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Innledning

H

urra! 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.
-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.

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!

-Pastor Chris Oyakhilome
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TAL LIV
Død og liv er i tungens makt, og de som
elsker den, skal spise frukten av den
(Ordspråkene 18,21).

F

or mange år siden kom en mann inn på et av våre
møter med sin svake og dødssyke hustru. Da han la
merke til at jeg hadde betjent mange mennesker og skulle
til å avslutte møtet, forsøkte han å få min oppmerksomhet.
Han slapp kona si, som ble liggende hjelpeløs på plattformen
mens han gråt voldsomt!
Møtevertene prøvde å få ham til å ta seg sammen,
men han ville ikke gi seg; han bare gråt. Da jeg hørte ham
og snudde meg i hans retning, spurte jeg, “Hva er det?”
Han svarte, “Kona mi er døende.” Men jeg måtte få hans
oppmerksomhet. Strengt sa jeg til ham “Du sier feil ting.
Dersom du sier hun er døende, er det det som du vil få!”
Så spurte jeg ham “Hva ønsker du egentlig? Ønsker du
at hun skal leve eller dø?” Jeg var tøff mot ham selv om han
var desperat. Så sa han “Jeg vil at hun skal leve.” Jeg beordret
ham til å legge hånda si på henne, rope navnet hennes og be
henne om å leve og ikke dø! Da han ropte navnet hennes og
sa dette, hendte det noe. Bare noen sekunder etterpå, spratt
kvinnen som hadde vært så svak og syk og ikke i stand til å
stå uten hjelp, opp begeistret; kroppen hennes hadde fått
6
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styrke! De fikk et mirakel. Halleluja!
Men hun kunne ha dødd, forstår du. Noen måtte fortelle
mannen hennes hva han skulle gjøre og hva han skulle si.
Han måtte si det rette fordi død og liv er i tungens makt.
Når sykdom angriper kroppen din, er det død som angriper
kroppen din; du må våkne opp og si “Nei, i Jesu navn nekter
jeg å være syk!”
Du må tale liv til kroppen din, for evangeliet vi har fått
er et livets evangelium; liv har kommet til oss. Halleluja!
Dersom en kristen for eksempel har blitt diagnostisert med
hjertesykdom; kan det hjertet bli reparert ved ord eller han
eller hun får et nytt hjerte. Det handler om hva du sier. Ord
er så viktige i Guds Rike. Ved dine ord kan du hele tiden styre
din vei i seier og suksess; du kan omskape omstendighetene
i ditt liv og vandre i helse kontinuerlig. Halleluja!

BØNN
Kjære Far, jeg takker deg for den herligheten og forvandlingen
jeg opplever i mitt liv som resultat av ditt Ord som bor rikelig
i mitt hjerte og kommer ut av min munn. Jeg vandrer i helse,
guddommelig visdom og Åndens glede og fred i dag, i Jesu
navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
Jesaja 49,2; Johannes åpenbaring 19,15; Markus 11,23

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Korinterne 15,35-58 & Salomos ordspråk 8-9

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Tessalonikerne 2,10-20 & Jeremia 18
7
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JESUS KRISTUS – VERDENS FRELSER
I dag er det født dere en Frelser i Davids by,
Han er Kristus, Herren
(Lukas 2,11).

J

esus Kristus er verdens frelser. Dette er en av
grunnsetningene i vår tro som hele evangeliet hviler
på. Derfor er verset ovenfor veldig viktig. I Matteus 1,21 sier
Bibelen, “Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet
Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder.”
Jesus Kristus er den eneste som kunne frelse mennesket
fullkomment, og gjøre det guddommelige liv tilgjengelig og
mulig for alle mennesker å motta. Han reddet verden ved å
gi seg selv som et offer. Han betalte den fulle straffen for alle
menneskers synder og tok vår fordømmelse.
Bibelen sier “…Gud forsonte verden med Seg Selv i
Kristus og regnet ikke menneskenes synder mot dem” (2
Korinterne 5,19 NIV). I 2 Korinterne 8,9 står det “For dere
kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at da Han var rik, ble
Han fattig for deres skyld, for at dere ved Hans fattigdom
skulle bli rike.” Hans stedfortredende død var for vår skyld.
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.”
Da Han ble korsfestet, ble Han oss på korset. Gud
8
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hadde sagt “Den sjel som synder, skal dø (åndelig død) …”
(Esekiel 18,20). Romerne 5,21 sier “for slik synden hersket
ved døden, skal også nåden herske ved rettferdighet til evig
liv ved Jesus Kristus, vår Herre.” Åndelig død er adskillelse
fra Gud. Jesus tok vår plass og opplevde den adskillelsen fra
Faderen da Han hang på korset.
Men Gud være takk! Menneskets frelse ble fullbyrdet
da Jesus Kristus – Guds Lam – ble ofret for å ta bort verdens
synd (Johannes 1,29). I Johannes 4,14 står det “Og vi har
sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som Verdens
Frelser.” Halleluja!

BØNN
Å leve uten Kristus er å leve uten Gud, i fordømmelse. Derfor
ber jeg om at når Guds folk proklamerer evangeliet rundt om
i verden i dag, vil himmelen regne rettferdighet ned og frelse
vil springe opp overalt. Menneskers hjerter vil være åpne for
Kristi herlige evangelium som gjør syndere rettferdige og
sender dem inn i et liv i herlighet og sannhet, i Jesu navn.
Amen.

VIDERE STUDIUM:
Apostlenes gjerninger 4,12; Johannes 1,29; Johannes 14,6

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Korinterne 16,1-24 & Salomos ordspråk 10-11

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Tessalonikerne 3,1-13 & Jeremia 19-20
9
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SETT LIVET DITT PÅ ORDET
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos
Gud, og Ordet var Gud
(Johannes 1,1).

O

rd er kraftfulle, men Guds Ord er allmektig. Ordet
skapte alt. Guds Ord er Gud. Gud manifesterer
Seg Selv i og gjennom Ordet. Guds Ord er liv. Guds Ord er
lys. Guds Ord er sannhet.
Ordet lever og blir for alltid (1 Peter 1,23). I Hebreerne
4,12 står det “For Guds Ord er levende og virksomt og
skarpere enn noe tveegget sverd…” Det trettende verset
sier “Ingen skapning er skjult for Ham, men alt er nakent og
blottlagt for Hans øyne, som vi skal avlegge regnskap for.”
Disse egenskapene til Ordet er egenskapene til
Guddommen. Så når du setter livet ditt på Ordet, setter du
livet ditt på Gud. Og Han svikter aldri. Skriften beskriver
Guds Ords ufeilbarlighet og uforanderlighet: “Siden Gud var
enda mer fast bestemt på å bevise for løftets arvinger hvor
uforanderlig Hans plan er, gikk Han imellom og stadfestet
det med en ed, for at vi ved to uforanderlige ting, som
bekrefter at det er umulig for Gud å lyve, kunne ha en sterk
trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som er
satt foran oss” (Hebreerne 6, 17-18).
10
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Skjønner du hvorfor du alltid burde holde ditt sinn på
Guds Ord? Bibelen sier at Han bevarer den i fullkommen
fred – velstandsfred – som har sitt sinn rettet mot Ham (Jesaja
26,3). Du holder sinnet på Ham ved meditasjon.
Gi Ordet tid og oppmerksomhet. Sett en premie på
Ordet. Bekreft Ordet bevisst, uavhengig av utfordringene
du står overfor og Ånden vil endre ting i din favør. Velsignet
være Gud!

BØNN
Velsignede Far, jeg takker deg for ditt Ords kraft i mitt liv.
Ordet ditt er alt for meg; når jeg grunner på Ordet i dag,
får jeg ikke bare retning, det produserer også liv, lys, helse,
rikdom, velstand, framgang, forfremmelse og stor velsignelse
og herlighet i mitt liv. Jeg lever i triumf i dag fordi jeg lever
ved tro på ditt evige Ord, i Jesu navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
Johannes 1,14; Apostlenes gjerninger 20,32

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 1-2,1-4 & Salomos ordspråk 12-13

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Tessalonikerne 4,1-8 & Jeremia 21
11
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KRAFT OVER SYKDOM
Disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt
navn skal de drive ut demoner, de skal tale
med nye tunger, de skal ta opp slanger, og
hvis de drikker noe dødelig, skal det slett
ikke skade dem. De skal legge hendene på
syke, og de skal bli friske
(Markus 16, 17-18).

T

emaskriftstedet vårt skisserer noen av tegnene på vår
guddommelighet. En av dem er vårt herredømme
og makt over sykdom, svakhet og skrøpeligheter. Ikke bare
har vi makt til å drive ut demoner, vi har makt til å helbrede
sykdommer og kurere sykdommer. Jesus gjorde oss til
helbredere. I Matteus 10,8 sa Han “Helbred syke, rens
spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner! For ingenting
har dere fått det, for ingenting skal dere gi det videre.” Legg
merke til at Han ikke sa “Be til meg om å helbrede syke.”
I Lukas 10,19 sa Han “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.” Han gjorde
oss overlegne Satan som er hovedansvarlig for mesteparten
av sykdommene folk lider av. Hvorfor er da kristne fortsatt
slått ned av sykdom, skrøpelighet og Satan, til tross for disse
sannhetene?
Salme 82, 5-7 gir oss svaret. Der står det “De erkjenner
ikke, og de forstår ikke. De vandrer omkring i mørke … Jeg
12
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sa: Dere er guder, og dere alle er Den Høyestes sønner.
Men som mennesker skal dere dø, og som en av fyrstene
skal dere falle.” Mange er uvitende om Guds Ord og som
resultat, er de ikke klar over at de har makt over sykdom,
svakhet og skrøpelighet; de er ikke bevisst at de har det
guddommelige livet.
Jesus sa i Johannes 10,34 “… Står det ikke skrevet i deres
lov: Jeg har sagt: Dere er guder?” Peter kaller oss “delaktige
i den guddommelige natur” (2 Peter 1,4). Paulus sier “Vi
er mer enn overvinnere” (Romerne 8,37). Sykdom kan og
burde virkelig ikke trives i din kropp, for Kristus er livet til
din fysiske kropp. Den Hellige Ånd i deg har allerede gitt liv
til og opplivet, din fysiske kropp (Romerne 8,11). Tro det og
handle på disse sannhetene i dag. Halleluja!

BØNN
Kjære Far, du er nådig og snill; du er rettferdig, hellig, rett
og sann. Takk for ditt liv i meg som gjør meg til mer enn en
overvinner; jeg lever over sykdom og skrøpelighet. Livet mitt
er utmerket og fylt av herlighet. Jeg vandrer i og manifesterer
Kristi herredømme i dag, i Jesu navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
Lukas 9,2; Lukas 10,8-9; Matteus 10,1

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 2,5-3,1-6 & Salomos ordspråk 14-15

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Tessalonikerne 4,9-18 & Jeremia 22
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DET ER FOR MYE SOM STÅR PÅ SPILL TIL Å
VÆRE TAUS
mandag

…Men da kom det en brennende ild i mitt
hjerte, stengt inne i mine bein. Jeg slet for
å holde det tilbake, men jeg klarte det ikke
(Jeremia 20,9).

