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Bibeln har mer an 1000 namn, benarnningar och metaforer for Gud: El Shaddai, Herden,
Konungen och Fadern ar bara nagra av dem. Varje namn pa Gud scar for en aspekt av vem Han
ar, Som manniska kallas du for ditt tillralsnarnn, foralder, make/maka och van. Ju mer du ar och
gor, desto Her namn har duo Gud, universums Skapare och Skapare av alia levande varelser, har
egenskaper som overgar vara forestallningar och oraliga namn for att beskriva dessa.
I 365 dagar att lara kanna Cuds namn kommer du att rellekrera over ett av Guds namn varje
dag under arer och fa en djupare forsraelse av Honom sa att du kan borja lara kanna Honom pa
ett personligt satt och som en nara van. Din dagliga andakrsstund blir da till en dialog mellan
dig och Gud. Du kommer att borja med att under bon ge urtryck for ett behov och sedan lasa
vidare allt eftersom Gud visar inneborden av ett av sina manga namn och hur Han kan anvanda
det for att latta din a dagliga border,
Detta ar en handbok for hjarrar och visar Guds formaga och villighet att fylla alia dina behov
med sin kalla av obegransad karlek.
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FORORD
ATT TALA MED GUD
SOM MED EN NARA VAN
Elmer Towns vet en hel del om Guds namn. Han har undervisat om Faderns, Sonens oeh Den Helige Andes namn oeh har skrivit tre bastsaljare
om dem: The Names of Jesus, My Father's Names oeh The Names of the
Holy Spirit (Jesu namn, min Faders namn oeh Den Helige Andes namn.)

The Names of the Holy Spirit vann Gold Medallion Award av Christian
Booksellers Association 1995. Nu har han skrivit den har dagliga andaktsboken om 365 namn pa Gud i Bibeln.
Elmer skrev de forsta tre bockerna for att lara oss om Guds namn oeh
for att hjalpa oss att forsta Guds natur utifran Hans namn. Miinga manniskor har anvant dem i sina bibelstudier eller sondagsskolklasser, Och i
den har andaktsboken skriver han till vara hjartan sa att vi kan karma
Gud och leva nara Honom i var vardag. Genom Guds namn kan vi narrna
oss Honom varje dag pa ett nytt oeh annorlunda satt, men viktigast av
allt: Gud kan narma sig oss varje dag.
Man skulle kunna kalla den har boken Att tala med Cud pa ett personligt sdtt, som med en ndra van, eftersom den innehaller boner som du
kan anvanda for att tala med Gud - och anvanda ett av Hans namn varje
dag. Den har boken kan bli till en spannande resa mot att lara kanna Gud
pa ett djupare satt genom hans manga namn.
Elmer bad att han skulle bli ledd att skriva en bok genom vilken lasarna skulle kunna kanna Guds narvaro. Jag tror att Gud har svarat pa
hans bon, eftersom jag kande Guds narvaro nar jag laste dessa andakter
oeh talade pa ett personligt satt med bade Fadern, Sonen oeh Den Helige
Ande.
Tim LaHaye

5

INLEDNING
Bibeln har mer an tusen namn oeh metaforer for Gud. Varfor har Gud sa
manga namn? Av samma orsak som oss. Varje namn star for olika tjanster, uppgifter eller egenskaper. Till exempel ar jag make, far, farfar, dekanus, larare, golfare, forfattare, sondagsskollarare oeh sa vidare. Ju mer
du ar oeh gar, desto fIer saker kallas duo Eftersom Gud ar storre an nagon
i universum, sku lIe Han da inte ocksa ha fIest namn?
Varje gang du lar dig en ny benamning eller ett nytt namn pa en person lar du dig mer om den personen. Nar du laser den har andaktsboken
kommer du att lara dig mer om Gud an du nagonsin har gjort, eftersom
du kommer att utforska 365 av Hans namn, ett far varje dag under aret.
Sa var beredd pa att lara karma Gud djupare under det har aret. Oeh nar
du lar dig mer om Gud oeh Hans relation till dig kommer du att lara dig
mer om dig sjalv, Var beredd pa att leva narrnare Gud an du nagonsin
gjort forut.
Det finns ett lasavsnitt for varje dag av aret. Varje dag finns det aven
forslag pa bibellasning for att du ska fa storre forstaelse for det namn det
handlar om den dagen. Gor dig redo att bli forvandlad det har aret nar du

upplever 365 dagat att lara kanna Gud.
Elmer L. Towns
skrivet i mitt hem
vid foten av Blue Ridge Mountains
2004
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TREENIGHETEN: HERREN, MIN HERDE
(JEHOVAH ROI)
HERREN

dr min herde, mig skall intet fattas.
PSALTAREN

23:1

Herren ar din herde: Han kan fora dig till grana angar dar du kan lagga
dig ner och vila. Dar kan du ata av det grana graset for att aterfa din
styrka. Han kommer att leda dig till vatten sa att du far slacka din torst.
Kommer du att folja Honom idag? Herren ar din Herde, han kommer att
leda dig pa ratta vagar for sitt namns skull. Han kommer att leda dig
genom dodsskuggans dal. Var inte radd far skuggorna, for de ar bara
morka silhuetter som skapats av de hotfulla bergen. Herden skall vara
med dig nar du mater faror och skallieda
inte larnna dig dar,

dig genom morka dalar men

Min Herde, det finns mdnga udgar som lockar mig. Vilken dr den
rdtta udgen idag? Led mig. Bergsstigarna genom mitt livs dalar
ar [yllda av dteruandsgrander. Hjalp mig nar jag gar vilse.
Din Herde skall bereda far dig ett bord med mat efter att du tagit dig
igenom din rnorka dal. Din kopp ar full och rinner over. At, drick och
glads over hans omsorg. Herden har tva "farhundar" som kommer att
folja efter dig om du gar vilse. Den forsta ar hans godhet, som kommer att
hjalpa dig att folja honom. Den andra ar hans nad, som kommer att forlata dig om du gar vilse.
Herde, det kiinns bra att i gladje fa vila bredvid dig. Niir mina ogon
distraheras av saker i den hiir uarlden, dra mig da tillbaka med godhet
oeh ndd. Herde, jag vill bo med Dig i Ditt hus for evigt. Amen.

Lis: Ps 23
Till eftertanke: Herren vill ha en relation med dig.

8

JANUARI

"."w'.~~;
,.('

2

•••••
""

~

0

JESUS: ETT MER ENASTAENDE NAMN
Sonen iir sa myeket storre an dnglarna som det namn
han har iirut iir former an deras.
HEBREERBREVET

1:4

Jesus har ett mer enastdende namn an anglarna. Anglarna var andar i
helig tjanst som sandes for att tjana dem som skall arva fralsningen (Hebr
1:14), men Jesus sandes for att forvarva fralsning. Han har ett mer enastdende namn an Mose, som ledde Israel ut ur Egypten oeh gay dem lagen

(3:3). Jesus fullbordade lagen och dog for att ta bort den (Kol 2:13-15).
Jesus har ett mer enastdende namn an oversteprasterna som bad for Israel
(Hebr 4:14-16). Jesus ger oss nad, som oversteprasten bad om. Jesus har
ett mer enastdende namn an Melkisedek, eftersom Jesus astadkom en battre
fralsning oeh ett nytt forbund (7:22-24). Pa grund av det enastaende i
Hans namn kan du komma till Fadern genom Jesus nar som heIst. Vill du
be till Fadern i Jesu namn?
Jesus, jag alskar Ditt namn. Ditt

narnn

gar mig lugn oeh leder mig

varje dag. Jesus, Ditt narnrt [riilste mig ocb Ditt narnrt beuarar mig.

