen gang skapt 

liv. Selve kilden eller substansen til livet har ikke vært kjent 
for mennesket. Men 1 Johannes 1,2 forteller oss noe så dypt; 
det står “...livet ble åpenbart, og vi har sett det...” 

Dette betyr at livet kom ut av uklarheten og ble vist 
oss. Hvordan? Hvem eller hva så Johannes og menneskene 
på hans tid som de kalte livet? Det var Jesus! Han er liv 
personifisert. Halleluja! Tenk deg at du så noen eller noe som 
sier til deg: “Jeg er livet; Jeg er ansvarlig for din eksistens.” 
Hva ville du tro? 

Vel, det skjedde. Det er det vi leser i temaverset vårt. 
Jesus sa: “Jeg er veien, sannheten og livet...” Det er en 
fantastisk erklæring! Hvem kunne noen gang våget å si noe 
slikt? Vel, Jesus beviste sin påstand: En mann ved navn Lasarus 
var død og begravet i fire dager, og de sendte bud etter Jesus. 
Da Jesus kom dit, sa han til Marta, Lasarus’ søster: “Jeg er 
oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om 
han dør” (Johannes 11,25). 

JESUS ER LIVET 

Jesus svarte ham: Jeg er Veien, Sannheten og 
Livet… (Johannes 14,6).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Filipperne 3,12-4,1-3 & Jesaja 40-41

Filemon 1,10-25 & Klagesangene 1

Johannes 10,10 AMPC; 1 Johannes 5,11-13 NIV; 
1 Johannes 1,1-3

Noen øyeblikk senere sto Jesus ved Lasarus’ grav og 
“ropte med høy røst: Lasarus, kom ut hit!” (Johannes 
11,43). Til folkets forvirring kom Lasarus tilbake til livet igjen! 
Halleluja! Det var ikke den første personen Han reiste opp 
fra de døde. Han hadde oppreist enkens sønn i Nain (Lukas 
7,11-17) og Jairus’ datter (Lukas 8,41-56). Halleluja! 

Jesus er oppstandelsen og livet. Gud ga ham makt over 
alt kjød, for at han skulle gi evig liv til alle som Gud har gitt 
ham (Johannes 17,2). Dette dekker alt Han kom for å gjøre; 
dette er det største av alt: Han kom for å gi oss liv. Du mottok 
det livet og ble en del av den guddommelige natur da du ble 
født på ny. 1 Johannes 5,11-12 sier: “...dette livet er i Hans 
Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har 
Guds Sønn, har ikke livet”. Ære til Gud! 

Jeg har Guds liv og natur i meg, fordi jeg er født på ny. Dette 
Gudlivet gjør meg uinntagelig, og får meg til å vandre i seier, 
herlighet, herredømme og fortreffelighet alltid, i Jesu Navn. 
Amen!

BEKJENNELSE
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torsdag 6

Guds Ord er Guds visdom. I Ordspråkene 8 leser vi 
om visdommens appell. I det attende verset, for 

eksempel, sier Visdommen: “Rikdom og ære er hos meg, den 
skatten som varer, og rettferdigheten”. Hvordan kommer 
det seg at det til tross for dette er flere fattige mennesker i 
verden? Det er fordi mange ignorerer visdom. 

Igjen sier visdommen: “Jeg vandrer på rettferdighetens 
vei, midt på rettens stier, så jeg kan la dem som elsker meg, 
arve rikdom, så jeg kan fylle deres forråd” (Ordspråkene 
8,20-21). Dette er nok for deg til å begrave deg i studium og 
meditasjon av Ordet daglig. Når du gir Ordet oppmerksomhet, 
gir du oppmerksomhet til Visdom. 

Dessverre har mange ikke kultivert seg selv til å opphøye 
visdom, til å omfavne og feire visdom. Hvordan opphøyer 
eller ærer du visdom? Det er ved å hedre Ordet; gi Ordet 
førsteplassen i livet ditt; gjøre Ordet til din eneste dommer. 

Ordspråkene 4,7 -8 sier: “Begynnelsen er visdom, vinn 
deg da visdom! ... Løft den fram, så skal den opphøye deg. 

OPPHØY VISDOM

Er det ikke slik at visdommen kaller? Løfter 
ikke forstanden sin røst?
 (Ordspråkene 8,1).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Filipperne 4,4-23 & Jesaja 42-43

Hebreerne 1,1-14 & Klagesangene 2

Salomos ordspråk 8,1-21

Den skal gi deg ære når du omfavner den”. Guds visdom – 
Guds Ord – vil bringe deg til et æressted. Det betyr at hvis 
du ikke vil opphøye Guds Ord i ditt liv og i andres liv, vil du 
ikke komme til et æressted. 

Det står også at visdom vil forfremme deg; betyr at 
hvis du opphøyer Guds Ord, vil du få livets forfremmelser. 
Du kan bli forfremmet på jobben eller på skolen, men å 
bli forfremmet i livet kommer av å opphøye og gi Ordet 
førsteplassen i livet ditt. Bestem deg for at du alltid vil ære 
Herren ved å ære og opphøye Hans Ord. 

Jeg fordyper meg i Ordet; dermed er mitt liv uttrykket for 
Guds visdom. Når jeg gir tid til å studere og meditere på 
Guds Ord, blir jeg mer kjent med Faderens karakter; Jeg har 
innsikt i Hans fullkomne vilje, og jeg vandrer verdig Ham og 
behager Ham i alle ting. Halleluja!

BEKJENNELSE
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Da jeg studerte Bibelen, skjønte jeg at Gud aldri lot 
oss være i uvitenhet om noe. For eksempel sangene 

vi synger; de skal være i henhold til forvaltningene, men 
mange skjønner ikke det. Vår lovprisning av Gud må være i 
henhold til vår forvaltning – der vi bor i Guds kalender – Hans 
profetiske tidspunkt, og hvor vi er hos Gud. 

Når du ikke forstår dette, tror du kanskje at alle sanger er 
ok, men det er ikke sant. Mens apostelen Johannes var i eksil på 
øya Patmos, forklarte han tre forskjellige grupper ved Åndens 
åpenbaring. Den første gruppen finnes i Åpenbaringene 5,8-
9. Dette er fire livsvesener og de tjuefire eldste. Apostlene 
er en del av de 24 eldste, og de representerer kirken. Les 
teksten til sangen deres i Åpenbaringen 5,9. Så har vi den 
andre gruppen i Åpenbaringen 14,1-3. Dette er de 144 000 
(omtrent 12 tusen fra hver av Israels 12 stammer). Bibelen 
sier: “De synger en ny sang foran tronen, og foran de fire 
livsvesener og de eldste. Og ingen kunne lære den sangen, 
uten de hundre og fire og førti tusen som var frikjøpt fra 

Å SYNGE I HENHOLD TIL VÅR 
FORVALTNING

For den ble jeg en tjener etter den Guds 
forvaltning som ble gitt meg for dere, å 
oppfylle Guds Ord 
(Kolosserne 1,25).

fredag  7
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Kolosserne 1,1-23 & Jesaja 44-45

Hebreerne 2,1-9 & Klagesangene 3

Johannes åpenbaring 5,9; Johannes åpenbaring 15,3-4

jorden” (Åpenbaringen 14,3). 
De sang sangen, men ingen kunne fange eller forstå 

hva de sang. Hvorfor? Det er fordi sangen ikke tilhørte 
dispensasjonen til de fire ‘livsvesenene’ og tjuefire eldste. 

Til slutt er det den tredje gruppen – trengselshelgenene 
– som vant seieren over dyret, alle drept for Jesu Kristi navn. 
Dette finnes i Åpenbaringen 15. Men disse trengselshelgenene 
som er delt inn i to grupper (jødene og de som ble kristne 
etter bortrykkelsen) sang to sanger. De sang Moses’ sang, 
og de sang Lammets sang (les Åpenbaringen 15:3-4). 

Dette vekker umiddelbart en forståelse i Jesu Kristi 
Menighet om at vår sang må være i samsvar med åpenbaring 
og vår dispensasjon. Vi må synge sanger som virkelig priser 
og tilber Gud; sanger som stemmer overens med hvem vi 
er i Kristus, vårt herredømme og arv i ham (Åpenbaringen 
1,6; 5,10). Halleluja!

Kjære Far, takk for at du valgte meg til å kjenne og vandre i 
kunnskapen om din vilje i visdom og åndelig forståelse. Jeg 
blir veiledet av Den Hellige Ånd til å vandre i ditt lys og i din 
sannhet, i dag og alltid, i Jesu Navn. Amen.

BØNN
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norsk.

Gud er alltid i kommunikasjon med oss, men ikke 
mange er oppmerksomme nok til å fange opp 

Hans signaler. Det er et kommunikasjonssystem mellom oss 
og vårt himmelske “hovedkvarter”. Den Hellige Ånd driver 
vårt rikes guddommelige hovedkvarter og har kapasitet til 
å kommunisere med hver enkelt av oss hvor som helst, på 
samme tid og når som helst. En sann soldat eller forkynner 
for evangeliet må lytte hele tiden til sannsynlige signaler og 
instruksjoner fra vårt guddommelige hovedkvarter. 