F

or at evangeliet skulle ha kommet til oss i vår tid,
måtte noen betale den ultimate prisen. Noen prester
og Guds helgener ofret livet for at dette budskapet skulle
komme til oss. Det var en tid i ikke altfor fjern fortid, da
besittelsen av en bibel enten satte en i fengsel eller fikk en
drept. De som trykket bibler, gjorde det i skjul. I dag har
vi bibler overalt. På telefonen kan du til og med ha mange
oversettelser. Men dette skjedde ikke ved en tilfeldighet;
det er resultatet av troen, bønnene og arbeidet til mange
før oss. Derfor er det viktig for oss i vår tid å våkne. Vi bør la
oss inspirere av eksemplene til de som kjempet for å bringe
budskapet til steder hvor evangeliet ikke var kjent.
Hvis du for eksempel er en sjåfør, som regelmessig
transporterer passasjerer fra ett sted til et annet, bør dette
inspirere deg til å forkynne for passasjerene dine. Det
spiller ingen rolle om de er glade for å høre budskapet
ditt. Når de kommer inn i kjøretøyet ditt, har du kontroll,
fordi du har dem i det rommet resten av reisen. Det meste
de kan gjøre hvis de ikke vil høre deg, er å be om å få gå
14
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av kjøretøyet ditt. Er du administrerende direktør eller har
du en innflytelsesrik posisjon i organisasjonen din? Du kan
bruke din innflytelsesposisjon til å forkynne evangeliet til dine
ansatte. Ikke la det plage deg at noen av dem kanskje vil gå
fordi du forkynte for dem. Husk at Gud ga deg virksomheten
i utgangspunktet. Du må derfor frimodig forkynne for dem,
ikke med det formål å tvinge dem, men for å gi dem en sjanse
til å høre og tro på Jesus Kristus for frelse.
Tenk på hva andre har gått gjennom og kjempet for
mulighetene du nå har rundt deg i dag. Tiden er knapp, og
Mesterens gjenkomst er nær. Sørg for at du drar nytte av
enhver mulighet Herren har gitt deg til å vitne for andre. Ikke
hold tilbake; bli vill med evangeliet.

BØNN
Dyrebare Far, jeg takker deg for ditt Ord som brenner i mitt
hjerte og skyver meg fram til å forkynne evangeliet og spre
din rettferdighet rundt i verden. Jeg nekter å være taus, men
tar min plass i endetidshæren, som frontsoldat og bærer
av guddommelige sannheter til min verden. Jeg står fast i
troen, påvirker liv og får din rettferdighet og herlighet til å
grunnlegges rundt meg, i Jesu navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
1 Korinterne 9,16; Lukas 4,43; 2 Timoteus 4,2

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 3,7-4,1-18 & Salomos ordspråk 16-17

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Tessalonikerne 5,1-11 & Jeremia 23
15
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DELAKTIGE I ARVEN
Kan dere da takke vår Far som har gjort oss
i stand til å få del i de helliges arv i lyset
(Kolosserne 1,12).

H

vor nådig og kjærlig Herren er! Tenk på det vi
nettopp leste i åpningsverset: det er ikke et løfte,
men noe Han allerede har gjort. Han kvalifiserte oss til å være
delaktige i arven til de hellige i lyset. Efeserne 1:11 sier at i
ham har vi fått en arv. En del av denne arven er beskrevet for
oss i Efeserne 3:8 (AMPC) som uutforskelige rikdommer: “...
for å forkynne for hedningene Kristi uendelige (grenseløse,
bunnløse, uberegnelige og uuttømmelige) rikdom [rikdom
som intet menneske kunne ha søkt opp].”
Hele verden tilhører Jesus Kristus; Han kjøpte hele
åkeren. Bibelen sier at jorden er Herrens og hele dens fylde.
Romerne 8,17 sier at vi er medarvinger med Ham. Dermed
er en del av arven din hele verden. Dette er absolutt sannhet
fra Guds Ord. 1 Korinterne 3:21-22 sier: “...For alt er deres;
enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas eller verden
eller liv eller død, enten det er det nåværende eller det som
skal komme, alt er deres.”
Tenk så på det faktum at Gud brakte deg inn i fellesskap
med seg selv og gjorde deg til ett med seg selv; det forklarer
16
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alt. Han ga deg Seg Selv! Hva kan være større enn det? Nå
er du en del av Hans herlighet, nåde og rettferdighet; en del
av Hans guddommelige natur. Dette er enormt!
Det er grunnen til at du må være frimodig i livet ditt, og
leve uten frykt eller følelse av mangel eller savn, fordi du er
arvingen til universets monark. Dette livet med ekstraordinære
velsignelser som Han har gitt deg, er ikke et resultat av dine
“gode gjerninger” eller personlige rettferdighetsgjerninger;
det er Hans nåde i virksomhet. Han kvalifiserte deg til å arve
og vandre i fylden av evangeliets velsignelser. Studer Ordet
for å vite mer om din arv og fantastiske velsignelser i Kristus
og lev i disse velsignelsene hver dag.

BØNN
Jeg takker deg velsignede Far for det usedvanlige
velsignelseslivet du har gitt meg i Kristus; takk for at du har
brakt meg inn i fellesskap med deg og gjort meg delaktig i
din herlighet, nåde og rettferdighet. Jeg vandrer i velstand,
helse og fred i dag, i Jesu navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
Kolosserne 1,12-13 AMPC; Efeserne 1,11

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 5,1-6,1-2 & Salomos ordspråk 18-19

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Tessalonikerne 5,12-28 & Jeremia 24
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KJÆRLIGHET OG YDMYKHET I DITT
HJERTE
Men Han gir enda mer nåde. Derfor sier Han:
Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir
Han nåde (Jakob 4,6).

B

ibelen sier at Gud gransker hjertet; Han skjønner
tankene og intensjonene i ditt hjerte. Det er derfor
Han vil at du alltid skal passe på hjertet ditt og fjerne alt fra
det som er i strid med den guddommelige naturen i deg.
Han ønsker alltid å se kjærlighet og ydmykhet i ditt hjerte.
Han vil ikke at du skal se på eller behandle noen med
forakt. Han vil at du skal være ydmyk nok til å tro på andre;
tro at Herren kan bruke dem så mye Han kan bruke deg.
Kanskje i familien din, arbeidsplassen eller i menigheten din,
gjør noen noe bemerkelsesverdig som blir berømmet, ikke
hån i forakt. Oppriktig feire andre for deres prestasjoner.
Lær å oppriktig velsigne Herren, prise og tilbe ham når
han gjør noe bemerkelsesverdig i en annen persons liv. Når
det ser ut til at andre er verdsatt over deg, bør det ikke skade
deg; gled deg over dem. En annen persons suksess betyr ikke
at du mislykkes. Derfor, feir andres suksess. Når Gud ser slik
kjærlighet og ydmykhet i ditt hjerte, vil Han forfremme deg.
Han opphøyer de ydmyke.
Uansett hva Gud gjør gjennom oss, vil Han aldri at vi
skal være stolte. Vær stolt av Ham, og det Han har gjort med
18
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deg. Vær stolt av Hans herlighet i livet ditt, men opphøy deg
aldri over noen andre. I Romerne 12,3 står det “I kraft av den
nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver av dere, at en ikke
må tenke høyere om seg selv enn en bør, men tenke sindig,
alt etter som Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro.”
I det 10. verset står det “Vær elskverdige og kjærlige
mot hverandre i søskenkjærlighet, vær fremst i det å vise
de andre ære!” Bibelen sier “Lønnen for ydmykhet og frykt
for Herren er rikdom, ære og liv” (Ordspråkene 22,4).
Halleluja! Vær den mannen eller kvinnen som er kjent for å
være kjærlig, nådig, utmerket og ydmyk.

BEKJENNELSE
Jeg er kjærlig, nådig, utmerket, ydmyk og snill! Jeg ser og
feirer Guds skjønnhet, herlighet og storhet i andre. I alt det
jeg gjør er motivene mine rette og uten selviskhet. Jeg fryder
meg genuint over andres utmerkelser og suksesser og nekter
å sammenligne meg med noen, vel vitende om at jeg er unik
og mitt liv er til Guds ære! Halleluja!

VIDERE STUDIUM:
Filipperne 2,3; 1 Peter 5,5-6; Andre Krønike 12,12

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 6,3-7,1 & Salomos ordspråk 20-21

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Tessalonikerne 1,1-12 & Jeremia 25
19
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HAN LEDER OSS GJENNOM ORDET
Så nå, brødre, overgir jeg dere til Gud og
Hans nådes ord, som er i stand til å oppbygge
dere og gi dere arv blant alle dem som er
helliget (Apostlenes gjerninger 20,32).

N

oen mennesker har mistet sin tro fordi de trodde
bestemte drømmer og åpenbaringer kom fra Gud og
hevdet det. I Det nye testamente leder ikke Gud oss gjennom
drømmer. Han leder oss gjennom Ordet, og gjennom Den
Hellige Ånd. Vi kan alltid stole på at Den Hellige Ånd leder
og veileder oss gjennom vår ånd og gjennom Ordet.
Du kan være rask til å spørre: “Hva med Apostlenes
gjerninger 2:17? Betyr det ikke at Gud fortsatt leder gjennom
drømmer?” Nei, det gjør Han ikke. Drømmer var for sansekunnskapsgenerasjonens mennesker. Etter at Den Hellige
Ånd kom, finner du ikke at apostlene eller noen i Det nye
testamente som blir betjent ved en drøm. Den Hellige Ånd
leder ikke desto mindre ved syner og andre åpenbaringer
som profetier, det indre vitnesbyrd og andre Åndens gaver.
Men enhver visjon, profeti eller åpenbaring som ikke
stemmer overens med Ordet er ikke fra Gud. Det bringer
tankene til historien om en mann som hadde vært kristen i
mange år og hadde en visjon der noen kom inn i rommet,
iført sandaler og en hvit kappe, og dekket av en sky. Han
fortalte at mens han så fra personens føtter oppover for å
se ansiktet hans, snakket bildet plutselig og sa: “Det er ikke
22
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min vilje å helbrede deg” og forsvant.
Han trodde umiddelbart at det var Jesus, fordi han sa at
han “følte” Guds nærvær. Fra da av trodde han at det ikke
var Guds vilje å helbrede ham. Hva fikk ham til å tro at det
var Jesus som viste seg for ham? Var det fordi personen var i
en hvit kappe? Var det fordi personen var dekket av en sky?
Det er ikke nok grunner til å anta at det var Jesus. Hvis
du i et syn hører en stemme som forteller deg noe som
ikke stemmer overens med Skriften, så kan det betviles.
Spørsmålet som må stilles er, vil Gud mennesker vel? Helt
klart ja! Les 3 Johannes 1,2. Han vil aldri komme til deg i en
drøm eller visjon for å fortelle deg noe motsigende. Han
motsier aldri seg selv. Enhver åpenbaring må underkastes
Guds Ord! Dette er grunnen til at du må studere Ordet og
kjenne det selv.