Eftersom Jesus har ett mer enastdende namn kan du be i hans namn (Joh
14:13-14). Eftersom Jesu namn har makt kan du bryta beroenden och
kasta ut demoniska makter i hans namn (Apg 16:18). EftersomJesu namn
befriar de fangna kan du vara ett maktigt vittnesbord i hans namn for de
ofralsta (10:14). En dag skall varje kna bojas och alla tungor bekanna oeh
tillbe Jesu namn (Fil 2:9-11). Vill du gora det nu?
Jesus, jag tillber ditt namn. Du iir udrdig att fa
all dra, pris oeh tacksiigelse. Amen.
Las: Hebr 1
Till eftertanke: Namnet Jesus ar nyckein till Guds kraft.

9

JANUARI

-

~

~~~----~---%,::~-r:w-,
N>~_:±a

3

JESUS: VARDIG

Du, var Herre oeh Gud, dr uardig att ta emot pris, dra oeh makt,
ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till oeh blev skapat.
UPPENBARELSEBOKEN

4: 11

Lammet som blev slaktat, dr udrdigt att ta emot makten, rikedomen
oeh visheten, kraften oeh dran, hdrligheten oeh tacksdgelsen.
UPPENBARELSEBOKEN 5:12
Jesus ar viirdig att ta emot vart pris av tva sarskilda orsaker: For det forsta
bor vi tillbe Jesus for att han ar den allsmaktige skaparen oeh for att "utan
Honom har inget blivit till, som ar till" (Joh 1:3). Jesus har gett oss liv oeh
mening, eftersom vi skapades till hans avbild. Eftersom han skapade allt i
varldens begynnelse prisar oeh tillber alla levande varelser - anglar oeh
fralsta sjalar - Jesus. Har du gett Honom lovsang oeh tillbedjan pa jorden?
Herre Jesus, jag ropar "Helig, helig, helig", for din storslagna
makt som skapade mig. Du dr uardig att ta emot min lousdng

for din ndd som [rdlste mig.
Jesus ar viirdig av en annan orsak - att han offrade sitt liv for alla rnanniskor oeh forlat din synd. Jesus var inte vardig en grym dod, men anda valde
han att do for dig. Den ende som hade stor ara oeh makt i himlen var uardig
annu mer pris eftersom han gay oss fralsning genom sin dod pa korset.
Johannes grat eftersom han trodde att ingen var vardig att oppna oeh lasa
bokrullen - med andra ord, bokrullen var aganderattshandlingen till himlen oeh jorden. Men Herren steg fram for att gora det, eftersom han var
vardig (Upp 5:4,8-10). Det gor Jesus udrdig allt pris i himlen oeh pa jorden.
Herre Jesus, jag bojer knii (or dina [otter oeh ropar "Viirdig dr
Lammet", [or du skapade allting. Du dr uardig att oppna bokrullen
(or du [ralste mig. Amen.
Las: Upp 4
Till eftertanke: Jesus ar var skapare oeh Fralsare oeh uardig vart pris.
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FADERN: MINA FADERS GUD

Men det bekanner jag for dig att jag enligt den udgen som
de kallar en sekt, tjanar mina faders Cud pa det sdttet att jag
tror pa allt som iir skrivet i lagen oeh hos profeterna.
APOSTLAGARNINGARNA

24: 14

Paulus tillbad sina faders Cud, Abrahams, Isaks, Jakobs oeh Josefs Gud.
Den Gud de sant troende i Gamla Testamentet tillbad ar den Gud vi tillber idag. Nar Herren kallade Abraham oeh Abraham lydde blev Herren
hans Gud. Nar Jakob hade tolv saner var Herren hans Gud oeh var oeh
en av hans saner gjorde Herren till sin Gud. Sa som Herren var den Gud
som beskyddade oeh ledde Israel i Gamla Testamentet vill han vara din
Gud oeh hjalpa dig idag.

°

Herre, jag har alltid trott pJ dig, men ndr jag blev kristen
blev du min personlige Cud. Nu tillber jag dig.

Sa som judarna som vandrade oknen till bad Herren i tabernaklet, vill
Herren att du ska tillbe honom i din kropps ternpel. Sa som Herren gick in
i templet i Gamla Testamentet i ett moln av harlighet, sa kom han in i din
kropp nar du blev fralst. Herrens narvaro gar alla platser till en helgedom; idag gar han din kropp till sitt tempel.
0, mina faders Cud, kom oeh gor min kropp till ditt hem. Jag tillber
dig som Paulus gjorde, var med mig som du var med Paulus.
Bli [orharligad genom min kropp idag. Amen
Las: 2 Kor 6:14-18
Till eftertanke: Herren vill bo i din kropp sa som han bodde i templet.
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JESUS: ETT NAMN OVER ALLA NAMN

Darfor har ocksd Gud upphojt honom over allting oeh gett
honom namnet over alla namn.
FILIPPERBREVET

2:9

Namnet Jesus ar ett namn over alla namn. Det ar mer enastaende an
Adams namn, han som var den forste mannen, eftersom Jesus ar AHa oeh
Omega. Jesu namn ar mer enastaende an Noas namn, han som raddade
varlden fran £loden, eftersom Jesus ska radda varlden Iran eld i framtiden. Jesu namn ar mer enastaende an Abrahams namn, han som var Guds
van, eftersom Jesus var Guds son. Jesu namn ar mer enastaende an Mose
namn, han som befriade Israel fran slaveriet i Egypten, eftersom Jesu namn
ar maktigt att befria alla Fran slaveri under synd. Jesu namn ar mer enastaende an alIa dem som besegrade Israels fiender, eftersom Jesus besegrade synd, begar oeh djavulen pa korset. Vad har Jesus gjort for dig?
Herre, ndr jag dr i sudrigbeter viskar jag "Jesus". 'Ndr jag vill

bryta en vana eller oueruinna en fiende sager jag "Jesus".
Niir jag behouer ndgot ber jag "Jesus".
Namnet Jesus ar storre an alla profeters namn i Gamla Testamentet, praster eller kungar, eftersom deras prastambete inriktades pa Jesus. Namnet
Jesus ar storre an alla apostlars, inklusive Paulus, eftersom Jesus kallade
dem, gay dem makt, uppdrag oeh anvande dem. Det Jesus har gjort for
dessa manniskor kan han gora for dig.
Jesus, ditt namn dr ljuvligt for mig, for det [rdlste mig fr!m synd.
Ditt namn dr mdhtigt for mig, for det ger mig styrka oeh hopp.
Ditt namn star over alia namn. Amen.
Lis: Apg 5:22-42

Till eftertanke: Namnet Jesus star over alla namn pa jorden.

12

"} 'i,.< :",:

JA N U A R I

~;-,'"
,'"

6

~"

h

JESUS: NAMNET JESUS

Oeh allt vad ni gar i ord oeh handling, gar det i Herren Jesu namn.
KOLOSSERBREVET

3:17

Det finns makt i namnet Jesus. Kom ihag art teeken oeh under gars genom
namnet Jesus (Apg 4:30). Namnet Jesus renade de spetalska oeh oppnade
de blindas ogon, oeh han kan gora det du behover hjalp med att gora