Folk har med seg telefonene sine, ikke nødvendigvis 
for noe annet enn at de vil snakke. Men jeg har med meg 
min, først og fremst på grunn av skrivingen min. Før disse 
sofistikerte tingene kom, hadde jeg alltid skrivemateriellet 
med meg. Jeg måtte, fordi jeg oppdaget ved øvelse og 
erfaring at Herren plutselig vil si noe viktig til meg. Så jeg er 
alltid oppmerksom. Min åndelige forbindelse brytes aldri. 

I motsetning til mobilnettverkene som svinger, brytes 
aldri nettverket til og fra vårt guddommelige hovedkvarter; 

SIGNALER FRA DET HIMMELSKE 
HOVEDKVARTERET

La oss derfor ikke sove, slik de andre gjør, 
men la oss våke og være edrue
 (1 Tessalonikerne 5,6).

lørdag 8
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Kolosserne 1,24-2,1-5 & Jesaja 46-47

Hebreerne 2,10-18 & Klagesangene 4-5

Jesaja 30,21; Johannes 16,13-15 AMPC

men det handler om hvor våken du er til å motta. Det er på, 
selv mens du sover. Det har vært ganger jeg våknet plutselig 
fordi Guds Ånd sa noe til meg og jeg våknet med det, og jeg 
gjorde klokt i å skrive ned det Han sa. 

Tren deg selv til å alltid lytte til Ånden. Forvent alltid at Han 
vil snakke til deg. Når det er på tide å be, ha skrivemateriellet 
ditt i nærheten. Og mens du ber, lytt etter Hans stemme i 
din ånd og handle umiddelbart på de tingene Han ber deg 
gjøre. Hold deg tilkoblet gjennom Den Hellige Ånd. Fortsett 
å be og gi oppmerksomhet til studiet av Skriften. Halleluja!

Kjære Far, jeg takker deg for evnen til å høre og gjenkjenne 
stemmen din. Når du snakker til meg fra Ordet og gir meg 
råd innenfra, svarer jeg på veiledning, tilskyndelser og 
instruksjoner, og mottar de tilsvarende velsignelsene, i Jesu 
Navn. Amen.

BØNN
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norsk.

Vårt åpningsvers i Passion oversettelsen sier: “Tøm 
ut alle dine bekymringer og stress over Ham og la 

dem være der, for Han bryr seg alltid ømt om deg”. Han ber 
deg om å rulle dine hensyn og bekymringer over til Jesus. Så 
oppmuntrende det er! Det er en enkel invitasjon til et liv med 
uendelig fred og glede. Halleluja! 

Amplified versjonen gjengir det slik: “Kast hele din omsorg 
[alle dine hensyn, alle dine bekymringer, alle dine problemer, 
en gang for alle] på Ham, for Han bryr seg kjærlig om deg 
{og} bryr seg oppmerksomt om deg”. Dette betyr at ingen 
utelates. Det er mennesker som bryr seg så mye og er bekymret 
for mange ting. Det ser ut til at de må bekymre seg for å være 
“lykkelige”; for en forferdelig måte å leve på! 

Men Gud elsker deg. Han bryr seg kjærlig om deg og 
våker beskyttende over deg. Dette er hva Han sier om seg 
selv med hensyn til deg. Han vil ikke at du skal bli forvirret eller 
bekymret for noe. Bekymring vil stjele gleden din og redusere 
effektiviteten din. Du kan si: “De tingene jeg bekymrer meg for, 
er ting som hører til Riket; jeg har et mål om å vinne mange 
sjeler, så det gjør meg bekymret”. Nei. Han ba oss vinne sjeler; 

RULL DEM OVER PÅ JESUS
Kast all deres bekymring på Ham, for Han 
har omsorg for dere (1 Peter 5,7).

søndag  9
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Kolosserne 2,6-23 & Jesaja 48-49

Hebreerne 3,1-11 & Esekiel 1-2

Matteus 6,25-33; Matteus 11,28-30 AMPC

men Han ba oss ikke bekymre oss for å vinne dem. Så, nekt å 
bekymre deg! Si av og til: “Jeg nekter å være engstelig for noe 
som helst; men i alt, ved bønn og påkallelse, med takk, gjør jeg 
min bønn kjent for Gud. Derfor vokter Hans fred som overgår 
all forstand mitt hjerte og sinn i Kristus Jesus.” 

De tingene Han ba oss gjøre, er aldri tyngende. Han sa i 
Matteus 11,28-30: “Kom til meg, alle dere som strever og bærer 
tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær 
av Meg ... og dere skal finne hvile for sjelene deres. For mitt 
åk er gagnlig, og min byrde er lett”. Sånn er det! Han har tatt 
stresset ut av livet. Du skal handle etter Hans Ord. Vær ikke 
bekymret for noe, men la i alle ting, ved bønn og påkallelse 
med takksigelse, deres forespørsler bli gjort kjent for Gud, og 
Hans fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerte og 
sinn i Kristus Jesus. Amen.

Jeg er full av glede; soler meg i Kristi nåde og herlighet og 
evangeliets fulle velsignelser. Jeg er bevisst Guds kjærlighet og 
omsorg for meg og for hver eneste detalj i livet mitt; alt som 
gjelder meg er blitt perfeksjonert! Jeg lever i fred, og fungerer 
fra et hvilested, nå og alltid, i Jesu Navn. Amen.

BØNN
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norsk.

mandag 10

Det finnes dem som blir opptatt med jobben sin og 
andre aktiviteter slik at de mister fokuset på det som 

virkelig betyr noe – Ordet! De blir så opptatt med mange 
aktiviteter at de ikke har tid til fellesskap, bibellesning og 
grunning på Ordet. Det er feil!

Guds Ord er din mat for livet. I 1 Peter 1, 23 står det 
“dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men 
uforgjengelig, ved Guds Ord som lever og blir til evig tid”. 
Du ble født av Ordet og kan bare bli bevart av Ordet. I 1 
Peter 2,2 står det “som nyfødte barn skal dere lengte etter 
ordets uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den”.

Sann og varig suksess kommer fra bevisst meditasjon på 
Guds Ord: “Denne Lovboken skal aldri vike fra din munn, 
men du skal grunne på den dag og natt, slik at du kan legge 
merke til og handle etter alt som er skrevet der. For da vil 
du gjøre din vei framgangsrik og du vil handle klokt og 
lykkes stort” (Josva 1,8 AMPC).

Da Herren Jesus ga råd til Marta i Lukas 10, var Han 
utvetydig i hvordan Han ville hun skulle prioritere: Ordet! Han 
sa “… Marta, Marta, du er bekymret og urolig for mange 

BRY DEG OM DET ENE NØDVENDIGE

Men ett er nødvendig. Maria har valgt den 
gode del, som ikke skal bli tatt fra henne 
(Lukas 10,42).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Kolosserne  3,1-4,1 & Jesaja 50-51

Hebreerne 3,12-19 & Esekiel 3

Salomos ordspråk 4,20-22; Salmenes bok 119,16

ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, 
som ikke skal bli tatt fra henne” (Lukas 10, 41-42). 

Ikke rart at Ånden sier til oss i Kolosserne 3,16 AMPC “La 
ordet [talt av] Kristus (Messias) få ta bolig [i deres hjerter 
og sinn] og bo i dere i [all sin] rikdom, i det dere lærer og 
råder og oppøver hverandre i all innsikt og klokskap og 
visdom [i åndelige ting, og i det dere synger] salmer og 
hymner og åndelige sanger, og lager melodier til Gud med 
[Hans] nåde i deres hjerter”.

Gi oppmerksomhet til Ordet og ha fellesskap med 
den Hellige Ånd! Benytt kvalitetstid i bønn, hver dag; du 
vil oppleve en slik fred og velstand – slike velsignelser og 
herlighet i ditt liv som du ikke trodde var mulig noen gang. 
Halleluja!

Kjære Far, jeg er velsignet og forvandlet av å høre og motta 
Ditt Ord i dag! Nå beveger Ordet Ditt tro i meg, fjerner 
bekymring, tvil og frykt; jeg bygges opp av Ditt nådes Ord og 
vandrer i min arv i Kristus. Amen.

BØNN
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norsk.

Noen mennesker sier at de priser Gud og alt de sier 
er: “Herre, jeg priser deg”; men sannheten er at 

de ikke har prist Ham. For å gi noen en gave for eksempel, 
sier du ikke bare “Jeg gir deg en gave” og ikke gjør noe; 
du leverer selve gaven til personen. Du gir ikke gaven med 
munnen; du gjør det! 

Det er det samme med å prise, takke og tilbe Herren. Du 
gjør det med innhold. Når du sier: “Jeg velsigner deg, Herre”; 
så gå i gang og velsigne Ham! Hvordan velsigner du Ham? 
Det er ved å takke ham: du takker Ham for den han er, det 
Han har gjort og for Hans herlighet i livet ditt. 

Det må være en mening når du takker Ham; hva er 
takken knyttet til? Så du sier: “Jeg takker deg Herre for X, Y, 
Z. Jeg takker deg for dette eller det”. Det må være knyttet til 
noe, ellers mumlet du bare ord. Hvis jeg kom til deg og sa: 
“Takk!” vil du vite hva jeg takker deg for. 