BØNN
Kjære Far, takk for den umåtelige velsignelsen av ditt Ord, og
Den Hellige Ånd som alltid veileder meg i din fullkomne vilje.
Ditt Ord er mitt lys, og jeg er velsignet til alltid å motta den
nøyaktige veiledningen jeg trenger for å handle klokt, og nyte
mitt velsignede liv i rettferdighet i Kristus, i Jesu Navn. Amen,

VIDERE STUDIUM:
Hebreerne 1,1-2; Salmenes 119,105; Jesaja 30,21 TLB

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 7,2-16 & Salomos ordspråk 22-23

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Tessalonikerne 2,1-10 & Jeremia 26
23
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VENTER DU PÅ HAM?
Ble Kristus ofret én gang for å bære manges
synder. For dem som venter på Ham med
iver, skal Han vise seg for andre gang, uten å
bære synd, til frelse (Hebreerne 9,28).

B

ibelen forteller oss at slutten på alt er nær; Herrens
gjenkomst er så nær: “Men avslutningen på alle
ting er kommet nær. Vær derfor sindige og edru i deres
bønner!” (1 Peter 4,7). Spørsmålet er om du ser etter Hans
gjenkomst? Venter du på Ham?
Det finnes kristne som ikke tar dette på alvor; derfor er
de lemfeldige med forholdet til Gud og selvtilfredse med
kristendommen. De er som de 5 tåpelige jomfruene Bibelen
snakker om (Matteus 25) som ikke forventet at deres herre
skulle komme tilbake og var uforberedt da han til slutt kom.
Ikke vær blant dem som sier: “Dette snakket om Jesus som
kommer snart har pågått i evigheter; når kommer det til å
skje?” Slike mennesker vil stå uvitende når det til slutt skjer
fordi de ikke ventet Ham. Bibelen sier at bare de som venter
på Ham skal Han vise seg for andre gang uten synd til frelse.
Begivenhetene og hendelsene rundt om i verden i dag er klare
indikasjoner på at Hans tilsynekomst er nært forestående.
Ikke bli tatt “sovende.” Da apostelen Paulus i 1
Tessalonikerbrev 5,6 formanet oss om å ikke sove, snakket
24

norsk.

han ikke om fysisk søvn. Han snakket om åndelig søvn, når
du er så dypt inne i verdslige ting at du ikke kjenner til og
er uvitende om de åndelige sannhetene rundt deg. Jesus ba
oss våke og be, “…for Menneskesønnen kommer i en time
dere ikke venter det” (Matteus 24:44).
Vi er på et korstog for å nå minst 7 milliarder mennesker
med evangeliet og gjøre dem klare for Bortrykkelsen; være
en del av det. Vi vil at våre byer, landsbyer, byer og nasjoner i
verden skal tømmes ved Bortrykkelsen. Dette er vår drivkraft;
vi snur alle steiner for å sikre at ingen blir etterlatt. Besøk
www.reachoutworld.org for å se hvordan du kan være en
del av dette globale sjelevinnende korstoget.

BEKJENNELSE
Jeg er effektiv og virkningsfull, brennende, lidenskapelig
inderlig for Herren og hans verk, mens jeg ser frem til Herrens
snarlige gjenkomst. Jeg bærer frukt av rettferdighet, og
påvirker min verden med nådens evangelium. Jeg gir retning,
skjønnhet, ære og helse til menneskenes liv i min verden, og
vender dem fra mørke til lys, og fra Satans kraft til Gud, i Jesu
Navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
Matteus 24,14; Romerne 13,11-14; Markus 13,32-36

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 8-9 & Salomos ordspråk 24-26

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Tessalonikerne 2,11-17 & Jeremia 27
25
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AVVIS KOMPROMISSER
Men vit dette, at i de siste dager skal
det komme vanskelige tider. For da skal
menneskene elske seg selv, elske penger,
skryte, være stolte, spotte, være ulydige mot
foreldre, utakknemlige, vanhellige, uten
naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalere,
uten selvtukt, brutale, uten kjærlighet til det
gode, forrædere, oppfarende, oppblåste og
slike som elsker lysten høyere enn de elsker
Gud. De har en ytre form for gudsfrykt, men
fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg
bort fra (2 Timoteus 3, 1-5).

V

i er i de siste dager, og du må lære å vandre i
kunnskapen om Guds Ord. Vi er i det Bibelen viser
til som “vanskelige eller farlige tider.” Her er hvordan The
Living Bible gjengir første vers av vårt innledende skriftsted:
“Du kan like godt vite dette, Timoteus, at det i de siste dager
kommer til å bli svært vanskelig å være en kristen.”
Hvorfor skal det være vanskelig for noen? Det er på
grunn av valgene de må ta; upopulære valg. Jeg snakker
om slike valg som å stå for sannhet og rettferdighet, å nekte
å kompromittere troen din, holde seg til Ordet – gjøre det
Ordet sier – i stedet for det som er behagelig.
Det er de som kommer til å inngå kompromisser og ta
avgjørelser på grunn av penger og jordiske tjenester. Som
resultat vil de gjøre feil ting; ting som ikke stemmer overens
26
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med den kristne vandringen. Det burde ikke være deg. Ikke
ta en beslutning i livet fordi det er populær mening; følg aldri
mengden.
Husk hva Jesus sa: “Gå inn gjennom den trange port! For
vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen,
og det er mange som går inn der. For trang er den port, og
smal er den vei, som fører til livet, og det er få som finner
den” (Matteus 7:13-14). Dette er veldig lærerikt.
La kunnskapen om Guds Ord – Guds visdom – lede
valgene og avgjørelsene du tar. Det gjør ingen forskjell at du
er den eneste som tar et standpunkt for Jesus Kristus og for
evangeliet i blokka di, nabolaget, skolen eller arbeidsplassen
din; fortsett med det. Nekt å inngå kompromisser. Fortsett
heller med å “... vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens
gjerning, idet dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i
Herren” (1 Korinterne 15,58).

BØNN
Kjære Far, din visdom er manifestert mer og mer i og gjennom
din Menighet og ditt Ord vokser seg sterkt i våre hjerter mer
enn noen gang før. Vi er fylt med kunnskapen om din vilje i
all visdom og åndelig forstand, og er alltid i overflod i Herrens
gjerning, sterk i troen og gir ære til Gud, i Jesu navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
2 Johannes 1,1-4; Kolosserne 1,9 AMPC; Hebreerne 10,39

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 10,1-18 & Salomos ordspråk 27-28

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Tessalonikerne 3,1-10 & Jeremia 28
27
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ONDSKAPENS TILBAKEHOLDER
For lovløshetens mysterium er allerede nå
i virksomhet. Bare han som nå holder igjen
vil fortsette å gjøre det inntil han er tatt bort
(2 Tessalonikerne 2,7).

B

ibelen snakker om tre ondskapsbegrensere; en er
regjeringen. Romerne 13:1-4 forteller oss at de
herskerne som er, er ordinert av Gud, og at de er opprettet
for å begrense det onde. Den andre som hindrer ondskapen
er Den Hellige Ånd. Jesus sa “Når, Han (Den Hellige Ånd)
kommer, vil Han overbevise verden om synd, rettferdighet
og dom” (Johannes 16,8 NKJV).
Den tredje som hindrer ondskapen er Menigheten. Jesus
sa at vi er verdens lys (Matteus 5:14), og når lyset skinner,
trekker mørket seg tilbake. Blant disse tre som begrenser
ondskapen, er Menigheten den som hindrer det onde ved
Den Hellige Ånds kraft. Skriften sier at tilbakeholderen vil
bli “fjernet.” Det viser absolutt ikke til regjeringen, for det vil
være regjeringer under Antikrists regjeringstid. Faktisk, når
Antikrist kommer, vil han etablere en regjering.
Den Hellige Ånd vil heller ikke bli fjernet fra jorden
etter at Antikrist er åpenbart, fordi Han kommer til å få
144 000 jødiske menn til å utføre tjeneste på jorden etter
Bortrykkelsen. Bibelen forteller oss at en stor mengde
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mennesker ga sitt hjerte til Herren under den store trengsel,
og den eneste måten disse menneskene kunne blitt frelst på
er gjennom Den Hellige Ånds tjeneste.
Så, av de tre som hindrer ondskapen, vil bare Menigheten
bli tatt bort før Antikrist blir manifestert. Menigheten forventes
av Gud å holde tilbake det onde i dag. Vi er verdens lys og
jordens salt (Matteus 5:13 og 14). Når vi bestemmer en ting,
er den etablert for oss. Satan kan ikke herske over nasjonene;
han kan ikke opprettholde sin ondskap i verdens nasjoner
og i menneskenes liv slik han ønsker det, fordi vi holder ham
i sjakk. Vi vil fortsette å holde ham tilbake og regjere herlig
på jorden ved Jesus Kristus inntil Bortrykkelsen finner sted.
Ære til Gud!

BØNN
Takk, Herre, for din nåde over din kirke når vi regjerer av nåde
gjennom rettferdighet, og opplyser menneskenes nasjoner
og hjerter med ditt lys og sannhet. Vi holder mørkets makter
tilbake fra å herske over nasjonene; din rettferdighet, fred,
barmhjertighet og sannhet råder i våre gater, i våre skoler,
byer og nasjoner, i Jesu Navn. Amen!

VIDERE STUDIUM:

2 Tessalonikerne 2,6-8 AMPC

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 11,1-15 & Salomos ordspråk 29-31

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Tessalonikerne 3,11-18 & Jeremia 29
29
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ÅNDENS SANGER
Slik at dere taler til hverandre med salmer,
lovsanger og åndelige viser og synger og
spiller i deres hjerter for Herren
(Efeserne 5,19).