idag. Glom inte att du kan fa dina boner besvarade i namnet Jesus: "Om
ni ber om nagot i mitt namn, skall jag gora det" (Joh 14:14).
Jesus, ge mig kraft att oueruinna min svaghet oeh motstdnd
oeh kraft att oueruinna besvikelser. Jesus, jag ber om kraft
i ditt namn att bli av med alla onda begar. Befria mig genom
ditt namn [rdn den onde (Matt 6:13).
Namnet Jesus kan uppratta fortvivlade manniskor oeh hela sjukdom. En
man hade aldrig kunnat ga, men Jesu narnn gjorde honom stark (Apg
16:18). Namnet Jesus kan forvandla ditt liv oeh din tjanst. Sa gor allt idag
i namnet Jesus. Kom ihag att "allr vad ni gar i ord och handling, gar det i
Herren Jesu narnn" (KoI3:17). Vad kan namnet Jesus gora for dig?
Jesus, ditt namn iir ljuvligt, det ger mig glddie. Jesus, ditt namn
trostar mig, det ger mig [imsissning. Jesus, ditt narnn dr mdktigt,
jag her om din kraft att oueruinna hinder. Jesus, ditt namn dr
enastdende, jag tillber ditt namn. Amen.
Las: Apg 4:1-12
Till eftertanke: Namnet Jesus ar maktigt.
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DEN HELIGE ANDE: DEN LEVANDE

GUDENSANDE

Det ar uppenbart att ni dr ett Kristusbrev som dr ombesorjt av oss
och skrivet inte med black utan med den levande Gudens Ande, inte
pa tavlor av sten utan pa tavlor av kott, pa rnanniskohjartan.
ANDRA KORINTIERBREVET
3:3
Den tredje personen i treenigheten ar den levande Gudens Ande som skriver Kristi budskap i ditt liv. Det finns manga som inte vill lasa Bibeln, men
de kanske Hiser ditt livs sidor. Sa lat den levande Gudens Ande skriva
Kristi budskap i ditt forhallningssatt

och dina handlingar. Lat honom for-

ankra Kristi bud i ditt liv. Sa som den levande Gudens Ande har sitt inflytande i Bibeln, sa kan han fa inflytande over dig, da kan icke-kristna se
Kristus pa ditt livs sidor och bli fralsta. Du kanske ar den enda Bibel de
laser.
Helige Ande, jag oppnar mitt livs sidor (or dig. Ta bort allt

som

dr

ett ddligt uittnesbord: Skriv ditt budskap om ndd oeh
[orldtelse pa de tomma sidorna i mitt hjdrta.

Den helige Ande skriver inte sidor med black, sa som Nya Testamentet
skrevs. Han skriver inte pa sten, sa som de tio bud orden ristades in, utan
han skriver Jesu budskap i ditt hjarta nar han gor dig lik Jesus. Vill du
overlarnna dig till honom idag, sa att han kan skriva sitt budskap i ditt
liv? Da kan varlden se Jesus i dig. Och med tiden kommer du att fa rnojlighet att del a ditt livs historia med andra.
Helige Ande, jag vill uara ett oppet brev som berdttar om Jesus,
jag vill att ieke-kristna ska se Jesus i mitt liv. Amen.
Las: 2 Kor 3:1-5
Till eftertanke: Den helige Ande skriver om Kristus i vara liv sa att
andra ska kunna lasa,
14
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JESUS: LJUSET

Jesus talade dter till dem oeh sade: "Jag ar udrldens ljus. Den som
faljer mig skall inte vandra i morkret utan ha livets ljus. "
JOHANNES

8:12

Jesus ar ljuset. Han kan visa dig var du ska ga varje dag. Han var ljuset
som lyste in i ditt hjarta innan du var fralst sa att du blev overtygad am
din synd och angrade dig. Han var ljuset som visa de dig fralsningen. Idag
vill han vara ditt ljus far att visa dig vad du skall gora nar du gar genom
de manga beslut sorn du mater. Jesus ar ett klart, skinande ljus. Han kan
upplysa dig genom Bibeln, men du maste lasa den. Han kan hjalpa dig att
se klart nar du ber, men du maste soka hans narvaro. Han kan ge dig ljus
far att fatta battre beslut, men du rnaste ta dig tid till gemenskap med
honom.
Herre, ta bort min andliga blindhet. Hidlp mig att se vad
jag mdste gora idag. Ldt mig inte snubbla eller ga vilse.
Ldt ditt ljus lysa pa min stig.
Jesus ar fralsningens ljus. Du kanske snubblar nar du gar utanfor ljusets
omkrets, sa ta alltid Jesus, ljuset, med dig. Lat hans ljus skina och ge dig
ljus nar du inte vet vad du ska gora. Du kan alltid fa ljusets valsignelser
nar du tar Jesus med dig.
Jesus, hjalp mig att fatta bdttre beslut, hindra mig fran att gora
misstag. Var ett ljus far att hjalpa mig att farsta mina udnner oeh
arbetskollegor. Lys pa mig niir jag gar genom morka, farliga dalar.
Herre, taek far ditt uarma ljus. Jag kanner mig trygg i din ndruaro.
Lat mig inte snubbla i natten. Ldt mig

ra [orbli i ditt ljus. Amen.

Las: Joh 8:1-12
Till eftertanke: Jesus ar ljuset som ska leda dig.

15

---

-

-

JANUARI

9

-

,-

~.".. ~~

""/!/""

;'~:i-;"

'

rs

JESUS: SANNINGEN

Jesus sade till honom: "Jag iir udgen, sanningen oeh livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig. "
JOHANNES

14:6

Jesus ar sanningen, han kan inte ljuga. Han kommer alltid att tala om for
dig vad som ar ratt, han kommer inte att Iura dig. Nar du laser hans ord
kommer det alltid att ge dig en korrekt beskrivning av det forflutna oeh
det kommer att ge dig en arlig beskrivning av hur manniskor ar idag. Nar
Guds ord forutsager framtiden, kommer dess forutsagelser att intraffa.
Jesus sade att Guds ord "ar sanningen" (Joh 17:17). Yare sig man syftar
pa de ord Jesus talade pa jorden eller de ord som ar skrivna i Bibeln ar alla
sanna. Eftersom han ar sanningen, vill han att du ska vara sann.
Herre, det dr sudrt att uara sann, eftersom jag har ett svekfullt
bjiirta som alltid vill
mig att [ramstd i god dager. Forlat mig

ra

mina synder och hjCilpmig att alltid saga sanningen,

Sanningen motsager aldrig sig sjalv, den ar alltid principfast. Det Jesus
sade pa jorden var alltid santo Jesu ord stamde overens med resten av
Bibeln, oeh Bibeln ar prineipfast i sig sjalv, Bibeln kan inte motsaga sig
sjalv (Joh 10:35). Eftersom Bibeln ar prineipfast kan du lita pa dess budskap. Eftersom Jesus ar sanningen kan du lita pa honom.
Herre, jag tror pa att allt du har sagt i Bibeln dr santo Jag vill
bygga mitt liv pa det som star i Bibeln, eftersom jag tror att det
fungerar. Ju mer jag ldr mig om Bibeln, desto mer inser jag att
den ar ofordnderligt sann i sig sjdlu oeh att dess in{lytande