Selv når Han ber oss å ha et hjerte som er fullt av 
takksigelse, har det fortsatt en hensikt; det er noe i hjertet ditt 

LOVPRISNING MÅ HA EN MENING
Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe 
i ånd og sannhet (Johannes 4,24).

tirsdag  11
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Kolosserne 4,2-18 & Jesaja 52-53

Hebreerne 4,1-16 & Esekiel 4

Hebreerne 13,15 AMPC; Efeserne 5,20; 
1 Tessalonikerne 5,18

som du takker Ham for. Jeg kan be i mitt privatliv og si: “Far, 
takk”; det er fordi jeg har så mange ting i hjertet mitt at jeg 
er takknemlig til Ham som jeg ikke gir uttrykk for, fordi Gud 
ser hjertet. I mitt hjerte er disse vakre tankene om hva han 
Har gjort for meg eller sagt til meg som jeg uttrykker takk for. 

Så når du priser Ham, må det alltid ha mening; den 
må ha innhold. Innholdet er frukten av leppene dine, som 
takker Hans navn: “La oss derfor, ved Ham, alltid bære fram 
lovprisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper som lover 
Hans navn” (Hebreerne 13:15).

Kjære Far, fra dypet i mitt hjerte er jeg takknemlig for din nåde, 
barmhjertighet, visdom og kraft som jeg lever seierrikt ved 
i dag, og har framgang i alt jeg gjør. Takk for din herlighet i 
mitt liv; du er rettferdig, hellig, nådig, snill og ren. Ditt rike er 
evig, og du hersker over nasjonene i rettferdighet. Velsignet 
være ditt navn for alltid, å Herre! Amen.

BØNN
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norsk.

Jesu Kristi Menighet er sannhetens grunnvoll og støtte; 
det er ikke en organisasjon eller sammenslutning av 

troende. Menigheten er Guds hus, og Bibelen er tydelig på 
hvordan vi skal innrette oss i Guds hus; det er en oppførsel 
som er forventet. 

Når vi sier at menigheten er Guds hus, betyr det også 
for det første at kroppen din som individ er Guds hus. For 
det andre, medlemmene av en bestemt lokal forsamling – 
den lokale kirken er Guds hus. For det tredje kalles stedet 
eller bygningen der vi utfører våre tilbedelsesaktiviteter også 
Guds hus. 

Så, i alle tre referansene, krever og fortjener Guds hus 
ærbødighet. Herren er hellig. Herren er ren. Herren er 
rettferdig. Derfor må vår levemåte, vår omtanke i Hans “hus” 
– å tjene og tilbe Ham – skildre Hans natur. Det må være i 
henhold til Ordet og ved Den Hellige Ånds kraft. 

Når du studerer Skriften, oppdager du de tingene Han 

OPPFØRSELEN DIN I GUDS HUS

Men hvis jeg blir forsinket, skriver jeg slik 
at du kan vite hvordan en bør oppføre 
seg i Guds hus, som er Den levende Guds 
menighet, sannhetens støtte og grunnvoll 
(1 Timoteus 3,15).

onsdag 12
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

1 Tessalonikerne 1-2,1-16 & Jesaja 54-56

Hebreerne 5,1-14 & Esekiel 5-6

Efeserne 4,22-23 NIV; Romerne 12,2 GNB

sier at vi skal gjøre og ikke gjøre. Dette er ikke bud, men 
bilder av hvem vi er, og hvordan vi bør leve. For eksempel 
sier han om din fysiske kropp: “Still den frem som et redskap 
for rettferdighet” (Romerne 6,13). Så sier han i Romerbrevet 
12,1: “Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds 
barmhjertighet, at dere framstiller deres legemer som et 
levende offer, hellig, velbehagelig for Gud Dette er deres 
åndelige gudstjeneste”. 

Også Romerne 16,17 sier: “Nå formaner jeg dere, 
brødre: Legg merke til dem som skaper splittelsene og er 
årsak til frafall fra den lære dere har blitt undervist i. Ta 
avstand fra dem!”  I Guds hus, i menigheten, forårsaker du 
ikke splittelse og krenkelser blant Guds folk. Du vandrer 
ikke i opprør eller ulydighet, men i tro, håp, kjærlighet og 
ydmykhet. Halleluja!

Når jeg leser og overgir meg selv til Ordets tjeneste, blir min 
ånd gjennomsyret av guddommelige sannheter; sinnet mitt 
heves til å tenke kongerikets tanker og får meg til å utvise 
Ordets karakter i min daglige vandring, med en økende 
åpenbaring av Guds herlighet i mitt liv, i Jesu navn. Amen.

BEKJENNELSE
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norsk.

torsdag 13

Herren Jesus er kongenes Konge og herrenes Herre. 
Da Han ble født forteller Bibelen “… etter at Jesus var 

født i Betlehem i Judea i kong Herodes’ dager, se, da kom vise 
menn fra Østerland til Jerusalem. De sa: Hvor er Den jødenes 
Konge som er født? For vi har sett Hans stjerne i Østen og er 
kommet for å tilbe Ham” (Matteus 2, 1-2). Han ble ikke konge; 
Han var født konge.

I Johannes 18 finner vi Hans eget vitnesbyrd når Pilatus spør 
Ham “Er du da ikke konge?” Jesus svaret “Du sier med rette at 
Jeg er en konge” (Johannes 18,37). Svaret Hans betydde “Du 
har rett”. Han snakket bekreftende. I det 39. verset bekreftet 
faktisk Pilatus Jesu bekreftelse da han sa “Vil dere så at jeg skal 
løslate jødenes Konge for dere?”

Hadde Jesus nektet for å være en konge, ville ikke Pilatus 
ha kalt Ham jødenes Konge. I Apostlenes gjerninger sa Peter 
til en tilhørerskare “Siden David var en profet og visste at Gud 
hadde tilsverget ham med en ed at ut fra frukten av hans 
kropp, det vil si av hans slekt, ville Han reise opp Kristus til å 
sitte på hans trone”.

JESUS ER HERRE OG KONGE 
…inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, 
som Han skal gjøre synlig i sin egen tid. 
Han som er Den velsignede og Den eneste 
mektige, Kongenes Konge og Herrenes Herre 
(1 Timoteus 6, 14-15).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

1 Tessalonikerne 2,17-3,1-13 & Jesaja 57-58

Hebreerne 6,1-10 & Esekiel 7

1 Timoteus 6,13-16; Johannes 12,12-15

I Johannes 12,13 æret folkemengden Ham storlig under 
Hans triumferende inntog i Jerusalem, og priste Gud for at 
Han sender denne kongen inn i Jerusalem. De ropte høyt 
“Hosianna! Velsignet være Han som kommer i Herrens navn! 
Israels konge!”

Selvfølgelig ble jødenes eldste støtt og ba Han om å få de 
som lovpriste Ham og tok imot Ham som konge til å tie (Lukas 
19,39). Jesus svarte “Dersom de tier, vil stenene langs veien 
begynne å rope” (Lukas 19,40). med andre ord vil selv stenene 
bekrefte det samme. Halleluja!

Herren Jesus er Den opphøyde Gud, Den udødelige 
Gud, som lever i den himmelske herlighetens uoppnåelige lys. 
Det er ingen som Ham. Vi tjener ikke en religiøs leder, men 
en som er Konge og Hersker av universet. Han har all makt i 
himmelen, på jorden og under jorden. Ikke vær unnskyldende i 
din identifisering med Ham, tal frimodig om Ham. Ære til Hans 
navn for alltid!

BØNN
Kjære Herre Jesus, du er den evige Konge, udødelig, med all 
makt, herlighet og majestet! Du er himmelens fryd og jordens 
håp. Du er Den høyeste Gud som alene er verdig all pris, ære 
og beundring. Du er tidsaldrenes konge, jeg tilber deg i dag 
og alltid. Amen.
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norsk.

Rettferdighet er en av Guds tre hovedgaver, og den 
ble tilbudt hele verden. Rettferdighetens gave er for 

alle mennesker. Du kan kanskje argumentere: “Hvorfor sier 
da Bibelen: ‘Som det står skrevet: Det er ingen rettferdig, 
nei, ikke en (Romerne 3,10)?’” Det er grunnen til at Jesus 
kom, led og døde for alle mennesker! 

Han kom til denne verden for å lage en rettferdig 
skapning av det urettferdige menneske. Han døde en gang, 
slik at alle som hittil var urettferdige kunne tro på Ham og 
bli rettferdige. Romerne 10,10 sier: “For med hjertet tror en 
til rettferdighet; og med munnen bekjenne en til frelse.” 

Juridisk sett er enhver synder i verden, inkludert ateisten, 
allerede blitt rettferdiggjort. Men fordi de ikke har aktivert 
rettferdighetens liv ved å bli født på ny, kan de ikke oppleve 
de vitale realitetene i rettferdighetens liv. De kan ikke 
produsere rettferdighetens frukter og gjerninger. 