F

rasen “åndelige sanger” i dette verset betyr åndens
sanger. Apostelen Paulus viste til det samme i 1
Korinterne 14, 14-15 når han snakket om å synge i tunger
– synge i ånden: “For om jeg ber i tunger, er det min ånd
som ber, men min forstand er uten frukt. Hva innebærer
da dette? Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be med
forstanden. Jeg vil synge i ånden, men jeg vil også synge
med forstanden.”
Jesus sa “Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe
i ånd og sannhet” (Johannes 4,24). Å tilbe i ånden er det
høyeste klimaks. Du kan synge og tilbe Herren med din
forstand, og det er greit, men stig høyere; syng Åndens
sanger, fra din ånd! Tilbe og koble deg til fra din ånd; det er
et dypere fellesskap.
Åndens sanger er sanger om tilbedelse og lovprisning til
Herren. De som hører på deg, liker kanskje ikke melodien
eller harmonien; men det spiller ingen rolle. Du synger ikke for
dem; du synger for Herren! Du lager melodier for tilbedelse
av Herren, akkurat som å be i tunger ikke er for mennesker,
men til Gud (1 Korinterne 14,2).
30
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Å tilbe i ånden fører til en guddommelig utveksling;
når din ånd sender ord i ånden til Gud, gir Den Hellige
Ånd informasjon til din ånd. Når du er ferdig med slike
stunder med tilbedelse og fellesskap, er du full av Ånden
og i herredømme. På det tidspunktet er det ingenting som
beveger deg. Du er mer enn sikker på din seier. Din ånd har
herredømmet!
Kristendommens liv er åndens liv, levet fra innsiden og
ut. Lær deg derfor å tilbe Herren i ånden, med din ånd og
ved den Hellige Ånd: “For det er vi som har omskjærelsen,
vi som tjener Gud i Ånden, roser oss i Kristus Jesus og ikke
setter vår lit til det menneskelige” (Filipperne 3,3).

BØNN
Velsignede Herre, din herlighet fyller jorden, og din
rettferdighet er over nasjonene! Prakt og majestet er foran
deg; styrke og herlighet er i din bolig. Du har forskjønnet livet
mitt og salvet meg til å forkynne din kjærlighet, barmhjertighet
og nåde; jeg vil synge om din kjærlighet for alltid, og om din
trofasthet som alltid er sikker. Velsignet være ditt navn for
alltid.

VIDERE STUDIUM:
Johannes 4,24 AMPC; Salmenes 150,1-5;
1 Korinterne 14,2

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 11,16-33 & Forkynneren 1-2

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 1,1-7 & Jeremia 30
31
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DET ER OPP TIL DEG
Denne Lovboken skal ikke vike fra din munn,
men du skal meditere på den dag og natt, så
du vokter deg så du gjør etter alt det som er
skrevet i den. For da skal du ha framgang på
din vei, og alt skal lykkes for deg (Josva 1,8).

V

isste du at din velstand og hvor godt du lykkes i livet
avhenger av deg? Dette er tydelig ut fra temaverset
vårt ovenfor. Det sier at hvis du mediterer på Ordet dag og
natt, vil du gjøre din egen vei velstående og ha god suksess.
Du kan ha befunnet deg i omstendigheter som du ikke var
skyld i. For eksempel kan du ha blitt født inn i et fattig hjem;
det var ikke din skyld. Men det er opp til deg å gjøre noe
med det. Du kan ha blitt født fattig, men du ble ikke født til
å være fattig.
Guds Ord viser deg velstandsprinsippene. Men det er
opp til deg å benytte dem og endre dine forhold. Han vil at
du skal være like velstående som Han vil at du skal være frisk,
lykkelig og sterk, du har en levende rolle i å gjøre Hans drøm
for deg til virkelighet. I 3 Johannes 1,2 sa Han “Du elskede!
Jeg ber om at du må ha framgang i alle ting og være ved
god helse, slik som også din sjel har det godt.” I 2 Peter
1,3 står det “…Hans guddommelige kraft har skjenket oss
alt som tjener til liv og gudsfrykt…” Han har allerede gjort
alt og gitt deg alt du trenger til et usedvanlig liv i suksess og
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usedvanlig velstand.
I Efeserne 1,3 står det “Lovet være vår Herre Jesu
Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig
velsignelse i den himmelske verden i Kristus” (Efeserne
1,3). Hva så? Handle på Ordet! Dersom det dukker opp en
situasjon i livet ditt som du ønsker å forandre på, er Ordet
svaret ditt. Stol på Ordet. Grunn på det dag og natt slik Han
har sagt.
Det er ikke noe Gud eller noen annen kan gjøre for
deg. Men 1 Timoteus 4,15 forteller deg det uunngåelige
resultatet: din framgang og velstand vil “være synlig for
alle” - “phaneros” (gresk); som betyr tydelig, udiskutabel og
uendelig; det vil spres overalt. Halleluja!

BØNN
Kjære Far, jeg fryder meg over ditt Ord, for det er perfekt,
berikende og forskjønner livet mitt. Takk for at du har gitt meg
et ekstraordinært liv med bemerkelsesverdige seire, stadig
økende ære, uendelig suksess og overnaturlig velstand. Jeg
vandrer i lyset og virkeligheten av hvem jeg er i Kristus, og
står fast på ditt Ord, i Jesu Navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
1 Timoteus 4,15 AMPC; Jakob 1,22-25

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 12,1-21 & Forkynneren 3-5

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 1,8-14 & Jeremia 31
33
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VANDRE I YDMYKHET
Da talte Jesus på nytt til dem og sa: Jeg er
verdens lys. Den som følger Meg, skal ikke
vandre i mørket, men ha livets lys
(Johannes 8,12).

H

erren Jesus er det perfekte eksemplet for oss å
følge i alt. Han var den personifiserte ydmykheten.
Du kan ikke følge eller etterligne Ham og ta feil av veien;
Han sa “Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys.” Du kan ikke vandre i Hans fotspor og gå
i stolthet; det er umulig.
Det finnes dem som sier at de er redd for at stoltheten
kan ta makten over dem; nei; ikke når du kjenner og følger
Jesus. Måten å følge Ham på er gjennom Ordet. Vær en
Ordets gjører. I 1 Peter 5,5 står det “På samme måte skal
dere unge være underordnet de eldre! Ja, dere skal alle
underordne dere hverandre, og ikle dere ydmykhet! For:
Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.”
Underordne deg Herren og Hans Ord; det er sann
ydmykhet. I Filipperne 2,3 (AMPC) oppfordrer Ånden
“Gjør ingenting ut fra fraksjonsmotiver [gjennom strid,
kamp, egoisme eller for uverdige formål] eller tilskyndet
av innbilskhet og tom arroganse. I stedet, i den sanne
34
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ydmykhetens ånd (sinnets ydmykhet) la hver enkelt betrakte
de andre som bedre enn og overlegne seg selv [tenker
høyere om hverandre enn dere gjør om dere selv].” I essens
sier det “Vær ydmyk!” Forakt ikke dine brødre og søstre i
Kristus, særlig ikke lederne dine i Herren, underordne deg.
Stolthet er fra djevelen. Det førte til at han opphøyde
seg selv; og hans hovmodighet gjorde at Gud sparket ham
ut fra æresstedet hans. Ta et bevisst valg om å vandre i
ydmykhet. Det er en del av åpenbaringen av Kristi liv i deg.
Det bringer forfremmelse. Bibelen sier at Gud står de stolte
imot og gir mer nåde til de ydmyke. Den nåden resulterer i
ære, forøkning, forstørring og framgang. Halleluja!

BEKJENNELSE
Jeg er underordnet autoriteten, innflytelsen og virkningen av
Guds Ord. Jeg mottar Ordet i hjertet mitt, handler deretter,
og gjør klare endringer i min karakter og holdning med og
gjennom Ordet. Hver dag vandrer jeg i utmerket ydmykhet i
hjertet, med villighet til å påta meg ansvaret for å tjene andre,
i lojalitet til Ordet, og derved tiltrekke meg guddommelig
gunst og forfremmelse. Ære til Gud!

VIDERE STUDIUM:
Filipperne 2,5-9; 1 Peter 5,5-6; Romerne 12,3

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Korinterne 13,1-14 & Forkynneren 6-8

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 1,15-20 & Jeremia 32
35
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INSPIRERT AV HØSTEN
Så sa Han til dem: Høsten er i sannhet stor,
men arbeiderne er få. Be derfor høstens
Herre at Han vil drive arbeidere ut til sin
høst (Lukas 10,2).

H

erren Jesus sa “… Se, Jeg sier dere, løft øynene
deres og se på markene! De er allerede hvite
til høsten” (Johannes 4,35). Det har vært en slik enorm
innhøsting av sjeler til kongeriket disse siste tidene. Herren
gjør et hurtig arbeide.
Vi vil være vitne til en enda større bevegelse av Ånden
som vil kulminere i en enestående innhøsting av sjeler på
steder som Kina, Midtøsten og andre regioner som mange
hadde trodd det ville være vanskelig å trenge gjennom. Disse
enorme feltene av sjeler er modne og vil bli massivt nådd
med Kristi evangelium.
Gud har gitt oss den mest sublime oppgaven gjennom
tidene, som er å forkynne evangeliet til hver skapning. Han
kunne ha brukt englene til å tjene eller forkynne evangeliet
for menneskenes frelse; men det gjorde Han ikke.
Han valgte oss for det i stedet. Vi har blitt betrodd de
viktigste nyhetene og budskapet i hele verden, for hver
generasjon: Jesu Kristi evangelium, som han sa skal bli “…
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forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag,
og så skal enden komme” (Matteus 24,14). Halleluja!
Vær inderlig i ånden, og forkynn evangeliet hvor som
helst og overalt. La Kristi lys skinne gjennom deg hele tiden.
Led mennesker til Kristus. Hans budskap som vi bærer, er fylt
med guddommelig kraft til å redde og forvandle menneskers
liv. Forkynn det derfor med intensitet. Utfordre, advar og
oppfordre de rundt deg som ikke har mottatt Kristus til å gjøre
det. Vi er i den store høstens tid, og Guds nåde til frelse er
blitt utøst over alle mennesker.

BEKJENNELSE
Det strålende evangelium om den velsignede Gud har blitt
forpliktet til min tillit, og jeg benytter enhver anledning til å
vinne sjeler og bringe syndere til Kristus. Jeg lar hvert øyeblikk
telle, og maksimerer tiden som Guds ordinerte frelsesagent,
for å vende syndere fra mørke til lys og fra Satans makt til
Gud! Amen.

VIDERE STUDIUM:
Johannes åpenbaring 14,15; Apostlenes gjerninger 8,4-6;
1 Korinterne 9,16-18

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Galaterne 1,1-24 & Forkynneren 9-12

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 2,1-15 & Jeremia 33
39
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VASKET OG HELLIGGJORT
Så la oss komme nær med et sannferdig
hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått
våre hjerter overstenket og på den måten
blitt renset fra en ond samvittighet, og også
fått våre kropper vasket med rent vann
(Hebreerne 10,22).