speglar sig imina erfarenheter. Amen.
Las: Joh 8:13-36
Till eftertanke: Jesu ord ar sanna
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TREENIGHETEN: HANS ROST

Herren dundrade i himlen, den Hogste lat bora sin rost.
PSALTAREN 18:13
Gud talar pa manga satt, I Bibeln horde en del hans talade rost oeh andra
horde den in om sig. Vid andra tillfallen talade han genom profetiska uttalanden. Han talade ocksa pa andra satt som genom mirakler och en gang
talade han genom Bileams asna. Men lagg marke till hur manga ganger
Gud talade genom naturen. David sade "Den ena dagen talar om det for
den andra"

(Psaltaren 19:2). Faraherden David sade: "Herrens rost ar

maktig, Herrens rost ar majestatisk" (Psaltaren 29:4). Den maktiga vinden var Herrens rost som bryter ner eedrarna (v.S). Han beskrev blixtarna som "Guds rost som klyver luften med £lammande eld" (v.7). Gud
talar pa manga satt, Iiit honom tala till dig idag.
Herre, jag

dr

tyst infor dig. Jag lyssnar pa din uiigledning idag.
Tala, Herre, for din tjdnare udntar.

Gud anvander vadret for att utfora sin vilja. Ingen kan gora en storm,
ingen kan styra over vinden, temperaturen eller regnet. Gud anvander
stormarna, det ar hans rost i varlden. Aldrig mer ska Gud forstora varlden genom en £lod (1 Mos 9:11), men han anvander £loder for att straffa
de olydiga, for att rora dem som inte vill lyssna eller for att forandra
rnanniskor, Gud kommer aven att anvanda kanslomassiga £loder i ditt liv
for ett syfte. Lyssna till hans rost nar stormarna kommer, for han talar
genomdem.
Herre, jag tycker inte om stormar, men jag accepterar demo
Hjalp mig att lara mig din vilja av livets stormar. Amen.
Las: Psalm 18:1-14
Till eftertanke: Gud kan tala till dig pa manga olika satt,
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JESUS: GUDS BROD

Guds brad dr det sorn kommer ner {ran himlen oeh ger varlden liv.
JOHANNES

6:33

Jesus ar Guds brad. Precis som brod ger oss styrka for vara dagliga aktiviteter, sa ger Jesus oss sjalslig och andlig styrka art leva for honom. Precis
som brod ar gott att ata, sa ar Jesus var gladje i livet. Precis som brod

haller oss vid liv (utan mat skulle vi do), sa haller Jesus oss vid liv. Vi ater
Jesu brod nar vi laser Guds ord. Vi ater Jesu brod nar vi tanker pa honom
och begrundar Guds ord (Josua 1:8, Luk 2:19). Vi ater Jesu brod nar vi
gar till kyrkan och lyssnar pa nar Guds ord predikas. Och naturligtvis
skulle vi aldrig kunna ge Jesu ord till en hungrig varld om vi inte forst atir
av det sjalva och upplevt hans godhet.
Herre Jesus, du dr liuets brad. Pa samma sdtt
som jag tycker om varmt brad direkt {ran ugnen
ser jag (ram emot att umgds mer med dig.

Jesus ar Guds brad som kommer ner fran hirnlen. Nar vi smakar av honom,
borjar vi mumsa pa de goda saker Gud har art ge. "Smaka och se art Herren ar god "(Psaltaren 34:8). Jesus ar halsosamt brod, livgivande brod och
uppstandelsebrod. "Den som ater mitt kott och dricker mitt blod har evigt
liv, och jag skall lara honom uppsta pa den yttersta dagen" (Joh 6:54).
Jesus, ditt brad dr gott. Jag vill alltid vara med dig.
Kan jag {a lite till? Amen.
Uis: Joh 6:32.44
Till eftertanke: Jesus ar Guds brad som ger varlden liv.
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JESUS: DORREN TILL FAR EN
Da sade Jesus an en gang: "Amen, amen sager jag er:
jag dr dorren till [dren."
JOHANNES

10:17

Under Jesu tid var en farfa.lla en inhagnad for att hindra faren

fran att

komma bort eller ga vilse. Den hade oftast stenmurar oeh ibland var den
stangd med tjoeka tornebuskar for att halla tjuvar eller rovdjur borta som
kunde stjala eller doda faren. En farfalla hade oftast inget tak oeh den
hade bara en dorr, Herden brukade soya vid dorrens oppning for att stanga
inkraktare ute oeh faren inne. Pa sa satt blev herden dorren till faren.
Ibland halls flera hjordar i samma farfalla. Pa morgonen kallade herd en
"sina egna far med deras namn" oeh forde ut dem ur fallan (Joh 10:3).
AHa herdar hade olika visselpipor oeh faren kande sin herdes rost: "Nar
han har fort ut alla sina far gar han fore dem, oeh fiiren foljer honom,
darfor att de kanner igen hans rost" (v.4). Jesus ar farens herde oeh han
kanner dig vid ditt namn. Kanner du igen Herrens rost nar han kallar dig?
Jesus, tack for att du kallar mig ocb beskyddar mig.
Jag vill [olja dig dit du leder mig.
Nar en herde blir fiirens dorr satter han sitt liv pa spel. Herden ar beredd
att karnpa for att skydda sin a far for vart oeh ett av dem ar vardefullt for
honom. Det handlar om en relation: Herden kanner, kallar, leder oeh beskyddar sina far. Jesus vill ha den sortens relation med dig.
Herre [esus, jag dr ditt far. Tack for att du gav ditt liv
for mig. jag vill gd in och ut ur (arfdllan for att
"[inna bete" (Joh 10:9). Amen
Las: Joh 10:1-13
Till eftertanke: Herden vill ha en relation med dig oeh beskydda dig.
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13 FADERN: LJUSETS FADER

Allt det goda vi far oeh varje fullkomlig gava ar [rdn ovan
oeh kommer ner (ran ljusens Fader, hos vilken ingen [ordndring'
sker oeh ingen udx ling mellan ljus oeh marker.
JAKOBS BREV

1:17

Gud ar ljusets Fader som i begynnelsen skapade fysiskt ljus, solen och alla
stjarnor, Men Gud har frarnfor allt skapat andligt ljus. Nar du kommer
till honom, lyser han upp ditt liv och ger dig andlig forstaelse. Nar du
hiller dig nara ljusets fader finns det inget marker, sa du gar aldrig vilse.
Nar du ar nara ljuset finns det inga skuggor, sa du kommer inte att bli
overraskad eller radd far okanda faror. Nar du haller dig nara ljusets
fader ser du var du gar sa du kan ga tryggt.

o ljusets

fader, jag famlar ofta i morkret oeh det gar ont att falla.

Ge mig mer ljus pa min vag, ge mig ogon att se sa att jag kan ga.
Ljuset fran ett brinnande ljus skapar en skugga, det ar omojligt att ga
bredvid ett ljus utan att ge upphov till skuggor. Men nar du kommer nara