Det er grunnen til at vi forkynner evangeliet; verden 
trenger å vite at Jesu død og oppstandelse har frigjort 
alle mennesker fra syndens trelldom. Nå er rettferdighet 

RETTFERDIGHET—EN GAVE TIL ALLE 
MENNESKER

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

fredag 14
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

1 Tessalonikerne 4,1-18 & Jesaja 59-60

Hebreerne 6,11-20 & Esekiel 8-9

Romerne 5,17; 2 Korinterne 5,21; Romerne 3,20-22

tilgjengelig i Kristus Jesus. 2 Korinterne 5,21 sier: “For Ham 
som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at 
vi skulle få Guds rettferdighet i Ham”. 

Nå som du er født på ny, har du blitt brakt inn i et nytt liv 
i rettferdighet: “Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til 
døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved 
Faderens herlighet, slik skulle også vi vandre i et helt nytt 
liv” (Romerne 6,4). Rettferdighet er Guds natur som gir deg 
rett å stå overfor Gud, og naturen til å gjøre rett. Dette er 
din nye natur i Kristus; et intimt forhold til Gud er nå mulig. 
Lovet være Hans navn for alltid!

Rettferdige Far, jeg takker deg for at du har gitt meg din 
rettferdighet og gir meg muligheten til å frimodig stå foran 
deg uten fordømmelse, underlegenhet eller skyld. Jeg er 
rettferdighetsbevisst. Jeg gleder meg over rettferdighetens gave 
som ble testamentert meg gjennom Jesu Kristi død. Derfor 
hersker jeg i rettferdighet; Jeg hersker over omstendighetene 
og elementene i denne verden. Amen!

BØNN
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norsk.

lørdag 15

Når vi sier Jesus er Herre, betyr det Mester; en som 
er over andre. Han er Herre og Kristus! Han kan 

også kalles Herre Kristus eller Kristus Herren. Dette er viktig 
på grunn av betydningen av ordet Kristus. 

Kristus er fra det greske ordet “Christos” og det tilsvarer 
ordet “Messias” på hebraisk. Men Messias betyr “den 
salvede” som blir Frelseren. Så Jesus er Guds salvede, sendt 
for å frelse verden. Da han ble født, brakte englene budskapet 
om det til gjeterne og sa: “For i dag er det født dere en frelser 
i Davids by, Han er Kristus, Herren” (Lukas 2,11). 

Peter forkynte også frimodig denne utrolige sannheten 
til jødene i Jerusalem, slik den ble lest i temaverset vårt; han 
sa: “... Gud har gjort Denne Jesus, som dere korsfestet, 
både til Herre og Kristus”. Halleluja! I Johannes 4, basert 
på vitnesbyrdet fra den samaritanske kvinnen, kom mange 
av samaritanerne i byen for å høre Jesus for en førstehånds 
bekreftelse, og de sa til kvinnen: “Nå er det ikke lenger på 

JESUS ER HERRE OG KRISTUS

La derfor hele Israels hus vite med sikkerhet 
at Gud har gjort Denne Jesus som dere 
korsfestet, både til Herre og til Kristus 
(Apostlenes gjerninger 2, 36).
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VIDERE STUDIUM:

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

1 Tessalonikerne 5,1-28 & Jesaja 61-63

Hebreerne 7,1-10 & Esekiel 10-11

Kolosserne 2,6; 2 Korinterne 4,5; 1 Johannes 5,1-2

grunn av det du sa at vi tror, for vi har selv hørt Ham, og vi 
vet at Han i sannhet er Kristus, verdens Frelser” (Johannes 
4,42). Halleluja! 

Å tro at Jesus er Kristus er veldig viktig, for uten det er 
det ingen frelse. Jesus er ikke en av “Kristusene”; det finnes 
ikke noe som heter “andre Kristuser”; Jesus er KRISTUS! 
Og Bibelen sier: “Hver den som tror at Jesus er Kristus, er 
født av Gud ...” (1 Johannes 5,1). Din frelse er avhengig av 
dette. Jesus er både Herre og Kristus; forkynn det overalt! 
Pris Gud for alltid!

Kristus Herren, anerkjenner jeg som min Mester og Hersker; 
den med øverste autoritet og overlegenhet. Jeg tror av hele 
mitt hjerte og erklærer med min munn at du er Herre over alle 
omstendigheter og alt som har med livet mitt å gjøre. Amen.

BØNN
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søndag 16

En dag, mens jeg fortsatt var veldig ung, sa Herren til 
meg: “Jeg er med deg. Jeg vil ikke svikte deg eller 

forlate deg.” Dette var livsforvandlende for meg. Med denne 
informasjonen var jeg sikker på én ting: Gud var pålitelig. Jeg 
reiste meg fra der jeg satt den dagen, en forandret person 
for alltid. 

Jeg var ekstatisk fordi Abrahams, Isaks og Jakobs Gud; 
profetenes og apostlenes Gud; vår Herre Jesu Kristi Gud og 
Far var med meg! Han er virkelig i meg og for meg. Han er 
ikke bare Bibelens Gud, men min Gud også. Halleluja! 

Tenk over det: I profetenes og apostlenes dager 
sier Bibelen at de fikk en godt rykte ved sitt liv og sine 
troshandlinger. Apostlene ble inspirert da de leste om de 
eldste som Abraham, Isak, Jakob, David, Jefta, Moses, Elia og 
flere. Vi leser også om de eldste, men vi er videre inspirert av 
slike som Peter, Jakob, Johannes, Paulus og de andre. 

Det bør imidlertid ikke stoppe der. Hvordan blir dagene 

ÅPENBARE HANS HERLIGHET I VÅR TID

Tro er full tillit til det en håper på, 
overbevisning om det en ikke ser
 (Hebreerne 11,1).
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dine? Hva blir historien din? Hvordan skal den skrives? 
Akkurat som de eldste fikk et godt rykte, må vi også få gode 
rykter i vår tid. Vi burde ikke få den unge generasjonen til å 
spørre oss: “Hvor er Elias’ Gud eller Paulus’ Gud?” Han er 
vår Gud også. 

Vi må bringe Elias’ Gud til vår tid gjennom våre 
troshandlinger. Vi må ta Kristus forbi de skrevne sidene og 
manifestere Hans herlighet til vår generasjon, for Han er den 
samme i går, i dag og for alltid!

Kjære Far, takk for troen som er rørt opp i min ånd for å 
forandre min verden. Ved tro får jeg godt rykte i min tid, når 
jeg oppnår overnaturlige bragder for Riket gjennom mine 
troshandlinger. Jeg nekter å være middelmådig på noen måte, 
fordi livet mitt er manifestasjonen av din strålende herlighet, 
i Jesu Navn. Amen.

BØNN
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mandag 17

Ordspråkene er en viktig bok i Bibelen. Det er en 
visdomsbok som enhver smart kristen bør studere 

nøye. Den viser oss viktigheten av Guds instruksjoner og 
deres bruk i våre liv. Ikke alle kjenner visdom og instruksjon. 
Men Ordspråkene 1,1-2 forteller oss å “ære å kjenne visdom 
og få rettledning, så en skal få innsikt i forstandige ord”. 
Dette viser til Guds Ord. 

Guds Ord er visdom og instruksjon, og det koster å 
ikke følge instruksjonene. Ordspråkene 4,13 viser til Guds 
instruksjoner som liv. Temaverset vårt sier at fattigdom og 
skam kommer over den som avviser undervisning. 

Personen trenger ikke å ha vært fattig; uansett hvor 
rik han måtte være for øyeblikket, hvis han ikke vil følge 
instruksjoner – Guds Ord – sier Bibelen at fattigdom skal 
være hans lodd. Det 15. kapittelet underbygger denne 
klare advarselen ytterligere; den sier: “Den som ringeakter 
rettledning, forakter sin egen sjel. Men den som hører på 
irettesettelse, vinner forstand” (Ordspråkene 15,32). 

Guds Ord er Guds bruksanvisning for et ekstraordinært 

VISDOM OG INSTRUKSJONER

Fattigdom og skam kommer over den som 
ringeakter rettledning, men den som lar seg 
irettesette, skal få ære
 (Ordspråkene 13,18).
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liv i herlighet, herredømme og seier. Utøv derfor bevisst 
fellesskap med Den Hellige Ånd og Ordet. Det er der du 
mottar Hans instruksjoner og veiledning som setter deg over 
omstendigheter og livets motgang. Lev ut Ordet hver dag. 
Det er akkurat det Jakob forteller oss når han sier: “Men vær 
ordets gjørere, og ikke bare hørere, som bedrar seg selv” 
(Jakob 1,22). Dette er hva vi gjør i Det nye testamente: vi er 
Ordet manifestert. 

Gjennom oss leves Guds Ord utover de skrevne sidene. 
Vi er Guds Ord i handling i dag. Og så, i ditt personlige liv, 
studer Ordet; “spis” og fordøy Ordet. Når du gjør det, blir det 
å følge Hans instruksjoner din livsstil, og Hans instruksjoner 
gjør stor.

Kjære Far, takk for gaven og velsignelsen av ditt Ord – 
forvandlingen som det å følge dine planer, dine instruksjoner, 
vilje og hensikt har ført til mitt liv! Jeg er følsom for din 
veiledning; derfor fører jeg et vakkert og eksepsjonelt liv, og 
fullfører ditt kall og skjebne for meg på en strålende måte, i 
Jesu Navn. Amen.