V

ed første øyekast ser det ut til at åpningsverset vårt
antyder at vi bør nærme oss Gud og få våre hjerter
stenket fra en ond samvittighet, og deretter få kroppen vår
vasket med rent vann. Men hvis det er sant, hvem skal gjøre
stenkingen? Dette er grunnen til at noen mennesker i dag
stenker litt væske på folk og sier: “Dette er Jesu blod.” Men
det er feil.
Ingen kan stenke Jesu blod i dag. Så, ikke gjør det.
Bibelen sier ikke, “...å ha våre kropper stenket...”; men den
sier våre hjerter. Det betyr at det er stenking av hjertet, og
det verset sier er at hjertet ditt allerede har blitt stenket fra
en ond samvittighet. Det er ikke en pågående prosess; det
er allerede gjort!
Noen andre oversettelser, som Rotherhams, sier det
tydeligere. Den sier: “La oss nærme oss med et oppriktig
hjerte, i full visshet om tro, etter å ha blitt stenket, som for
våre hjerter, fra en ond samvittighet, og badet, som for våre
legemer, med rent vann.” Halleluja! Hvis du ikke forstår
dette, vil du prøve å gjøre det Gud allerede har gjort, og det
vil ikke fungere.
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Når det står: “...våre kropper vasket med rent vann”, er
det beslektet med det vi har i 1 Korinterne 6,11: “Slik var
noen av dere en gang. Men dere ble renset, og helliget, og
dere ble rettferdiggjort i Den Herre Jesu navn og i vår Guds
Ånd.” Halleluja! Da du ble født på ny, ble du døpt til Kristus
(Døpt i Den Hellige Ånd); Den Hellige Ånd kom over deg
for å bo i deg.
Hans hensikt med å komme over deg var å gjøre kroppen
din til Hans tempel, templet der Han nå bor. Men først må
Han vaske templet; Han må rense og hellige det. Det er Hans
verk, og ved den nye fødselen helliget Han kroppen din og
gjorde den til sitt hjem. Han har gjort ditt hjerte til sitt hjem!
Ære til Gud!

BEKJENNELSE
Jeg er vasket, helliggjort og rettferdiggjort i Herren Jesu navn
og ved vår Guds Ånd! Derfor vandrer jeg bevisst i lyset av
Guds Ord, i lyset av min rettferdighet, vel vitende om at jeg
er hellig, ulastelig og uimotsigelig i hans øyne. Og jeg påvirker
min verden med Guds lys i min ånd, og vender mange til
rettferdighet. Ære til Gud!

VIDERE STUDIUM:
Kolosserne 1,22; 1 Korinterne 3,16; Titus 3,5

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Galaterne 2,1-21 & Salomos høysang 1-2

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 3,1-7 & Jeremia 34
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JESUS KRISTUS ER DEN STORE GUD
For Guds nåde som bringer frelse har vist seg
for alle mennesker. Den lærer oss å si “Nei”
til ugudelighet og verdslige lidenskaper, og
å leve et edruelig, rettskaffent og gudfryktig
liv i denne nåværende tidsalder, mens vi
venter på det velsignede håpet - den herlige
tilsynekomsten av vår store Gud og Frelser,
Jesus Kristus (Titus 2, 11-13 NIV).

G

uds Ord er fylt med uomtvistelige bevis på at Jesus
er selv Gud. Han er vår store Gud! Dessverre er det
kristne som ikke har kommet til denne erkjennelsen. Det er
derfor de fortsatt lurer på hvorfor Han sier at Han er Guds
Sønn hvis Han faktisk er selv Gud. Vel, uttrykket “Guds sønn”
betyr Gud i menneskelig kjød!
I sin manifestasjon i kjødet la Jesus sin herlighet til
side slik at Han kunne være hundre prosent menneske og
hundre prosent Gud. Det var det som legitimerte Hans
stedfortredende gjerning på våre vegne; ellers ville den vært
tvilsom. Bibelen sier at Han “... uttømte Seg Selv...og kom i
menneskers likhet. Og da Han i sin framtreden var funnet
som et menneske, fornedret Han Seg Selv og ble lydig til
døden, ja, døden på korset” (Filipperne 2,7-8).
Jesus er Guds fullkomne avtrykk, ikonet til den usynlige
Gud (Kolosserne 1:15, Hebreerne 1:3). Halleluja! Men hvem
var han før Han kom som et menneske? Han var Ordet, Guds
Ord: “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og
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Ordet var Gud” (Johannes 1:1). Så sier det 14. verset: “Og
Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss …” Ordet som var
Gud, ble kjød og Han fikk navnet Jesus. Halleluja!
I Johannes 10,30 sa Han: “Jeg og min Far er ett.” Da
Han kom med den påstanden, sier Bibelen at jødene plukket
opp steiner for å steine Ham til døde, fordi de forsto hva Han
mente. De sa: “For en god gjerning steiner vi deg ikke; men
for gudsbespottelse, og fordi Du, som er et Menneske, gjør
Deg Selv til Gud” (Johannes 10,31-33). Han gjorde seg ikke
til Gud; Han var, og Han er, Gud! Han sa i Johannes 14:7:
“Hadde dere kjent Meg, hadde dere også kjent min Far. Fra
nå av kjenner dere Ham og har sett Ham.” Hvem kjente de
og så at Han likestilte med Faderen? Jesus! Da Filip uttrykte
tvil i det påfølgende vers 8, toppet Jesu svar diskusjonen på
en entydig måte. Han sa: “…Så lenge har Jeg vært hos dere,
og likevel kjenner du Meg ikke, Filip? Den som har sett Meg,
har sett Faderen ...” (Johannes 14,9). Halleluja!

BØNN
Velsignet Herre Jesus, fantastisk, herlig, himmelens og jordens
Herre; du alene er Gud; jeg lovpriser din storhet og tilber
ditt hellige navn. Ditt rike er evig, ditt styre varer evig! Til
deg være all ære, ære, majestet, herredømme og pris, i all
evighet. Amen.

VIDERE STUDIUM:

Johannes 1,10-11; Hebreerne 1,3 AMPC; Kolosserne 1,1519

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Galaterne 3,1-14 & Salomos høysang 3-5

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 3,8-16 & Jeremia 35
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FØLG HANS PLANER
Det kan ligge en vei framfor mannen, en vei
som synes å være rett, men enden på den er
dødens vei (Ordspråkene 16,25).

I

1 Samuel 15 leser vi om Saul og hvordan Gud ledet
ham til seier over amalekittene. Gud ga ham spesifikke
instruksjoner om å fullstendig ødelegge amalekittene,
inkludert husdyrene deres. Men Saul og folket ødela de
tingene de ikke ville ha, og holdt så et utvalgt bytte for seg
selv. De holdt til og med kongen i live.
Gud var misfornøyd med Saul og sa: “Jeg angrer på at jeg
har satt Saul til å herske som konge, for han følger ikke Meg
lenger, og han har ikke latt Mine Ord stå fast ...” (1 Samuel
15:11). Hvor beklagelig! Saul var kongen, og folket skulle
følge ham, og det var forventet at han fulgte Herren. Men
han var gjentatte ganger ulydig mot Guds direkte instrukser.
Da profeten Samuel konfronterte ham med feilen hans,
la han skylden på folket. Han sa: “For folket sparte det beste
av sauene og oksene for å ofre til Herren din Gud. Men
resten har vi lyst i bann” (1 Samuel 15,15). Det var ille nok
at han ikke fulgte de klare instruksjonene Gud ga ham, han
nektet også å ta ansvar for sine handlinger, og skyldte på
folket i stedet.
Selvfølgelig misset Saul Guds plan etter sin forsettlige
ulydighet. Deretter sier Bibelen: “Men Herrens Ånd vek bort
44

norsk.

fra Saul, og Herren lot en ond ånd plage ham med frykt” (1
Samuel 16,14). Følg alltid Guds instruksjoner; følg Hans ord,
Hans planer og Hans veiledning. Noen mennesker forfølger
ambisjoner som ikke har noen sammenheng med Guds
hensikt med deres liv. De er ikke undergitt Den Hellige Ånds
veiledning. Ikke lev slik. Følg det Ånden ber deg gjøre. Han er
den som avslører mysterier og guddommelige hemmeligheter
for deg og hjelper deg til å oppdage deg selv i Guds drøm.
Uansett hvilken idé eller plan du har, vær sikker på at den er
i samsvar med Hans Ord – Hans perfekte vilje. Gi etter for
herredømmet og veiledningen i Hans Ord. Hans Ord er lys,
og hvis du følger Ham i Ordet, vil du ikke vandre i mørket,
men ha livets lys! Du vil bli fylt med kunnskap om Hans vilje
i all visdom og åndelig forståelse.

BEKJENNELSE
Jeg er fullstendig overgitt til Den Hellige Ånd og Hans Ords
veiledning, for Hans Ord er en lykt for mine føtter og et lys
for min vei mens Han leder meg på veiene til suksess, seier
og grenseløs glede! Halleluja!

VIDERE STUDIUM:
Salmenes 119,105; Efeserne 2,10 AMPC; Jeremia 7,23

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Galaterne 3,15-25 & Salomos høysang 6-8

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

1 Timoteus 4,1-8 & Jeremia 36
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ÅPENBARENDE FORSTAND VED ÅNDEN
[For jeg ber alltid til] vår Herre Jesu Kristi
Gud, herlighetens Far, at Han må gi dere
en ånd av visdom og åpenbaring [innsikt i
mysterier og hemmeligheter] i [dyp og intim]
kunnskap om Ham (Efeserne 1,17 AMPC).

I

Matteus 16, 13-20 spør Jesus disiplene et par viktige
spørsmål angående Hans identitet. Først spør Han
dem “Hvem sier menneskene at Jeg, Menneskesønnen, er?
Etter å ha fått svarerne deres stiller Han et nytt spørsmål:
“Men hvem sier dere at Jeg er?” (Matteus 16,15). Bibelen
forteller: “Simon Peter svarte og sa: DU er Kristus, Den
Levende Guds Sønn” (Matteus 16,16). Peters bekjennelse
om Jesus som Kristus var en åpenbaring fra Gud, men det
visste ikke Peter; han trodde det var hans egen tankegang.
Jesus måtte si til ham: “Salig er du, Simon-Bar-Jona, for
kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men Min Far,
Han som er i himmelen” (Matteus 16,17). Halleluja! Akkurat
som Peter har mange av Guds folk fått åpenbaringer fra Gud.
Tenk over dette: Hvordan visste du at Jesus var Kristus? Det
er den Hellige Ånd som har åpenbart det for din ånd. Bibelen
sier “… ingen kan si at Jesus er Herre, uten i Den Hellige
Ånd” (1 Korinterne 12,3).
Du tror på jomfrufødselen til Jesus Kristus; du har lest om
den i Skriften og tror. Det var den Hellige Ånd som ga deg
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innsikt i det mysteriet. På samme måte med oppstandelsen
til Jesus Kristus; du var ikke der da det skjedde, men du tror
på den.
Du tror også at Jesus Kristus er Guds Sønn, og at Han
døde for dine synder og at Gud reiste Ham opp fra de døde,
og at Han lever i dag; det er en åpenbaring fra Gud. Hjernen
din kan ikke finne ut slike sannheter. Vitenskapen kan aldri gi
dem til deg. Du har dem i din ånd fordi Gud har gjort dem
kjent for din ånd.
Det er en del av Åndens tjeneste i oss: avsløringen av
sannheten. Så stol på Ham med livet ditt. Gjør det å kjenne
Ham mer, og etterleve Hans ord, til din største lidenskap.
Gjennom dette fellesskapet vil Han fortsette å avsløre seg
selv og de største mysteriene i Riket for deg.