Gud hander nagot ornojligt. Det finns inga skuggor. Det finns ingen "vaxling mellan ljus och marker" (Jak 1:17) i ljusets fader. Nar du kommer
nara Gud, kommer han nara dig. Han omger dig pa varje sida, det kommer inte att finnas nagra grazoner och inga dimmor. Du kommer att vara
omgiven av ljus. Ar det inte dar du villieva?
jag kommer till dig, ljusets fader, i vilken det inte finns ndgon
udxling mellan ljus oeh marker. jag vill vandra nara dig, i ditt ljus.
jag kanner mig trygg i din ndruaros udrrne. jag kan vara lugn,
for ddr finns det inte ndgot hotande marker. jag vill stanna
sa ndra dig som mojligt. Amen.
Las: Jak 1:16-21
Till eftertanke: Nar du kommer nara Gud kommer du att ha farre
skuggor.
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JESUS: VINET

Jag ar vinstoeken, ni ar grenarna. Om ndgon [orblir i mig oeh jag i
honom, bar han rik frukt, ty ytan mig kan ni ingenting gora.
JOHANNES

15:5

Jesus ar uinet, kallan till ditt andliga liv. Hall dig till honom sa kommer du
att fa ett liv som bar frukt. Du ar grenarna dar hans liv vaxer oeh hans
frukt bildas. Nyekeln till fruktbarhet ar en relation, du maste hela tiden
forbli i (halla dig till) honom annars kommer det ornvanda att ske. Om du
kommer ifran Herren kommer ditt andliga liv inte att bara frukt, ingen
frukt kommer att vaxa oeh ditt livs grenar kommer att borja do.
Herre, ndr jag var liten udxte jag hela tiden, men ndr jag
blev vuxen slutade jag att udxa. Ibland kanns det som om
samma sak hiint mig andligen. Ldt mig inte sluta udxa
som kristen far att jag blivit andligt vuxen.
Jesus ar vinet oeh du ar grenarna. Du kommer att fortsatta vaxa nar du
forblir i honom. Du maste gora mer an att tala om Jesus, sjunga om Jesus
eller till oeh med lara dig mer am Jesus. Du maste forbli i honom for att
kunna vaxa oeh bara frukt. Du maste vara totalt beroende av Jesus, precis som en gren ar totalt beroende av vinstoeken for allt. Pii samma satt
som energi (liv) £lyter genom vinstoeken till grenarna, flodar din energi
fran Jesus till dig. Vinstoeken maste bli ditt liv, overlamna dig sjalv till
honom. Vinstoeken har den frukt du langtar efter, lat honom fa den att
vaxa i dig.
Jesus, du ar min vinstoek. Ldt optimism oeh andlig
[orudntan udxa i mig. Hjdlp mig att bli som dig,
sa som en gren dr lik vinstoeken. Amen.
Lis: Joh 15: 1-8

Till eftertanke: Jesu liv flodar genom oss nar vi haller ass till honom.
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JESUS: VAGEN

Jesus sade till honom "Jag dr udgen, sanningen oeh livet.
Ingen kommer tilt Fadern utom genom mig. "
JOHANNES

14:6

Jesus ar udgen till himlen; ingen annan vag leder dit. Vill du folja udgen
idag? Eftersom Jesus ar udgen sade han till nagra fiskare: "Folj mig oeh
jag skall gora er till rnanniskofiskare" (Mark 1:17). Han sade till Matteus,
skatteindrivaren: "Folj mig" (2:14). Eftersom Jesus ar udgen vill han fortfarande att rnanniskor ska folja honom idag.
Herre, jag har alltid varit sjdlustdndig. Som barn drog jag i
mammas eller pappas hand for att vi skulle ga fortare.
Ndr jag blev arg brukade jag tjura oeh udgrade hdlla
[dmna steg med demo Men idag ouerldmnar jag min
vilja till dig. Ldr mig att fOlja dig.
Sa som Jesus lamnade fotspar efter sig pa Genesarets sandstrand vill han
idag ha inflytande over alla ornraden i livet. Jesus vill gora det genom dig.
Gor dina "fotspar" att andra ser Jesus pa de platser dar du gar? Nar du
hjalper nagon vill Jesus att de ska forsta att han har varit dar, Nar du
berattar om evangeliet for nagon vill han att lyssnarna ska forsta att han
har varit dar, Jesus ar udgen nar du inte vet var du ska ga eller hur du ska
ga, se pa honom for att fa ledning. Hans vag pa jorden var inte alltid latt,
inte heller kommer din vag alltid att vara bekvam, men det ar vart det.
Lat honom ga genom ditt liv. Nar du foljer hans vag kommer du att lamna
hans fotspar efter dig i andras liv.
Herre, jag [oljer dig i latta oeh i sudra tider. Det enda jag ber om
iir att du ska ga med mig och biaipa mig. Amen.
Las: Mark 1:16-20,2:13,17
Till eftertanke: Jesus vill att du ska folja hans vag.
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DEN HELIGE ANDE: REGN

Han skall vara lik regnet som faller pa nyslagen ang,
Lik en regnskur som vattnar jorden.
PSALTAREN 72:4
Den helige Ande ar regn for dem som ar uttorkade, han ger nytt liv, Han
ar regn for dem som har slutat vaxa, han kan fornya deras lov oeh rotter,
Han ar regn for dem som har slut at bara frukt, han kan gora dem sa att de
bar frukt igen. Lat hans regn falla over dig.
Herre, lat det regna pa min uttorkade sial. Ldt ditt regn {alia pa den
torra mark som omger mig. Ge nytt liv at mina grenar, lat mina lou
suga upp ditt livgivande vatten, oeh gar sa att jag dter bar {rukt. Ldt
strommarna sudmma aver sina strander.
Den helige Ande ar regn for dig som ar torstig, han vill slacka din torst,

pa

Du behover inte do i oknen av brist
vatten. Men du maste komma till
honom som ett tomt karl, far bara han kan fylla dig. Driek av den helige
Ande, det ar ett medvetet val du maste gora. "Om nagon tars tar, sa kom
till mig oeh driek" (Joh 7:37). Den helige Ande ar regn far att visa Guds
valsignelse aver sitt folk. Motsatsen ar ocksa sann; nar Guds folk tar
avstand fran honom, stanger Gud himlen. Strommarna av levande vatten
flodar inte langre. Skordarna vaxer inte, oeh det finns inget att ata. Nar
Guds folk avvisar honom, kommer den helige Ande inte att regna aver
dem. Han ar regno Varfor skulle nagon inte vilja ha regn?
Herre, jag har varit torstig tillrackligt Lange, jag vill inte pldgas dnnu
en dag. Visa mig all synd som goms i mitt hjdrta. Jag dngrar alia mina
ouertrddelser. Jag kammer till dig far att fa uatten som ger liv.
Regnet [ornyar mig. Ett glas kallt vatten dr dnnu bdttre. Amen.
Lis: 1 Kon 17-18
Till eftertanke: Den helige Ande ar regnet som fornyar Guds folk.