BØNN
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I 1 Johannes 3,8 gir Bibelen oss et klart budskap om 
hensikten med Jesu komme. Der står det “Den som gjør 

synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. 
I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle 
tilintetgjøre djevelens gjerninger”. Hva er djevelens gjerninger?

I den første delen avslører det at djevelens gjerninger er 
synd; å gjøre ting som ikke samsvarer med Guds vilje og plan. 
Det inkluderer ondskapsfullhet, ondskap, ødeleggelse, smerte, 
lidelse og til og med død, for Bibelen sier at død er et resultat 
av synd (Romerne 6,23).

Men Gud være takk! Jesus kom og avskaffet døden 
og brakte liv og udødelighet inn i lyset (2 Timoteus 1,10). 
i Apostlenes gjerninger 10,38 sier Bibelen “Hvordan Gud 
salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, Han 
som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var 
undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham”. Sykdommene, 
skrøpelighetene, smertene, elendigheten og lidelsen i verden 
er alle djevelens gjerninger. Men Jesus brakte helbredelse og 
helse; Han brakte lys, glede og fred. Han ødela ALLE djevelens 

HÅNDHEV KRISTI SEIER 

Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele 
og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at 
de skal ha liv, og det i overflod
 (Johannes 10,10). 

tirsdag  18
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gjerninger. Halleluja!
Om derfor djevelen gjerninger prøver å manifestere seg 

i din kropp, i ditt hjem eller på noe område av ditt liv; husk at 
Jesus allerede har blitt kvitt dem. Alt du behøver å gjøre er å 
bevare din tro på det Han allerede har gjort. Nekt å huse noe 
fra Satan eller mørke i ditt liv eller i din innflytelsessfære.

I Hebreerne 2, 14-15 står det “Siden barna har del i kjøtt 
og blod, fikk Han selv del i det på samme måten, for at Han 
ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt 
– det er djevelen – og for å befri dem som av frykt for døden 
hadde vært under trelldom hele sitt liv”. Dette skriftstedet har 
allerede blitt oppfylt. Håndhev derfor Jesu Kristi seier som er 
skaffet på dine vegne og nyt ditt herlige liv i Ham. Halleluja!

Jeg har det samme livet som Jesus hadde, i hele sin fylde. 
Derfor er livet mitt sykdomssikkert, skrøpelighetssikkert, 
fattigdomssikkert og mislykkethetssikkert. Det er et liv med 
herlighet, seier, suksess og fortreffelighet. Ingenting fra 
djevelen kan bli i meg, for jeg har omfavnet det overnaturlige 
livet som er i Kristus Jesus. Jeg har del i den gudommelige 
naturen; jeg har overvunnet verden! Halleluja!

BEKJENNELSE
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onsdag 19

En dag kom en forkynner av evangeliet til meg og sa 
at han vurderte å slutte i tjenesten fordi livet hadde 

vært vanskelig for ham. Jeg spurte ham hvorfor han gikk inn 
i tjenesten i utgangspunktet, og han sa at han elsket Gud og 
ønsket å fortelle alle om Jesus. 

Så sa jeg: “Det er fantastisk at du elsker Gud mer enn Han 
elsker deg. Han tenkte på det og sa: “Nei, det var ikke det jeg 
sa”. Så sa jeg: “Men det er det du mener”. Selvfølgelig, da jeg 
var ferdig med å dele med ham fra Skriften, ble ting klarere for 
ham, og i dag er han en fabelaktig forkynner som gjør fantastiske 
ting for Herren. Men han ga nesten opp. 

Det er mange i lignende situasjoner i dag. Noen er til og 
med sinte på Gud fordi de tror Gud har nektet å “gjøre noe” 
med situasjonen deres til tross for bønn. Men det er ikke slik; 
de vandrer ikke i Hans Ord. Kanskje de trenger mer kunnskap; 
ny kunnskap som vil skape nye muligheter. Kanskje setter de 
heller ikke troen sin i virksomhet. 

Men dette er helt sikkert: Gud elsker deg mer enn du elsker 
deg selv. Han er mer lidenskapelig opptatt av din suksess i 
livet og tjenesten enn du noen gang kan være. Han elsker deg 

DU BETYR MER FOR HAM
Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort 
fullkomment til ett, og for at verden kan 
forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har 
elsket dem, slik Du har elsket Meg
 (Johannes 17,23).
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uendelig og ubetinget, men du må leve i og ved Hans Ord. Når 
du forstår Hans Ord, og Hans kjærlighet til deg, vil det forandre 
livet ditt og gi deg en ekstraordinær holdning. I Faderens øyne 
er du like verdifull som Jesus er! Han mente du var verdifull nok 
til å sende Jesus til å dø i ditt sted. Tenk deg at du kjøpte en 
telefon for $2000; som umiddelbart viser verdien av telefonen 
for deg. På samme måte, hvis Jesus Kristus ble gitt for deg, betyr 
det at du er verdt Jesus Kristus. 

Jeg har ofte sagt at selv om du var den eneste personen 
på jorden, ville Jesus fortsatt ha kommet for å dø for deg. Han 
kom ikke fordi vi var mange. Sett derfor pris på verdien din. Du 
betyr mer for Ham enn du noen gang kunne forestille deg. Tenk, 
snakk, gå og lev som en spesiell, for det er du faktisk. Halleluja!

Gud elsker meg personlig! Jeg er hans spesielle skatt; min 
verdi for ham er verdien av Jesus. Jeg tenker, snakker, går 
og lever som en spesiell, for det er jeg faktisk! Gud regjerer, 
etablerer og sprer sin kjærlighet og rettferdighet på jorden i 
dag gjennom meg, i Jesu navn. Amen.

BEKJENNELSE
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Det er svært sjelden at jeg ber uten at Ånden gir meg 
noe. For mange år siden lærte jeg noe jeg aldri vil 

glemme. Mens jeg ba, fikk jeg et åndelig syn og så Herren 
stå foran meg, og Han begynte å fortelle meg visse viktige 
ting. Men så innså jeg at jeg ikke hadde skrivemateriellet 
mitt i nærheten. 

Jeg diskuterte med meg selv om jeg skulle hente 
skrivemateriellet eller ikke, men jeg var ikke sikker på at 
visjonen ville fortsette hvis jeg forlot stedet. Jeg tok mot til 
meg og sa: “Herre, kan jeg raskt få tak i skrivemateriellet 
mitt?” Og Han tillot meg det. Jeg reiste meg opp og gikk for 
å hente skrivemateriellet mitt og kom rett tilbake til samme 
sted som jeg var. Og i det øyeblikket knærne mine traff gulvet, 
var Herren der igjen! 

Det som rørte meg mest i den opplevelsen var Mesterens 
kjærlighet! Han ventet på meg. Tenk at Han ventet på meg! 
Halleluja! Men poenget er at jeg har gjort det til en vane å 
ha skrivemateriell i nærheten, hver gang jeg ber, fordi jeg 

SKRIV NED DET HAN SIER TIL DEG 
Så fortalte Han dem en lignelse om alltid 
å være utholdende i bønn og ikke bli trette 
(Lukas 18,1).

torsdag 20
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vet at Herren kan komme til å si noe til meg, og jeg vil ikke 
gå glipp av det. 

Herren vet hvor viktig de tingene Han sier til oss er, og vi 
må lære oss å skrive dem ned. Hvis profetene og apostlene 
ikke var trofaste til å skrive ned de tingene som Gud fortalte 
dem, ville vi ikke ha hatt Skriften. Mens du ber, vil Gud sikkert 
snakke til deg. Han vil gi deg veiledning og instruksjoner. Han 
kan til og med gi deg profetiske instruksjoner om ditt liv og 
fremtid; skriv dem ned slik at du ikke glemmer det.

Velsignede Far, mitt hjerte er alltid rede til å høre og motta 
ditt Ord. Takk for at du gir meg åpenbaringer og overnaturlig 
kunnskap; og gjennom disse tjenestene til Den Hellige Ånd, 
vil løsninger komme til denne verden gjennom meg, for du 
har valgt meg til å være et svar på ropet til min generasjon, 
i Jesu Navn. Amen.

BØNN
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Uten fellesskap blir ingenting du gjør på jorden 
anerkjent i himmelen. Det er derfor Kristi høyeste 

og viktigste hensikt i frelsesplanen er kallet til fellesskap; å 
bringe oss inn i fellesskap med Gud. Det er ikke nok at du 
er født på ny; det Gud virkelig ønsker er fellesskap med deg. 
Det er hensikten med den nye fødselen. 

Du kan elske ditt to år gamle barn veldig høyt, men 
du kan ikke ha ekte fellesskap med ham eller henne. Ekte 
fellesskap innebærer kommunikasjon – deling, samtale på 
høyere nivåer hvor man forstår hverandre og utveksler tanker. 
Dette er den typen fellesskap Gud har kalt oss inn i.

Da Johannes sa “… for at også dere skal ha fellesskap med 
oss”, snakket han ikke om å konvertere fra en annen religion 
over til kristendommen; men det er en sannhetserklæring! 
Vi har blitt kalt inn i partnerskap og samhørighet med 
Guddommen. Det er Gudslektens fellesskap, åndens enhet. 
Halleluja!