BEKJENNELSE

Jeg har en åpenbarende forståelse gitt meg av Den Hellige
Ånd gjennom Ordet. Jeg er åndelig innsiktsfull, og jeg
fungerer med visdommens Ånd uttrykt i full skjelneevne og
nøyaktig kunnskap om Ham, mens jeg ernærer meg på Ordet
kontinuerlig. Halleluja!

VIDERE STUDIUM:
Kolosserne 1,9; Efeserne 1,15-18

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Galaterne 3,26-4,1-20 & Jesaja 1-2

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 4,9-16 & Jeremia 37
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LOVPRISNING ER DEN HØYESTE
TILBEDELSE

20

Vendt mot Ditt hellige tempel vil jeg
tilbe og prise Ditt navn for Din trofaste
kjærlighet og Din sannhet… (Salme 138,2).

O

fte liker folk å skille mellom lovprisning og tilbedelse
fordi de tror det er stor forskjell på dem. Men
egentlig ikke; lovprisning er tilbedelse. Lovprisning er en av
tingene du gjør når du tilber Gud. Faktisk er det den høyeste
delen av tilbedelsen. Den enkle forskjellen mellom dem er
at tilbedelse inkluderer andre ting du gjør for Herren. For
eksempel er din tjeneste for Gud en tilbedelseshandling.
Straks du forstår at lovprisning er den høyeste delen av
tilbedelsen, innser du hvor viktig den er i ditt forhold til Gud.
I Bibelen står det “blir også dere, som levende steiner bygd
opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram
åndelige offer som er til behag for Gud ved Jesus Kristus”
(1 Peter 2,5).
Menigheten er et hellig presteskap utnevnt for å ofre
åndelige offer til Gud og det er forskjellige slags offer. Et
eksempel er når du gir opp noe verdifullt for Gud eller blir
frivillig med på misjonsaktiviteter. Men det høyeste offeret
er lovprisningsofferet.
I Bibelen står det “La oss derfor, ved Ham, alltid bære
fram lovprisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper
som lover Hans navn” (Hebreerne 13,15). Legg merke til
at det står at vi skal ofre våre lovprisningsoffer til Gud hele
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tiden; ikke bare av og til. Dette viser hvor viktig det er. Paulus
beskriver det som frukt av våre lepper, det å takke Hans navn.
David hadde en lignende referanse i Salme 69, 30-31.
Han sa “Jeg vil prise Guds navn med sang, og jeg vil opphøye
Ham med lovprisning. Dette skal behage Herren mer enn
okse og ungstut, med horn og klover.” Skjønte du det? Han
sa “Jeg vil opphøye Ham med takksigelse.”
Det neste verset forteller oss at å lovprise Gud er et
massivt vitnesbyrd; der står det “De ydmyke skal se det og
glede seg …” Takk Gud nå. Lovpris Ham overdådig fra ditt
hjerte; tenk på noe du ønsker å takke Ham for så å lovprise
Ham rikelig.

BEKJENNELSE
Kjære Far, takk for din strålende tilstedeværelse i livet mitt.
Du har forordnet alle ting til å virke sammen til mitt beste,
og mitt hjerte flyter stadig over av takk og lovprisning fordi
dette er din vilje i Kristus Jesus angående meg. Jeg triumferer
i alle situasjoner og omstendigheter i livet; og for dette priser
jeg deg, i Jesu navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
Salmenes 106,1; Salmenes 145,21; Salmenes 147,7

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Galaterne 4,21-5,1-15 & Jesaja 3-5

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 5,1-10 & Jeremia 38
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VÅR JURIDISKE AUTORITET TIL Å BRUKE
HANS NAVN
onsdag

Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det
skal Jeg gjøre, så Far skal bli herliggjort i
Sønnen (Johannes 14,13-14).

N

år vi sier at Jesus ga oss fullmakt til å bruke Hans
navn, er det mange som ikke forstår hva dette betyr.
Begrepet “fullmakt” refererer til en juridisk autorisasjon som
gir en utpekt person rett til å handle på en annens vegne. Det
betyr derfor at hver forespørsel du kommer med er som om
Jesus var den som gjorde det, siden du gjør det i Hans navn.
Apostelen Johannes fanger, i noen av sine skrifter,
levende Jesu ord som ytterligere belyser den juridiske
autoriteten vi har blitt gitt i Hans navn. I Johannes 14,13 -14
for eksempel, sa Jesus “Hva som helst dere ber om i Mitt
navn, det skal Jeg gjøre, så Far skal bli herliggjort i Sønnen.
Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.”
Her talte Herren om å komme med en forespørsel i Hans
navn. Det er usedvanlig.
Det er som det Paulus sier til oss i Kolosserne 3,17: “Og
hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu
navn …” Det er en annen vakker referanse i Johannes 16,23;
der står det “På den dagen skal dere ikke spørre Meg om
noe. Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hva som helst dere
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ber Min Far om i Mitt navn skal Han gi dere.”
Når Han sa “På den dagen…” viste Herren til dagen for
den nye avtalen – frelsesdagen Han kom for å bringe fram.
Den dagen begynte ved Hans oppstandelse. Så vi er på “den
dagen” der vi bruker og lever i Hans navn. Dersom du noen
gang har lurt på hvorfor vi bruker Jesu navn i bønn, over hele
verden, er dette grunnen.
Så bruk Hans navn akkurat nå og skap forandringer i din
verden. Han sa vi kunne gjøre det, og du burde det! Tal til
ting i din nasjon, din fysiske kropp, arbeidsplassen din, skolen
osv., i Hans navn og forvent en forandring.

BØNN
Kjære Far, takk for at du ga meg fullmakt til å bruke
Jesu makeløse navn til å utføre endringer og kontrollere
omstendigheter. I Jesu navn taler jeg fred over nasjonene;
Jeg erklærer at evangeliet har fri kurs i verdens nasjoner. Jeg
vandrer i seier og herredømme i dag og alltid, fordi jeg lever
i og gjør alle ting gjennom kraften i Jesu navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
Markus 16,17-18; Apostlenes gjerninger 3,16; Johannes
16,24

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Galaterne 5,16-26 & Jesaja 6-8

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 5,11-18 & Jeremia 39
51

Notater

Notater

norsk.

Notater

Notater

torsdag

22

HAN SER HJERTET DITT
Men jeg, GUD, gransker hjertet og undersøker
sinnet. Jeg kommer til menneskets hjerte. Jeg
kommer til roten av ting. Jeg behandler dem
som de virkelig er, ikke som de gir seg ut for
å være (Jeremia 17,10).

D

et er bemerkelsesverdige tilfeller i Skriften som
hjelper oss å forstå at Herren virkelig prøver
menneskers hjerter. Tenk på historien om David, hvordan
Gud utvalgte ham fra Isai’s hus, og den meget betydelige
avvisningen av hans bror, Eliab. Eliab, i det ytre, var alt du ville
ha i en leder; i det øyeblikket han dukket opp, og profeten
Samuel så ham, sa han: “… Sannelig, rett foran Herren står
Hans salvede” (1 Samuel 16,6).
Men Bibelen forteller “Men Herren sa til Samuel: “Se
ikke på hans utseende eller høye vekst! For Jeg har forkastet
ham … For mennesket ser på det ytre, men Herren ser til
hjertet” (1 Samuel 16,7).
Legg merke til Herrens valg av ord; Han sa ikke: “Ikke
salv Eliab, for jeg har ikke utvalgt ham.” Hvis han hadde
sagt det, ville det bety at Eliab ikke en gang ble vurdert i
utgangspunktet. Men Herren sa: “Jeg har forkastet ham.”
Det betyr at Gud vurderte ham og sa: “Nei!”
Visste Eliab noen gang at han av Gud ble ansett for en
dag å være konge over Israel? Nei! Men Gud vurderte ham
og fant ham mangelfull. Historien om Abraham er et annet
eksempel, denne gangen, et positivt, fordi Abraham besto
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testen. Etter år med ønske om barn, fikk han og Sarah til slutt
en sønn i alderdommen.
Men en dag sier Bibelen at Gud prøvde Abraham. Han ba
ham om å ofre sin eneste sønn, Isak, som et offer (1 Mosebok
22,2). Gud kunngjorde ikke for Abraham: “Hei, jeg vil prøve
deg nå,” nei! Men Abraham demonstrerte sin tro på at Gud
kunne reise Isak opp fra de døde, og symbolsk sett var det
akkurat det som skjedde (Hebreerne 11:17-19). Han stolte
fullstendig på Herren og adlød.
Du vet kanskje aldri når du blir prøvd eller vurdert for
neste nivå av oppdraget ditt og forfremmelsen. Det viktigste
er at du ikke blir funnet mangelfull. Det er grunnen til at
du må vandre i tro, håp og kjærlighet. Vær ydmyk og vær
alltid på ditt beste, ikke i hykleri, men i hjertets integritet og
rettskaffenhet, for Gud ser virkelig ditt hjerte.

BEKJENNELSE
Jeg har et hjerte som elsker Herren lidenskapelig, og tjener
ham oppriktig. Mitt ønske, Herre, er å behage deg alltid. Jeg
er på linje med ditt Ord i dag, for å kjenne og vandre i din
perfekte vilje angående alle ting, slik at mitt liv vil bringe deg
ære, i Jesu Navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
Salomos ordspråk 17,3; Salmenes 26,2 NLT; Første
Samuels 16,1

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Galaterne 6,1-18 & Jesaja 9-10

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 5,19-25 & Jeremia 40
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FAREN VED UVITENHET
Jesus svarte dem: Dere farer vill fordi dere
ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds
kraft (Matteus 22, 29).