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JESUS: DEN FRAMSTE

Han iir huvudet for sin kropp, [orsamlingen, Han dr begynnelsen, den
farstfadde [rdn de doda, far att han i allt skulle uara den [ramste.
KOLOSSERBREVET

1:18

"Den framste" betyder "forst", oeh Jesus vill ha forsta platsen i ditt liv.
Satt honom forst i dina tankar, din a val och din a relationer. Nar du gar
allt som Jesus vill att du ska gora blir han den framste i ditt liv. "Den
framste" betyder aven "bast kvalitet och egenskaper". Nar du later Jesus
rada over ditt liv biter du honom vara den frarnste i allt du gar. "Den
framste" betyder aven "den hogste". Det finns ingenting hogre i himlen
an Jesus, sa upplyft honom i ditt boneliv, Ge honom forsta plats en i ditt
hem. Nar Jesus har sin rattrnatiga plats kan han leda dig, beskydda dig
oeh fa dig att vaxa.
Herre, jag stannar upp for att tanka pJ din storhet oeh ger dig
[orsta platsen i mitt /iv. Jag upphojer dig till din rdttmdtiga plats.
Kom oeh uar den friimste i mitt liu.
Idag ar Jesus inte den framste i nationernas intressen, men i den yttersta
tiden kommer han att regera over alla folkslag oeh lander. Jesus ar inte
heller den framste i alla rnanniskors liv, men en dag ska alla tungor (aven
de ofralsta) bekanna Jesus, oeh varje kna (aven de som fornekar Gud) ska
bojas for att bekanna att han ar den [ramste. De som gor Jesus till den
framste pa jorden ska belonas av honom i himlen.
Min tunga behiinner att du dr Herre. Jag bojer mina knan for dig
oeh din makt. Jag gor dig till den friimste i allt jag gor. Amen.
Las: Luk 9:28-36
Till eftertanke: Gor Jesus till den frarnste i ditt liv.
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JESUS: UNDERBAR
Ty ett barn blir oss [ott, en son blir oss given. Pa hans axlar vilar
herradomet, oeh hans narnn ar: Under.
JESAJA

9:6

Jesus kallas underbar, ett substantiv i hebreiskan som jesaja anvande som
hans namn. Ihela Bibeln anvands ordet "underbar" for att beskriva mirakel, det ar ett ord som beskriver det overnaturliga. Jesus kallas under,
miraklernas kalla, alla overnaturliga uttryek kommer fran honom. Jesus
kallas under, oeh beskriver Guds mystiska eller hemliga egenskaper. Jesus
har alla Guds egenskaper, bade de synliga oeh de osynliga. Hans namn
under uttryeker sadant om Gud som vi inte vet nagot om. Hans namn
under aterger hans obegripliga natur. Jesus ar sa underbar, vi har svart att
finna ord for att uttryeka det. Jesus har aven ett namn som ingen kanner
till utom han (Upp 19:12). Det ar ett underbart namn.
Herre, jag prisar dig (or din underbara natur, oeh jag [orundras over
de underbara saker du gor (or mig. Herre, ndr jag inte vet vad jag ska
saga i bon sa tillber jag dig i din underbara ndruaro,
Jesus kallas under, ett namn som skiljer honom fran vardagliga foreteelser
i livet oeh upplyfter honom till den majestatiska

gudomlighetens

rike.

Hans namn under ger uttryek for begreppet ara. Jesus har Guds ara oeh
genom honom far treenigheten mer ara. Hans namn under staller honom
i en klass for sig sjalv, Kalla honom under, den frarnste, den hogste oeh
den ende.
Herre, jag kallar dig under pa grund av allt jag vet om dig
i Bibeln, oeh jag tillber dig (or alla de underbara ting du
har gjort (or mig. Amen.
Las: KoI1:16-20
Till eftertanke: Det gar inte att beskriva hur underbar Jesus ar,
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TREENIGHETEN: URTIDENS GUD
(ELOHIM KED EM)

En tillflykt iir ban, urtidens Gud, och hiir nere rdder hans eviga armar.
FEMTE MOSEBOK

33:27

Gud ar urtidens Cud. Han skapade tiden. Innan handelserna i Bibelns farsta vers agde rum fanns ingenting utom Gud. "I begynnelsen skapade Gud
himmel och jord" (1 Mos 1:1). Man uppfattar tiden som gatt genom det
som hant, men innan begynnelsen fanns inga handelser, bara Gud fanns.
Om Gud inte hade satt igang allting, hade det inte funnits nagra abstrakta
saker som tid. Du skulle aldrig komma far sent, du skulle aldrig slosa bort
tid, eftersom du inte skulle veta vad det var. Om Gud inte hade skapat tiden
kanske du aldrig skulle ha fullfoljt nagot, eftersom det aldrig skulle finnas
nagon startpunkt eller slutpunkt eller tid att sluta eller overtid.
Cud, jag iir glad att du skapade tiden. Du ger mina minuter mening.
Jag vet att jag anuiinder mina timmar oeh till slut kommer jag att do.
"Min tid dr i dina hdnder" (Ps 31:15).
Gud valde att satta igang allt. Kan du folia hans exempel? Behover du
satta igang med nagot idag? Insikter far oss oftast inte att satta igang med
nagot. Ibland far vara kanslor oss att borja med ett projekt. Men det
racker inte att veta och att kanna, Du maste ova din vilja, du maste valja
att borja, Ar det inte det urtidens Cud gjorde? Sa som han valde att borja
skapa allt, maste du idag valja att borja med det du skat upp igar,

o urtidens

Cud, ldr oss att [orstd hur mdnga dagar

vi har (Ps 90:12). Hjdlp mig att ta itu med det
jag mdste gora idag. Amen.
Las: 5 Mos 33:26-34
Till eftertanke: Sa som Gud satte igang allt, sa maste jag lara mig att
satta igang med mina projekt.
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JESUS: EN MOLNSTOD
Herren gick (ram(ar dem, om dagen i en molnstod (ar att visa
dem udgen och om natten

i en eldstod far att ge dem ljus.

ANDRAMoSEBOK

13:21

Nar Farao hade slappt folket [orde Cud dem inte genom
filisteernas land, fast det var den niirmaste udgen.
ANORA MOSEBOK 13:17
Jesus var molnstoden och eldstoden som led de Israel ut ur slaveriet i Egypten. Han forde dem inte den narrnaste vagen, direkt fran Egypten till det
utlovade landet. Han forde dem den langsta vagen, genom oknen dar det
inte fanns vatten eller mat. Han ville att de skulle lara sig att lit a pa honom i odemarken trots dessa hinder. Pa samma satt kommer Jesus ibland
att leda dig den langsta vagen, vilket du kanske tycker ar fel vag. Ibland
kommer han att fora dig dar det inte verkar finnas mat eller vatten, och