Bibelen sier “Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt 

KALLET TIL FELLESSKAP 
Det vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, 
for at også dere skal ha fellesskap med oss. 
Vårt fellesskap er med Faderen og med Hans 
Sønn, Jesus Kristus (1 Johannes 1,3).

fredag 21
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inn i samfunnet med Hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre” 
(1 Korinterne 1,9). Vi er i union med Jesus Kristus. Romerne 
8, 16-17 forklarer det ytterligere. Der står det “Ånden selv 
vitner med vår ånd at vi er Guds barn, og hvis vi er barn, da 
er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger …”

 Den understrekede delen viser hva slags union vi er i 
med Ham: Han brakte oss opp til samme nivå som Han Selv. 
Dette er tankevekkende! Men du forstår, du kan ikke fungere 
på det høye nivået med enhet og fellesskap uten ved den 
Hellige Ånd. Din attrå burde være å ha mer fellesskap med 
den Hellige Ånd hver dag.

Kjære Far, takk for privilegiet av å være i åndens enhet med deg. 
Som resultat av dette forholdet fjernes enhver begrensning og 
barriere fra min vei; jeg opplever intet annet enn framgang 
i mitt liv. Din herlighet og visdom virker i meg og gjennom 
meg i overstrømmende mål; og jeg opplever enestående 
manifestasjoner av din kraft ved Åndens fellesskap, i Jesu 
navn. Amen.

BØNN
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Vekst er ikke et mirakel og bør ikke trenge et mirakel; 
det er resultatet av bruken av avslørte prinsipper og 

midler. Vekst tilhører livet; det er et naturlig livsløp. Alt som 
har liv, vokser; det er en av egenskapene som skiller levende 
ting fra ikke-levende ting. 

Som kristen er din åndelige vekst så viktig, og du kan 
bare vokse ved Ordet. Guds Ord er mat for menneskets ånd. 
1 Peter 2,2 sier: “Som nyfødte barn skal dere lengte etter 
ordets uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den”. 
Guds Ord bygger deg og forvandler livet ditt fra herlighet til 
herlighet.

I Jakob 1,21 står det “… ta med ydmykhet imot ordet 
som er innplantet i dere, og som har kraft til å frelse deres 
sjeler”, det er som naturlige frø som bare kan vokse ordentlig 
når det er sådd i det rette miljøet. Vil du vokse åndelig må 
du påvirke din ånd med Ordet; du må ernære deg på Ordet.

Det er en av grunnene til at du må være et aktivt medlem 
i en lokal menighet der du lærer Guds Ord som gir tro og 
bygger ånden din sterk. Ha et personlig Bibelstudium; dette 
er så viktig. 2 Timoteus 2,15 sier “Vær nøye med å framstille 
deg for Gud som en som består prøven, en arbeider som 
ikke trenger å skamme seg, en som deler ut sannhetens ord 

VOKS VED ORDET
Som nyfødte barn skal dere lengte etter 
ordets uforfalskede melk, for at dere kan 
vokse ved den (1 Peter 2,2).

lørdag 22
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på rett måte”.
Og videre i 2 Timoteus 3, 16-17 står det “Hele Skriften 

er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til 
overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, 
for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet 
til all god gjerning”. Legg merke til den understrekede delen.

Så spennende det er å se deg selv vokse opp til åndelig 
modenhet! Du merker at dine valg og verdier endres. Din 
lidenskap og hengivenhet er kun rettet mot Åndens ting. Dette 
er ikke noe noen kan gjøre for deg; det er ditt ansvar. Gud 
har allerede oppfylt sin rolle ved å gjøre sitt Ord tilgjengelig 
for deg. Han sa i Kolosserne 3,16: “La Kristi Ord bo rikelig 
i dere i all visdom …”

Med Ordet i deg er du i stand til å temme livets kriser. 
Du er i stand til å ta kontroll over helsen din. Du vet hvordan 
du holder Satan og hans hærer i sjakk. Du håndhever Kristi 
vilje og herredømme i din by, nasjon og i verdens nasjoner. 
Det er en del av kristen vekst! Halleluja!

Kjære Far, jeg takker deg for ditt Ord og dets kraft i mitt liv; 
Jeg vokser til modenhet, i nåde og kunnskap om min Herre og 
Frelser, Jesus Kristus. Min ånd bygges opp sterk og utdannet 
når jeg studerer og mediterer på Guds Ord, i Jesu Navn. Amen.

BØNN
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Hvis du ikke er forsiktig med å se hva Gud gir deg, 
kan du miste det. Og en del av å se det er at du 

bruker det! Hvis du for eksempel ble gitt profetiens gave og 
du ikke bruker den, vil det etter en stund bli vanskeligere for 
deg å manifestere den gaven eller bygge opp menigheten 
med den. 

Det bringer tankene til spørsmålet en kjær dame en 
gang stilte meg. Hun sa: “Pastor Chris, da jeg ble født på 
nytt, ble jeg velsignet med profetiens gave, men jeg vet ikke 
hvor gaven er blitt av; hva kan jeg gjøre?” For det første sier 
Romerne 11,29: “For Guds nådegaver og kall kan ikke tas 
tilbake”. Det betyr at Han ikke tar dem bort. 

For den kjære damen var gaven alltid i henne; det gikk 
ingen steder. Det var hun som nok har kommet bort fra den, 
eller lagt den i dvale ved å ikke bruke den. Hvis du er i en 
lignende situasjon i dag, er det lett å si hva du bør gjøre: 
Kom tilbake i Åndens flyt, og bli i den! Først må du sørge 
for at din forpliktelse til Gud er veldig tydelig i din ånd. Vær 
fullstendig forpliktet til å tjene Herren. 

SETT GAVENE DINE I ARBEID
Og den spesielle tjenestegaven du ble gitt 
da lederne av kirken la hendene på deg og 
ba – hold det støvet av og bruk det 
(1 Timoteus 4:14). 

søndag 23
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For det andre, begynn å be igjen. Profeti er å bringe 
frem Guds Ord som er gitt til din ånd. Men du får ikke det 
Ordet når du ikke er i fellesskap med Ham. Kom tilbake til 
fellesskap med Herren, og din ånd vil bli berørt. 

For det tredje, be i tunger oftere; dette vil gi energi, 
styrke og inspirere ånden din! Det vil gjøre ånden din mer 
følsom. Studer deretter Ordet og mediter over det. Husk at 
det er Den Hellige Ånd som inspirerer til profetier i din ånd, 
og Han er forfatteren av Skriften (2 Timoteus 3,16). Han vil 
gjøre Sitt Ord og budskap mer velsmakende for din ånd. Og 
fordi ånden din har blitt mer følsom, vil du kunne velge Hans 
Ord, Hans budskap og gjøre det tilgjengelig for deg selv og 
for Guds folk i profetier. Halleluja!

Kjære Far, jeg takker deg for profetiens gave. Jeg blir inspirert 
og hjulpet av de profetiske hentydningene jeg mottar av Ånden 
også nå. Jeg erklærer at mitt liv er til din ære; min fremtid er 
suksess, fremgang og velstand i Jesu Kristi evangelium! Jeg 
bor kontinuerlig i fred, guddommelig helse og i din nåde, i 
Jesu navn. Amen.

BØNN
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norsk.

I 1. Peter 4,10 viser Bibelen at hver og en av oss har blitt 
velsignet med en eller annen åndelige gave til å bruke 

i tjeneste for andre. Han råder oss også til ikke å misbruke 
eller bruke disse gavene feil. 

Profetiens gave for eksempel; akkurat som enhver 
annen Åndens gave, må den brukes riktig for å bygge opp 
Menigheten. Det er uklokt å avbryte andre bare fordi du har 
et profetisk ord. Bibelen sier “Alt må skje på en sømmelig 
måte og med orden” (1 Korinterne 14,40). Vent på den 
passende tiden og muligheten.

Ikke avbryt tilbedelsen fordi du ønsker å “profetere”. 1 
Korinterne 14, 30-31 sier “en om noe blir åpenbart for en 
annen som sitter der, da skal den første være stille. For dere 
kan alle tale profetisk, én etter én, slik at alle kan lære og 
alle bli oppmuntret”. Så instruktivt!

Hver og en av oss kunne ha profetiens gave, og hvis vi 
hadde nok tid under en gudstjeneste, kunne hele menigheten 
profetere en etter en. Dette er spesifikt om profetiens gave. 

BRUK PROFETIENS GAVE KORREKT

Den som taler profetisk, taler for mennesker, 
til oppbyggelse, formaning og trøst 
(1 Korinterne 14,3).

mandag 24
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Så forteller han oss hva denne profetiens gave brukes til: 
oppbyggelse, formaning og trøst! Aldri til fordømmelse. 

Når åndelige gaver brukes riktig, blir Gud herliggjort og 
menigheten vokser. Bruk profetiens gave på riktig måte, og 
du vil se kvantesprang og uendelig vekst i ditt liv, tjeneste 
og menighet. Halleluja!

Kjære Far, jeg bruker profetienes gaver rett og i samsvar med 
dine guddommelige instruksjoner, på en ryddig måte. Mine 
ord oppbygger, formaner og trøster andre, og Kristi legeme 
blir styrket, i Jesu navn. Amen.