K

unnskapen om Guds ord er så viktig. Jesus sa til
jødene: “Dere farer vill fordi dere ikke kjenner
Skriftene og heller ikke Guds kraft” (Matteus 22,29). Det
Jesus sa til jødene den gang er fortsatt veldig relevant i vår
tid. Det blir enda verre når man er en tjener, en leder eller
en lærer i Ordet, og ikke kjenner Skriftene.
Da Jesus kom med påstanden i vårt innledende skriftsted,
tenk på det faktum at Han henvendte seg til lederne som
hele Israel stolte på for å gi dem kunnskap om Gud. Det var
så mye tillit til dem, men det viste seg at de var uvitende.
De samme jødiske lederne var de som uvitende dømte
Jesus Kristus. De kalte Herren alle nedsettende navn og
frarådet folket fra å tro på ham. De dømte Ham til døden,
og foran deres øyne ble Jesus utskjelt, fornærmet, pisket og
korsfestet. De kalte Jesus en bedrager; men det var de som
forførte og ble bedratt.
Ikke rart at Paulus i et av sine brev sa “Våre dagers
eksperter har ingen anelse om hva denne evige planen
er. Dersom de visste det, ville de ikke ha drept Mesteren
til det Gud-planlagte livet på et kors” (1 Korinterne 2,8
MSG). Paulus fikk sin andel av disse ondskapsfulle angrepene
oppildnet av de jødiske lederne.
Ved en anledning var han og kollegene i Tessaloniki for
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å forkynne. Mens Paulus forkynte i synagogen deres, trodde
noen hedninger og mange viktige kvinner på budskapet hans.
Men de jødiske lederne ble fornærmet og oppfordret noen
opprørere til å starte et opprør i byen (Apostlenes gjerninger
17). De var uvitende om Guds frelsesplan for hedningene.
Mangel på kunnskap om Skriften får folk til å gjøre mange
forferdelige ting. Til og med Paulus hentydet til faren ved
uvitenhet og hvordan det førte til at han forfulgte Menigheten
før hans omvendelse: “Jeg takker Ham som gjorde meg sterk,
Kristus Jesus, vår Herre, fordi Han regnet meg som trofast,
og innsatte meg i tjenesten, jeg som før var en spotter,
forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn for jeg var
uvitende og handlet i vantro” (1 Timoteus 1, 12-13).
Bli kjent med Ordet; les Skriften selv slik Bibelen 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 på rett måt” (2 Timoteus 2, 15).

BØNN
Kjære Far, ved ditt Ord leder og veileder du meg inn i den
skjebnen du planla for meg. Jeg lever alltid trygt og med
glede, vel vitende om at du jobber med meg, og i meg for å
oppfylle din perfekte vilje. Når jeg studerer Skriften, blir min
forstands opplyst, for å kjenne deg mer, i Jesu Navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
Salomos ordspråk 18,15 AMPC; Johannes 5,39; 2
Timoteus 2, 15

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Efeserne 1,1-14 & Jesaja 11-12

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 6,1-16 & Jeremia 41
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ET FREDSLIV
For kjøttets sinnelag er død, men Åndens
sinnelag er liv og fred (Romerne 8,6).

E

lsker du ikke bare Skriften? Tenk på det vi nettopp
leste: det står at hvis du er kjødelig sinnet, vil det føre
til døden. Men hvis du er åndelig anlagt, vil du ha liv og fred.
Enkelt skriftsted; men svært dypt!
Så sjekk livet ditt; lever du i uro? Er livet ditt uten fred? Når
folk er opprørte, opphisset, fortvilet, forstyrret og forvirret,
er det fordi de ikke er åndelig sinnet. Ordet er klart: når du
er åndelig sinnet, vil du ha liv og fred.
Å være åndelig sinnet eller kjødelig sinnet handler om
sinnets arbeid; hvor du fokuserer oppmerksomheten til
tankene dine. Kjødelige mennesker reagerer bare på tingene
i denne verden; de er kjødstyrte. Ditt fokus bør til enhver tid
være på Guds Ord og Rikets evige realiteter. På den måten,
midt i problemer og kaos, vil du alltid ha fred; et liv uten uro!
Jesaja 26,3 sier at Gud holder i fullkommen fred – i velstands
fred – den hvis sinn er fokusert på Ham: “Du skal bevare
den i fred, ja, i fred, den som har et grunnfestet sinn, for
han stoler på Deg.”
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BEKJENNELSE
Jeg gjør alltid det Ordet sier; derfor opplever jeg en slik
ubeskrivelig fred innenfra; jeg er i fred midt i stormene. Jeg
lever bekymringsfritt fordi Kristus er mitt alt! I Ham er jeg
selvforsynt, i stand til å gjøre alle ting, og overnaturlig forsynt
og befestet for det triumferende livet! Velsignet være Gud!

VIDERE STUDIUM:
Filipperne 4,6-7; Romerne 8,5–8; Romerne 8,13-14

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:

Efeserne 1,15-2,1-10 & Jesaja 13-14

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
1 Timoteus 6,17-21 & Jeremia 42
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DU ER OVER ALLE TING
Han la alle ting under Hans føtter, og ga
Ham til menigheten som hode over alle ting
(Efeserne 1,22).

B

ibelen sier at Gud har lagt alle ting under Jesu
føtter. Dette er en så sterk og dyp sannhet. Hvis
alle ting er under Jesu føtter, betyr det at alle ting er under
Menigheten, som er Hans legeme. Jesus er hodet; Bibelen
kaller Menigheten “Hans fylde” (Efeserne 1,23). Det betyr
at uten Menigheten er Jesus ufullstendig i denne verden.
Det er som din fysiske kropp; hodet er på toppen så har
du resten av kroppen, helt ned til føttene. Uansett hvor du
står eller hva du står på, er til og med den nederste delen
av kroppen din – tuppen av tærne – over der du står eller
det du står på.
Så når Bibelen sier at Gud har lagt alle ting under Jesu
føtter, og gjort Ham til hodet over alle ting for Hans kropps,
menighetens, skyld, betyr det som et lem av Kristi legeme, en
kristen, spiller det ingen rolle hvilken rolle du inntar i kroppen
(Menigheten) eller hvilken plass du tilhører i Kristi legeme,
så lenge du er i Kristus, er du over alle ting.
Jeg vil ved Gud, at alle i Kristi legeme skal komme til
en forståelse av denne sannheten. I Kristi legeme er ingen
ubetydelig; men selv om du trodde du var ubetydelig, er du
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fortsatt over alle ting. Dette har ingenting å gjøre med din
egen makt eller evne; det er resultatet av hvem du er: et lem
på Kristi legeme!
Du er over sykdom og svakhet. Du er over Satan,
mørke og død. Du er over bedrag, korrupsjon, usannhet og
lammende påvirkninger som herjer menneskers liv i denne
naturlige verden. Du er over verden!
Husk alltid hvem du er; som Jesus er, slik er du i denne
verden (1 Johannes 4,7). Som Han sitter i herredømme
og stor herlighet, langt over alle fyrstedømmer, makter,
myndigheter og hvert navn som er nevnt, ikke bare i denne
verden, men også i den som skal komme, slik er du også.
Derfor, hersk og styr over verden, for Han har lagt alle ting
under dine føtter. Halleluja!

BEKJENNELSE

Jeg utnytter Kristi makt og herredømme, Hans makt og
herlighet for å bryte Satans innflytelse over nasjonene, over
folkene, over lederne og over alle unge mennesker rundt
om i verden! Guds rettferdighet fyller jorden og dekker
menneskenes hjerter, for alle sjeler tilhører ham. Halleluja!

VIDERE STUDIUM:
Efeserne 1,19-23; Efeserne 2,4-6; Romerne 5,17

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Efeserne 2,11-22 & Jesaja 15-18

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Timoteus 1,1-18 & Jeremia 43
61

mandag

26

DET VIL SKJE I ET LYNGLIMT
Mens vi venter på det salige håp og
åpenbaringen av den herlighet som tilhører
den store Gud og vår Frelser, Jesus Kristus
(Titus 2,13).

D

et er lett for noen å bli revet med av aktivitetene i
denne verden og bare fortsette som om verden vil
være slik den alltid har vært.
Når vi snakker om Bortrykkelsen av menigheten, er det
fortsatt de som tror det er lureri. Det er fordi de ikke har lest
Biblene sine. Bibelen forteller oss om Bortrykkelsen (les 1
Tessalonikerne 4:15–17). I 1 Korinterne 15, 51-53 står det
“Se, jeg forteller dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle
sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, på et
øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de
døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet …”
Legg merke til at dette vil skje i et øyeblikk, i et lynglimt;
det betyr at i en brøkdel av et sekund vil vi være ute av denne
verden! Bortrykkelsen kommer ikke til å bli en lang prosess.
Det er ikke som det annet komme der Herren vil være i luften
lenge nok til at alle nasjonene kan se ham; Nei! Menighetens
bortrykkelse vil skje på et øyeblikk – på et blunk og alt er
gjort – vi er alle borte; men det er for de som venter på Ham,
som venter på Ham med forventning.
I Hebreerne 9,28 står det “… For dem som venter på
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Ham med iver, skal Han vise seg for andre gang, uten å bære
synd, til frelse.” Elsker du hans tilsynekomst? Ser du frem til
at han kommer tilbake? Mens mange av oss sier: “Ja, kom,
Herre Jesus”, håper noen at Hans komme vil bli forsinket på
grunn av deres kjødelighet. Ikke bli sittende fast i det sporet!
Noe av det siste Mesteren sier i hele Bibelen er “Ja, Jeg
kommer snart” (Åpenbaringen 22,20); det vil ikke bli noen
forsinkelse. Så hvis du ikke har levd rett som en som venter
på Ham, omvend deg, for det er ikke mye tid igjen. Ta ditt
fellesskap med Gud på alvor. Vær som de kloke tjenerne
Bibelen taler om, som forventer og venter på sin herre (Lukas
12,36-38).

BEKJENNELSE
Jeg er våken og årvåken i ånden; ledet av Guds kjærlighet, av
Hans Ord og av min forventning om hans komme. Mitt ønske
om å vinne flere mennesker til Kristus blomstrer som aldri før.
Og gjennom min evangeliske innsats blir mange revet ut av
mørkets rike til Guds barns herlige frihet. Halleluja!

VIDERE STUDIUM:
Hebreerne 9,28; 1 Korinterne 1,7-8; 1 Korinterne 15,51-53

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Efeserne 3,1-21 & Jesaja 19-22

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Timoteus 2,1-10 & Jeremia 44
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LEVE I HANS NAVN
Hva dere enn gjør i ord eller gjerning,
gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud
Faderen ved Ham (Kolosserne 3,17).