dar det firms hinder. Han kanske leder dig for att se om du litar pa honom.
Men det finns inga fel vagar nar Herren leder, bara langa vagar, sa att han
far mer tid att lara dig lax or som gor dig stark.
Herre, Israel knorrade i odemarken, biiilp mig att inte klaga ndr jag
inte (arstar vart jag iir pa vag. Israel udgrade att tacka dig, men jag
bajer mig far de omstiindigheter som du far in i mitt liv.
Jesus ledde Israel bade pa dagen och pa natten, sa se upp pa honom sa att
du inte gar vilse. Stanna nar han stannar och folj honom nar han gar. Folj
honom goda och daliga dagar, folj honom nar du ar hungrig och nar du ar
matt. Vart han an leder dig, kommer han att ha omsorg om dig.
Herre, jag vill uara sa ndra eldstoden som mojligt.
Jag vill att din personliga ndruaro skallieda mig. Amen.
Las: 2 Mos 14:1-3, 15:22,26
Till eftertanke: Lar dig att forsta Guds syfte nar han leder dig genom
svarigheter,
27
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JESUS: DYRBAR

For er dr han alltsd dyrbar.
FORSTA PETRUSBREVET 2:7
Jesus ar dyrbar. En diamant kallas for en dyrbar sten. Sa som den basta
diamanten i varlden skulle kosta allt vad du ager att kopa, sa ar Jesus
dyrbar, eftersom hans dod kostade honom allt. "Ni vet ju att det inte var
med forgangliga ting, med silver eller guld, som ni blev frikopta fran det
meningslosa liv ni arvt fran era fader, utan med Kristi dyrbara blod" (1
Petr 1:18-19). Sa som en sak ar dyrbar for att den ar sallsynt eller unik, sa
ar Jesus dyrbar eftersom han ar Guds ende son - det finns ingen annan
som honom. Han ar dyrbar eftersom han ar det end a hop pet for dem som
ar doende. Helgon haller sig till Jesus for att han ar deras enda garanti om
liv efter doden. Ingen annan lovar att vara med dem.
Herre [esus, jag vill ga med dig och tala med dig. Du ar min
van, min udgt/isare, min beskyddare oeh min Cud. Herre, jag

udrdesatter min [riilsning, den iir det dyrbaraste
i mitt liv. Du dr dyrbar for mig.
Sa som nagra saker ar sentimental a eller har dyrbara minnen, sa ar Jesus
dyrbar for oss eftersom vi minns hur han fralste oss. Vi minns hur Jesus
har hjalpt oss sa manga ganger i vara liv. Men han ar ocksa dyrbar for oss
nar vi tanker pa att fa tillbringa evigheten med honom.
[esus, du ar dyrbar for mig, du iir min [riilsare och van. jag bevarar
dig i mitt hjdrta for du [rdlste mig, du beskyddar mig och
suarar pa alia mina boner. jag ser [ram emot att fa
tillbringa evigheten med dig. Amen.
Uis: Joh 12:1-11
Till eftertanke: Jesus ar mer vardefull for oss an de dyrbaraste
sakerna i livet.
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FADERN: FRIDENS GUD

Ma fridens Gud sjal» helga er helt oeh fullt, oeh md er
ande, sial oeh kropp bevaras hela, sa att ni iir utan

flack vid var Herre Jesu Kristi ankomst.
FORSTA TESSALONlKERBREVET

5:23

Nar du soker efter frid, kommer du att finna dess kalla i Gud Fadern. Du
kommer inte att finna den i fredsdeklamationer, polisbeskydd eller i USA.
Sann frid, fridens Gud, maste sippra in i manniskors hjartan innan den
sprids till samhallen eller lander. Sann frid far vi nar varje manniska satter
Gud pa sitt hjartas tron. Nar Gud rader over hjartat far en rnanniska frid
over kottets oeh ogonens begar oeh stolthet. Da sprids fridens Gud i ditt
liv nar du sluter fred med andra. Nar du finner inre frid kan den spridas
vidare till familjer, samhallen oeh lander. Oeh ett land kommer att uppleva frid i samma grad som fridens Gud rader over invanarnas hjartan.
Herre, jag vill ha inre [rid, regera over mitt hjdrta. Hjdlp mig att
pduerlea andra i min ndrhet sa som du har paver kat mig.
Det kommer att finnas krig oeh rasoroligheter i varlden, Det kommer att
finnas konflikter mellan rnanniskor eftersom de lever for sig sjalva, Fridens Gud regerar inte i allas hjartan, Men medan rnanniskor kanske inte
kan forandra hela varlden, kan de forandra sin egen varld. Vissa tror att
de inte kan forandra sina familjer, men nar de forandrar sina relationer
till sina narstaende, forandras deras narstaende. Upplev Guds frid, oeh ge
den sedan vidare till andra.
Fader, bjalp mig att leva i din fridsplan for min familj och samhiillet.
Hjalp mig att gora min del for att pduerka friden idag. Amen.
Las: Ps 122
Till eftertanke: Du har upplevt frid oeh det kan paverka andra.
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JESUS: RABBI

Jesus uiinde sig om, och nar han sag att de [elide honorn, [rdgade han
dem vad de ville. De suarade "Rabbi" - det betyder larare.
JOHANNES

1:38

Jesus ar rabbi. Namnet ar en transkription av det arameiska ordet for
"larare". Precis sam du respekterar larare for vad de vet oeh talar om till
sina ahorare, sa ser du upp till Jesus som rabbi, for han ar uppenbarandet
av Fadern for varlden, De sorn sag Jesus sag Fadern (Joh 14:9). Jesus lar
oss om vem Fadern ar oeh hur han ar, Jesus ar din rabbi.
Jesus, du dr mer an en andlig larare, du dr Cuds son, den ende som
kan lara ass am [riilsning. Var min rabbi, ldr mig allt jag behouer
veta. Ldr mig hur jag ska ga i ndd och hur jag ska leva for dig.
En rabbi kallades ocksa for mastare, eftersom han var sina elevers mastare, med andra ord, han forandrade

sina devers liv. Jesus ar din rabbi,

inte bara pa grund av vad han vet, men ocksa for att han forandrar ditt
hjarta. Jesus vill hjalpa dig att forsta Bibeln, oeh han kommer att hjalpa
dig att gora Guds vilja. Sa som det finns en nara fortrolig relation mellan
en larare oeh en elev, sa borde din langtan vara att lara kanna din

rabbi

battre (Fil 3:10). Jesus vill paverka ditt liv oeh bli din Herre, later du
honom gora det?
Rabbi, jag uill lara mig din undervisning oeh lata Bibeln rdda over
mitt liv. Bli mitt livs Mastare. Led mig den hiir dagen. Amen.
Uis: Joh 1:29-42
Till eftertanke: Jesus vill lara dig vad du behover veta.
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JESUS: JESUS KRISTUS