BØNN
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Noen spurte en gang om det er greit for kristne å 
konsultere spiritister og synske; det er absurd. Du 

har Den Hellige Ånd; derfor trenger du ikke noe av det. 
Dessuten kan synske, spåmenn, spiritister eller astrologer ikke 
fortelle deg sannheten om fremtiden, eller din fremtid, fordi 
de ikke vet det. Bare Den Hellige Ånd kjenner fremtiden, og 
sannheten om deg og din fremtid.

I Romerne 8,14 står det “For alle som blir ledet av Guds 
Ånd, de er Guds barn”. Den Hellige Ånd er sannhetens Ånd, 
sendt av Gud for å veilede deg til HELE sannheten og vise 
deg framtiden – de ting som skal komme: “Men når Han, 
sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele 
sannheten. For Han skal ikke tale ut fra seg selv, men det 
Han hører, skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de 
ting som skal komme” (Johannes 16,13).

Stol derfor på Den Hellige Ånd for svar. Stol på Ham for 

IKKE KONSULTER SPIRITISTER

tirsdag 25

Når de sier til dere: Søk dem som maner 
fram døde, og spiritistene som piper og 
mumler”, skal ikke et folk søke sin Gud? 
Skal de søke de døde til råds for de levende? 
(Jesaja 8,19).
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veiledningen og rettledningen du trenger. Rådfør deg med 
Ham om alt og alt du trenger nøyaktig veiledning for. En total 
mangel på forståelse av vårt innledende skriftsted er grunnen 
til at noen fortsatt er forvirret om hvorvidt det er greit å søke 
spiritister eller ikke. Det er ikke greit. 

Når du ser på alt det Gud sa om trollmenn, snakket han 
ofte om ideen deres om å prøve å se inn i åndeverdenen 
og bruke medier som er totalt imot Ordet og Den Hellige 
Ånds ledelse. Så vær klok; aldri ta hensyn til slike spådommer. 
Rådfør deg med, og motta bare veiledning fra Den Hellige 
Ånd, alltid.

Kjære Far, jeg er takknemlig for privilegiet å bli undervist 
og instruert i og av ditt Ord. Ditt Ord er mitt ledelys og 
sannheten som jeg tar valg og avgjørelser og trekker slutninger 
fra. Jeg blir ledet og veiledet av Den Hellige Ånd i alle livets 
anliggender, i Jesu Navn. Amen.

BØNN
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Ikke alle kristne deltar aktivt i forsoningstjenesten. Det 
er ikke ment å være slik. Vi forventes alle å være aktive 

og veldig effektive når det gjelder å vinne sjeler. Dagen vil 
komme da vi alle står foran Mesteren og hver og en av oss 
ville motta ros av Ham (1 Korinterne 4,5). Herren vil belønne 
oss etter vårt arbeid: “Menneskesønnen skal komme i sin 
Fars herlighet med sine engler, og da skal Han lønne enhver 
etter det han har gjort” (Matteus 16,27).

Som vi vet, er arbeidet vårt ikke likt; vårt engasjement 
er på ulike nivåer. Men i dag vil jeg at du skal gjøre en ærlig 
vurdering av din deltakelse i evangeliet: hvis du skulle stå 
foran Gud akkurat nå, hva ville Han si om dine gjerninger i 
formidlingen av evangeliet i disse endetider? 

Guds lidenskap nummer én er sjelevinning; legg derfor 
alt inn i det. Vær aktiv, veldig aktiv, i forsoningstjenesten. I 2 
Peter 3,9 står det “Herren er ikke sen med løftet, slik noen 
regner det for senhet. Men Han er tålmodig med oss fordi 
Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme 
til omvendelse”.

VÆR EFFEKTIV I SJELEVINNING 

onsdag 26

Men alt dette er av Gud, Han som forlikte 
oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss 
forlikelsens tjeneste
 (2 Korinterne 5,18).
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Herrens overveldende lidenskap med å forsone 
mennesker med Seg Selv er vektlagt i oppdraget Han ga til 
Jesus, støttet av Mesterens egne ord: “… Jeg er kommet for 
at de skal ha liv, og det i overflod” (Johannes 10,10). Ta 
dette alvorlig. Snakk til andre hver dag om Jesus. Gjør det i 
nabolaget ditt, i boligblokka di og gå videre ut derfra.

Det er steder du kanskje ikke kan komme til fysisk; du 
kan nå dem gjennom partnerskap og sponsing av evangeliets 
materialdistribusjon, for eksempel Realitetenes Rapsodi. 
Vi har struktur og plattformer til slikt. Kontakt ditt lokale 
kirkekontor eller besøk www.reachoutworld.org for mer 
informasjon. Halleluja!

Kjære Far, jeg takker deg for muligheten til aktivt å vinne 
sjeler i dag. Lyset fra ditt herlige evangelium skinner klart i 
nasjonene i dag, når vi forkynner din sannhet på hele jorden; 
enhver motstand er brutt, og menneskers hjerter er åpne for å 
motta vårt budskap for deres frelse. Satans trelldom og bedrag 
blir ødelagt, i Jesu navn. Amen.

BØNN
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For dere kan alle tale profetisk, én etter én, 
slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret 
(1 Korinterne 14,31).

torsdag 27

Å profetere betyr å si ord om guddommelig 
åpenbaring og kraft; ord som har og gir liv. Og 

gjennom profetiens gave blir Kristi legeme – menigheten – 
oppbygget, styrket og trøstet. 

Du kan være i lønnkammeret ditt eller på et møte, og 
ordene i Salme 23 veller opp innenfra deg, og så sier du: “I 
Salme 23 vers 1 sier: ‘HERREN er min hyrde, jeg mangler 
ingenting’; derfor er vi næret, opprettholdt, energisert, styrket 
og forberedt på Hans snarlige gjenkomst gjennom Ordets 
tjeneste! Vi blir styrket og vitalisert gjennom og gjennom 
fordi han gir oss næring.” Med slike ord bygges menigheten 
opp. Halleluja!

Det er derfor Bibelen sier “Jag etter kjærligheten og søk 
med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad 
kan tale profetisk” (1 Korinterne 14,1). Ved profetiens gave 
kan vi råde hverandre og styrke hverandre. I 1 Korinterne 
14,31 står det “For dere kan alle tale profetisk, én etter én, 
slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret”. Dette er ikke 
det samme som at alle er profeter. Han sa ikke at vi skulle 

ØNSKE OM Å PROFETERE
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ønske å være profeter. Men det står at alle vi kan, og bør, 
ønske å profetere.

Dersom profetiens gave vil velsigne og opplære 
menigheten, vil den velsigne og opplære deg. Så du kan bruke 
profetiens gave til å bestemme over ditt liv og kontrollere 
tingene i ditt “aion”. I Apostlenes gjerninger 2,17 står det “Og 
det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min 
Ånd over alt kjøtt. Deres sønner og døtre skal profetere …”

Styr kursen din i evig seier og triumf gjennom profetiens 
gave. Profeter om freden og velstanden til din nasjon og 
nasjonene i verden. Profeter om din helse, suksess, velstand 
og seier. Profeter om livet ditt, og om fremtiden din. Profeter 
til beina dine, til kroppen din, til huden din, til blodet ditt, til 
din økonomi, jobb, virksomhet, studier, etc.

Jeg blir næret, oppbygget og opprettholdt i det seirende livet. 
Jeg vandrer i guddommelig helse og velstand; jeg vandrer i 
fylden av evangeliets velsignelser. Mitt liv er bare oppover 
og fremover, og jeg er fylt med kunnskap om Guds vilje i all 
visdom og åndelig forståelse. Amen.

BEKJENNELSE
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norsk.

fredag 28

Hvis Jesus virkelig ga oss den juridiske retten, det vil si 
fullmakten, til å bruke Hans Navn, hvilke resultater 

bør vi forvente når vi bruker Hans Navn? Hva er så viktig 
med Jesu navn? Hva representerer Hans navn og hvorfor 
skulle vi ha så stor tillit til Jesu navn?

Svaret har vi i Filipperne 2, 9-10 “Derfor har også Gud 
høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert 
navn, for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som 
er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og 
deres som er under Jorden”. Legg merke til oppbyggingen; 
den er absolutt! Det står “i Jesu navn skal hvert kne bøye 
seg”; det er et suverent dekret, en lov i åndens rike. Halleluja! 
Dette suverene dekretet er i kraft i himmelen, på jorden 
og under jorden (i helvete). Hans navn har makt i alle tre 
verdener; at makt gjelder for “tingene”, det vil si det som 
finnes i alle tre verdener; enten de er troner, regjeringer, 
galakser, fyrstedømmer, makter, herskere over denne verdens 

HANS NAVN HAR ALL MAKT I ALLE TRE 
VERDENER

Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham 
og gitt Ham Navnet som er over ethvert 
navn, for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye 
seg, deres som er i den himmelske verden, 
og deres som er på jorden, og deres som er 
under Jorden (Filipperne 2, 9-10).
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mørke eller på høye steder; de er alle underlagt Hans navn. 
Dette er bemerkelsesverdig! Det forklarer hvorfor du 

aldri bør bli forvirret over noe i livet. Det gjør ingen forskjell 
hva Satan og hans helvetes hærer steller i stand; du kan 
nøytralisere deres anstrengelser og omstøte deres gjerninger 
i Jesu navn. Husk et parti av det vi leser i Filipperne 2,9-10: 
“deres som er under jorden”; det betyr vesener, ting eller 
hva som helst som finnes i helvete.