J

esu navn svikter aldri. Ikke rart at Paulus sa hva du enn
gjør i tale eller handling, gjør alt i Herren Jesu navn. Å
gjøre alle ting i Jesu navn betyr ikke at når du for eksempel vil
rengjøre skoene eller gulvet, sier du: “Jeg renser disse skoene
i Jesu navn” eller “Jeg tørker dette gulvet i Jesu navn”; nei!
Det det betyr er at du skal leve livet ditt i Herren Jesu
Kristi navn. I alle situasjoner og omstendigheter forkynner
livet ditt Jesu Kristi navn; du lever som Hans representant.
Du lever ditt liv hver dag i, og med bevisstheten om kraften,
herligheten og herredømmet til Hans navn.
Når du gjør dette, vil du ikke slite med noen
helseproblemer; livet ditt vil være en uendelig strøm av
velsignelser og det overnaturlige. Du vil ikke ha noen
bevissthet om behov, fordi kraften og herligheten til Hans
navn gjør alt rett med deg, for deg og i deg.
Spørsmålet er “Hvordan lever du i Hans navn og som
Hans representant?” Det er enkelt; for det første, bli bevisst
på Hans liv i deg. I 1 Johannes 5,11 står det “Og dette er
vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er
i Hans Sønn.” Dette livet er både død-sikkert og sykdom64
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sikkert! For det andre, lev aldri i frykt. Lev i frimodighet.
Bibelen sier “Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den
fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har
straffen i seg. Den som frykter, er ikke gjort fullkommen i
kjærligheten” (1 Johannes 4,18). Om du hittil alltid har blitt
angrepet av frykt, si heretter “Jeg nekter å frykte. Jeg lever i
frimodighet, i Jesu navn.”
Det spiller ingen rolle hva du står overfor i livet; i Hans
navn er du en vinner; du er for alltid triumferende. I Hans navn
lever du over omstendighetene og farene i denne verden.
Hans navn er et sterkt tårn; du ble født i det for å leve i det.
Halleluja! Ha denne bevisstheten.

BEKJENNELSE
Kjære Far, jeg takker deg for kraften og velsignelsen ved å
leve i Jesu navn. I hans navn lever jeg triumferende, over
omstendighetene og farene i denne verden. Jeg lever i evig
fred, velstand, helse, suksess og storhet, til Faderens ære.
Halleluja!

VIDERE STUDIUM:
Matteus 28,18-19; Kolosserne 3,17 AMPC;
Lukas 10,19 AMPC

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Efeserne 4,1-16 & Jesaja 23-24

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Timoteus 2,11-26 & Jeremia 45
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HAN BLE DØMT FOR ALLE MENNESKER
Derfor er det nå ingen fordømmelse for
dem som er i Kristus Jesus…
(Romerne 8,1).

O

rdet oversatt med “fordømmelse” i verset ovenfor
betyr også dom. Dom er en del av Guds program
selv om noen mennesker ikke tror det. Bibelen åpenbarer
tydelig to hoveddommer for mennesket. Den første fant
sted da Herren Jesus ble dømt for menneskehetens synder
på korset. Den andre vil finne sted på dommedag, foran den
Store Hvite Trone. De fleste er mer kjent med sistnevnte.
Ifølge Romerne 8,1 trenger ikke mennesket å møte den
andre dommen. Han kan oppnå Guds rettferdighet ved å
akseptere sannheten om at Jesus ble dømt for ham på korset
på Golgata. Jesus ble offeret for vår synd og betalte straffen
ved sin død.
Romerne 3, 25-26 sier at vi er rettferdiggjort ufortjent av
Guds nåde ved forløsningen som er i Kristus Jesus: “Ham
stilte Gud fram som et soningssted, ved troen, i Hans blod,
for å vise sin rettferdighet. For Gud i sin tålmodighet hadde
båret over med de synder som tidligere var gjort. Slik ville
Han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han
kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen
på Jesus.” Velsignet være Gud!
Takk Gud, Jesus forble ikke i graven; Han gjenoppstod
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på den tredje dagen! I dag er enhver som tror på ham
rettferdiggjort fra all synd – adskilt fra dommen. Halleluja! Det
Han utrettet for oss er mye mer enn syndenes forlatelse. Han
førte oss inn i et nytt liv; vi har nå fått en ny natur. Halleluja!
For dette er evangeliet: “For om døden fikk herredømme
ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot
nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv
og herske ved Den Ene, Jesus Kristus” (Romerne 5,17). Nå
kan hvert menneske frimodig komme fram for nådens trone
for å oppnå barmhjertighet (Hebreerne 4,16). Men en dag,
om ikke så lenge, vil nådens trone bli dommens trone for
dem som forkastet frelsen i Kristus Jesus. Det er derfor Han
sendte oss for å fortelle verden at prisen er betalt for deres
frelse. Jesus ble dømt på deres vegne.

BØNN
Rettferdige Far, hvilken glede det er å vite at Jesus ble offeret
for verdens synder og betalte straffen ved sin død, fullt ut! Nå
har jeg oppnådd din rettferdighet ved å akseptere sannheten
om at Jesus ble dømt for meg på korset. Jeg er langt unna
ødeleggelsen eller dommen som virker i denne nåværende
mørke verden, fordi jeg tilhører og lever i Guds kjære Sønns
Rike. Amen.

VIDERE STUDIUM:

Romerne 4,25; Johannes 3,16-17; Romerne 3,25-26 NLT

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Efeserne 4,17-5,1-2 & Jesaja 25-26

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Timoteus 3,1-17 & Jeremia 46
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TA IMOT ORDET MED ET OPPRIKTIG HJERTE
torsdag

Jeg fryder meg over Ditt Ord som den som
finner en stor skatt (Salme 119,162).

D

a Jesus forkynte, var det de som lyttet til Ham og
trodde, og det var de som var kritiske og bare lyttet
for å finne feil hos Ham. Fariseerne sendte spioner som stilte
seg som ærlige spørrere, i håp om å lure Jesus til å si noe
som ville få Ham i problemer med loven. De spurte ham: “Si
oss: Er det lov å betale skatt til keiseren eller ikke?” (Lukas
20,22 MSG).
Spørsmålet var en felle, men Jesus kjente igjen og forsto
deres skruppelløshet og svik; så Han pekte på den romerske
denaren (en mynt) med Cæsars bilde på, og sa: “...gi keiseren
det som er hans og gi Gud det som er Hans” (Lukas 20,25
MSG). De var ikke der for å lytte til ham, tro og bli velsignet,
nei! De ønsket å fange Ham med Hans ord, men Jesus er
den personifisert visdom.
I Markus 12,13 (NIV) står det “Så sendte de til Ham
noen av fariseerne og herodianerne for å fange Ham i
ord.” I Matteus’ fortelling skrev han “Da gikk fariseerne bort
og la planer om hvordan de kunne få fanget Ham i Hans
ord” (Matteus 22,15 MSG). Lukas 20,20 sier “De holdt øye
med Jesus og sendte noen hyklerske mennesker som ga
seg ut for å være rettferdige. Disse skulle lure på Ham for
å fange Ham i ord. På den måten kunne de overgi Ham til
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landshøvdingens makt og myndighet.”
Ser du de forskjellige grunnene til at noen av dem deltok
på Hans møter? Visste Jesus det? Helt klart ja! Men Han
avslørte dem ikke; Han lot dem bestemme seg etter å ha
lyttet til Hans lære. Det er det samme i dag; hvordan mottar
du Ordet? Mottar du det med et oppriktig hjerte?
Bibelen sier: “Så kvitt deg med all urenhet og den
voldsomme utveksten av ondskap, og i en ydmyk (mild,
beskjeden) ånd motta og ta imot Ordet som implantert og
rotfestet [i deres hjerter] inneholder kraften til å frelse deres
sjeler” (Jakob 1:21 AMPC). Når du hører Guds Ord, ta det
som det er i sannhet, med et ekte, sannferdig, oppriktig og
ærlig hjerte. Husk at Hans ord er Hans visdom. Ordspråkene
4, 5-6 sier “Vinn deg visdom! Vinn deg forstand! Glem ikke,
og vend deg ikke bort fra min munns ord! Kast ikke vrak på
den, så skal den bevare deg. Elsk den, så skal den vokte deg.”

BØNN

Kjære Far, din visdom fungerer i meg, og jeg utmerker meg
med god dømmekraft, har de riktige ideene og tar de riktige
avgjørelsene. Jeg drives av Ordet, og lytter med et rett hjerte
til visdommens røst. Jeg sier og gjør de riktige tingene, til rett
tid, for den rette hensikten, til din ære, i Jesu Navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
2 Korinterne 4,2; 1 Tessalonikerne 2,13; Hebreerne 4,12;
Jakob 1,21 AMPC

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Efeserne 5,3-21 & Jesaja 27-28

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Timoteus 4,1-10 & Jeremia 47
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DIN UGJENNOMTRENGELIGE NATUR
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).

E

t lignende vers som åpningsverset vårt står i 1
Johannes 4,4, der står det “Dere er av Gud, barn, og
har seiret over dem. For Han som er i dere, er større enn
han som er i verden.” Vi leser også noe like inspirerende
og medrivende hos Peter i hans andre brev: “Ved dette er
vi skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere
gjennom dem skulle få del i guddommelig natur etter å
ha flyktet unna fordervelsen som tilhører lysten i denne
verden” (2 Peter 1,4).
Hva med Paulus? Les det han ved Ånden fører i pennen
for oss i Romerne 8, 35-39: “Hvem kan skille oss fra Kristi
kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød,
nakenhet, fare eller sverd? Det står skrevet: For Din skyld
blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer.
Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket
oss. For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken
engler eller myndigheter eller makter, verken det som er
nå, eller det som skal komme, verken høyde eller dybde
eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss
fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.”
Når apostlene slår fast disse sannhetene, bekreftet de
livet vi har i Kristus; et liv i herredømme over Satan, verden
og dens systemer. Den kristne er uovervinnelig. Du er
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en seierherre i Kristus Jesus; du hersker og regjerer i livet
gjennom Ham. Du kunne aldri mislykkes. Halleluja!
Herren Jesus snakket også om din ugjennomtrengelige
natur. Han sa “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” (Lukas 10,19). I
Markus 16,18 sa Han at du kan ta opp slanger; og om du
drikker noe dødelig skal det ikke virke på deg. Når du legger
hendene på syke, skal de bli friske. Hvilket liv!
Du har overvunnet verden. Plagsomme situasjoner kan
komme fra fienden, men forbli uberørt; i Kristus er du allerede
gjort triumferende: “Men Gud være takk som alltid leder
oss til seier i Kristus…” (2 Korinterne 2,14). Øv deg opp i
denne bevisstheten.

BØNN
Velsignet være Gud! Jeg er uovervinnelig, en seierherre i
Kristus Jesus; Jeg regjerer og hersker i livet gjennom Kristus.
Jeg har overvunnet verden og dens bedrag, fiasko, hat,
korrupsjon, dekadanse og begrensning. Kristus regjerer og
hersker i mitt liv; det er min forsikring om et liv med stadig
økende storhet, herlighet og nåde, i Jesu Navn. Amen.

VIDERE STUDIUM:
Romerne 5,17; 1 Johannes 5,4-5

ETTÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
Efeserne 5,22-6,1-9 & Jesaja 29-30

TOÅRIG BIBEL-LESEPLAN:
2 Timoteus 4,11-22 & Jeremia 48
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i 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,

united kingdom:

canada:

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

+1 416-667-9191

south africa:

+234 1 8888186

+27 11 326 0971

nigeria:
usa:

+1(800) 620-8522
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FRELSENS BØNN

OM FORFATTEREN

P

astor 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
kristent innhold til en global tilhørerskare.
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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