Ikke rart at Jesus sa at vi kunne oppreise døde: “Helbred 
syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner! 
Som en gave har dere fått det, som en gave skal dere gi 
det videre” (Matteus 10, 8). Dette er grunnen til at selv om 
et menneske kom til helvete, kan du kalle ham tilbake, fordi 
Jesu Kristi navn har makt i himmelen, på jorden og i helvete. 
Halleluja!

Takk, Far, for de strålende resultatene jeg ser når jeg bruker 
Jesu navn. I dag, Herre, hersker og styrer din rettferdighet i 
nasjonene; mange blir helbredet, spedalske blir renset, de 
døde blir oppreist, og det er en stor høst av sjeler inn i Riket, 
i Jesu mektige navn! Amen!

BØNN
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norsk.

lørdag 29

Menigheten er Kristi kropp, og Jesus er kroppens 
hode. Jesus og menigheten utgjør sammen en 

kropp som kalles Kristus; vi er medlemmer av Kristi kropp. 
‘The Living Bible’-oversettelsen av åpningsskriftstedet vårt 
hjelper oss å forstå det litt mer. Der står det: “Nå, her er det 
jeg prøver å si: dere alle sammen er samme Kristi kropp, og 
hver og en av dere er en separat og nødvendig del av den”.

Det betyr at du er nødvendig i Kristi kropp; du er en 
nødvendig bidragsyter til Menighetens ordentlige vekst 
og opplæring. I Bibelen står det “…blir hele kroppen 
sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven det 
enkelte ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt 
hver del. Dette skaper vekst for hele kroppen til dens egen 
oppbyggelse i kjærlighet” (Efeserne 4,12).

Kristi kropp går videre og gjør fremskritt i henhold til de 
individuelle bidragene til hver kristen. Dette er så viktig. Det 
er som de fysiske delene av menneskekroppen, og deres 
respektive funksjoner. Leveren, bena, nyrene, lungene, 
hjertet, tommelen osv. har alle sine forskjellige funksjoner. 

DU ER EN VITAL DEL AV LEGEMET
Nå er dere Kristi kropp, og hver for seg er 
dere lemmer på Hans Kropp 
(1 Korinterne 12,27).
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De jobber alle sammen for å sikre at kroppen din fungerer 
bra. Hver del er avgjørende for kroppens generelle velvære. 

Hvis noe går galt i noen del av kroppen din, påvirker det 
hele kroppen. Dette gjelder også for Kristi åndelige legeme. 
Se deg selv som et viktig medlem av Kristi legeme, og gjør 
din innvirkning følbar. Be som Bibelen sier. Vinn sjeler. 
Vandre i ydmykhet, tro, håp og kjærlighet. Frembring frukt 
og rettferdighets gjerninger. 

Ikke få kroppen til å gå tilbake ved ting som bitterhet, 
stolthet, misunnelse og inaktivitet. Vær inderlig i Ånden – 
tjen Herren! Vandre i rettferdighet og i Åndens fylde hver 
dag. Pris Gud!

Jeg er et viktig og effektivt medlem av Kristi kropp. Jeg vandrer 
i rettferdighet og i kraften, herligheten og nåden som går 
fra hodet, Kristus Jesus, gjennom hele kroppen! Gjennom 
min effektivitet gjør Menigheten fremgang; mine frukter og 
rettferdighetsgjerninger resulterer i økning og oppbyggelse 
av Menigheten, i Jesu Navn. Amen.

BEKJENNELSE
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I Efeserne 1,17-18 ba Ånden, gjennom apostelen Paulus, 
en vakker bønn for Guds folk. Etter hvert som Han gikk 

videre i bønnen, viste Han oss noe om hvem Jesus egentlig 
er, og forklarer autoriteten, makten og herredømmet som 
er tillagt Hans navn. Versene sytten til tjue sier “og forstå 
hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter 
virkningen av Hans mektige kraft. Det var den Han lot virke i 
Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved 
sin høyre hånd i den himmelske verden”. Legg merke til at 
Gud oppreiste Jesus fra de døde og satte Ham ved sin høyre 
hånd. “Høyre hånd” er ikke en beskrivelse en retningsbestemt 
eller geografisk plassering; den innebærer maktens sete.

Dersom du viser til noen som din høyre hånd, er det det 
at han representerer deg du mener; han har din autoritet til å 
handle i ditt sted. Jesus sitter på Guds sete. Hvor er det helt 
nøyaktig? Det står “… i den himmelske verden høyt over all 

HANS NAVNS AUTORITET OG 
HERREDØMME

søndag 30

Og forstå hvor overveldende stor Hans kraft 
er … Det var den Han lot virke i Kristus da 
Han reiste Ham opp fra de døde og satte 
Ham ved sin høyre hånd i den himmelske 
verden, høyt over all myndighet og makt, 
kraft og herredømme, og over hvert navn 
som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men 
også i den kommende (Efeserne 1, 19-20).
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myndighet og makt, kraft og herredømme, og over hvert 
navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i 
den kommende” (Efeserne 1,21). Det er der Jesus er – Hans 
autoritetsplassering.

Så Jesu Kristi navn er over alle makter, alle herskere, alle 
regjeringer og all autoritet. Wuest oversettelsen gir oss en 
mer utmerket gjengivelse av Efeserne 1:21. Den forteller oss 
at Jesus er “over enhver regjering og autoritet og makt og 
herredømme og hvert navn som stadig blir navngitt, ikke 
bare i denne tidsalderen, men også i den som skal komme”. 

Ikke rart at apostlene brukte Jesu navn og styrte sin 
tids verden! Dette er hva kristne over hele verden må 
gjenoppdage i dag: kraften i Jesu navn. Lær å bruke det 
navnet under alle omstendigheter.

Jesu navn er navnet over alle navn, og jeg bruker det navnet 
som et instrument i dag. Hans navn er større enn kreft; det 
erstatter lemlestede lemmer; det åpner blinde øyne, åpner 
døve ører og vekker døde. I Jesu navn erklærer jeg at jeg er 
mer enn en erobrer, en mester for alltid; evig fruktbar og 
produktiv. Velsignet være Gud!

BEKJENNELSE
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mandag 31
STUDER FOR Å VISE DEG GODKJENT 

Vær nøye med å framstille deg for Gud som 
en som består prøven, en arbeider som 
ikke trenger å skamme seg, en som deler ut 
sannhetens ord på rett måte
 (2 Timoteus 2,15).

Daniel gjorde enestående innvirkning på sin tid. 
Skriften viser oss at han var ivrig. I Daniel 9, 2 sa 

han “I det første året av hans regjeringstid forsto jeg, Daniel, 
ved hjelp av bøkene, tallet på hvor mange år som det ifølge 
Herrens Ord til Jeremia skulle gå etter at Jerusalem ble lagt 
i ruiner. Det var 70 år” (Daniel 9,2).

Daniel var så ivrig at han ga spesiell oppmerksomhet til 
Jeremias profeti om de sytti årene med fangenskap. I Daniel 
1,3-4 (NLT) viser Bibelen oss at kongen trengte folk som var 
“godt bevandret i alle grener av læring” for å styre sakene 
i hans rike, og Daniel ble funnet å være eminent kvalifisert.

Daniel var høyt verdsatt av Herren. I Det nye testamente 
siterte Jesus ham (Daniel) og bekreftet hans profeti da han sa: 
“Når dere da ser ødeleggelsens avskyelighet, som profeten 
Daniel har talt om...” (Matteus 24,15).

Den samme egenskapen finner vi hos apostelen Paulus. 
Paul var ivrig. I 2 Timoteus 4,13 ser vi hans tilknytning til 
studiemateriellet hans da han sa til Timoteus: “Når du 
kommer, ta da med deg kappen som jeg lot bli igjen hos 
Karpos i Troas, og bøkene, særlig pergamentrullene”. Han 
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Jeg er overgitt til glupsk studie av Guds Ord; derfor legger 
jeg suksess på suksess, lever seirende, går i guddommelig 
helse og vinner hver dag! Gjennom min kunnskap om 
Guds Ord gjør jeg enestående innvirkning for Herren i 
min verden, og bringer mange ut av uvitenhet og mangel 
på guddommelige realiteter, inn i Guds sønners strålende 
frihet, i Jesu Navn. Amen.

BEKJENNELSE

ba spesielt om at studiemateriellet hans ble sendt til ham, 
fordi han var en flittig student.

Hvis Daniel og Paul var flittige, hvorfor er ikke du det? Du 
må studere for å vise deg godkjent for Gud, en arbeider som 
ikke trenger å skamme seg, men rettmessig dele sannhetens 
ord. I Hosea 4,6 sa Gud: “Mitt folk går til grunne av mangel 
på kunnskap...” Han refererte til kunnskapen om Ordet. Inntil 
og med mindre du kjenner Ordet for din egen del, kommer 
du til å bli et offer i livet. Det er derfor Gud vil at du skal 
studere. Gi deg selv til Ordet og din suksess, fremgang og 
velstand vil være uunngåelig.



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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