Jesu Kristi uppenbarelse, som Cud gav honom (or
att visa sina tjanare vad som snart mdste ske.
UPPENBARELSEBOKEN

1:1

Var fralsares hela namn ar "Jesus Kristus", namnet de kristna kallade
honom vid forsta arhundradets slut nar Johannes skrev Uppenbarelseboken. Men i evangelierna kallas han oftast for sitt grekiska namn "Jesus",
som aterger hans jordiska liv. "Jesus" betyder "Josua" pa hebreiska, fran
roten som betyder "Jehova raddar". I Apostlagarningarna kallas han oftast "Herre", vilket betonar att han var den andra personen i treenigheten
oeh som aterspeglar hans gudomlighet. I epistlarna kallas han' oftast "Kristus", som visar pa hans tjanst. Nar vi satter ihop alla de har namnen ar
han Herre Jesus Kristus.
Jag kammer till dig som [rdlsare, och tackar dig (or [rdlsning,
men jag tillber dig som min Cud. Jag [orundrar mig over djupet
i din person som dterspeglas i dina mdnga namn.
Nar hans namn "Herre" star forst (Herre Jesus Kristus), betonar det att
han ar Gud. Nar hans namn "Kristus" star forst (Kristus Jesus, Herren)
laggs tonvikten pa vad han gjort pa Golgata. Nar hans namn "Jesus" (Jesus
Kristus, Herren) star forst, understryker det hans jordiska mansklighet.
Uppenbarelseboken handlar om honom, salunda kallas den Jesu Kristi uppenbarelse. Tonvikten ligger inte pa dom, symboler eller Satan. Det ar uppenbarelsen om vemJesus ar oeh varfor han kommer tillbaka till jorden. Lis
oeh se hans miinga namn i Uppenbarelsebokens forsta kapitel.
Herre, oppna sidarna i ditt ord (or att uppenbara dig sjalu (or mig.
Hjiilp mig att (orsta dig sa som jag [orstdr dina mdnga namn. Amen.
Las: Upp 1
Till eftertanke: Jesu namn uppenbarar hans natur.
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DEN HELIGE ANDE: OLJA

Darfor, Cud, har din Cud smort dig med
HEBREERBREVET

gladiens olja.

1:9

Den helige Ande ar gladjens alja. Herren sade: "Jag har sett hur mitt folk
fortrycks i Egypten, oeh jag har hart hur de ropar aver sin a plagoandar, Jag
kanner till deras lidande" (2 Mos 3:7). Sii som Herren visste om oeh hade
medkansla med sitt folks lidande pa Mose tid, vet han om dina problem
idag. Han ar olja oeh haller sig sjalv i dina sar, Han kan ge dig gladje.
Herre, din helande olia dr valgorande. Fornya min ande oeh
hela mina inre sdr. Sa som din olja helar fysisk smdrta, vill jag att
du ska ta bort sjdlsliga och andliga minnen. Ldt din olja tudtta
bort det arena imina sdr oeh rena min kropp och mitt sinne.
Den helige Ande ar olja, nar han haller sin narvaro pa din modfalldhet
du att fa ny livslust och ny styrka att tjana honom - du kommer
att gladja dig! Den helige Ande ar olja, nar han haller sin narvaro pa dina
misslyekanden kommer du att se nya mojligheter i ditt liv - du kommer

konuner

att vaxa. Han ar olja oeh tvattar bort orenhet som infekterar ditt liv. Du
kan bli hel igen. Han ar olja oeh ger dig en andra ehans oeh en ny mojlighet. Lat den helige Andes alja ge dig en ny utmaning den har dagen.
Herre, din olja har gjort mig till en ny manniska. Min srndrta ar borta,
min kropp dr [ornyad till tjanst, och min sjal dr hel igen. Taek for
dagens srnorjelse. Jag bebouer en ny imorgon. Amen.
Las: Hebr 1:1-9
Till eftertanke: Den helige Andes smorjelse ger gladje oeh helande.
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JESUS: SNICKARENS SON

Ar det inte sniekarens son? Heter inte hans mor Maria
och hans broder Jakob oeh Josef och Simon och Judas?
MATIEUS

13:55

Jesus var snickarens son, Josef, hans styvfar, var hans formyndare. Jesus
var fodd av jungfrun Maria, men det var Josef sorn genom sitt arbete
sorjde for hans mat oeh Hider oeh tak over huvudet. Josef var den manskliga fadern sorn sag Jesus vaxa upp oeh larde honom ett yrke. Eftersom
det finns ett varde i att arbeta blev Jesus snick are precis som Josef. Nar
Jesus var tolv ar giek han till temp let till sin bar mitzvah for att tillkannages som "Lagens son". Det var da som Josef tillkannagav att Jesus skulle
borja lara sig hans yrke: "Han skall bli sniekare". Jesus arbetade som
sniekare i Nasaret tills han doptes av Johannes Doparen, vid ungefar trettio ars alder (Luk 3:23). Sedan borjade han sin jordiska tjanst. Vad kan vi
lara av honom?
Herre, tack for att du underkastade dig den miinskliga kroppens
begrdnsningar. Du gau ass en [orebild for hur vi ska arbeta
for att leva. Hjiilp mig att folja ditt exempel.
Aven fast Jesus ar Gud blev han snickarens son for att vaxa sa sorn vi
rnaste vaxa, att lara sa som vi maste lara. Men lat oss inte glomma att
Jesus gay oss en forebild for hur vi ska arbeta. Lat ass folia hans exempel.
Herre, jag villieva sa som du levde. Jag vill bli [ramgdngsrik i ett yrke
sa sorn du var. Jag uill lara mig lydnad som du gjorde (Hebr 5:8). Jag
vill behaga min himmelske Far som du gjorde. Hjalp mig idag. Amen.
Las: Luk 2:40-52
Till eftertanke: Jesus gay ass en forebild av jordiskt arbete.
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27 JESUS: RABBUNI

Jesus sade till henne: "Maria." Da udnde hon sig om oeh sade
till honom pa hebreiska: "Rabbuni" - det betyder ldrare.
JOHANNES 20:16
Jesus ar rabbuni, ett ovanligt beskrivande ord for det vanliga ordet "rabbi",
eller "larare". "Rabbuni" anvandes inte av vem som helst eller av alla
elever, bara de som hade en speciell relation till rabbin anvande "rabboni",
Eftersom Jesus hade kastat ut demoner ur Maria Magdalena kallade hon
honom rabboni. Eftersom Jesus hade gett den blinde Bartimeus hans syn
ater kallade aven han Jesus rabbuni (Mark 10:51). Du borde vara lika
tacksam som Maria Magdalena som kallade honom rabbuni eftersom
hon var tacksam over syndernas forlatelse. Du borde vara lika tacksam
som Bartimeus som kallade honom rabbuni eftersom han var tacksam
over Guds verk i hans liv.
Jesus, du ar min specielle rabbuni eftersorn du har forlatit mina

synder oeh uppenbarat dig for mig. Du har verkat i mitt liv.
Jesus ar rabbuni, men inte alla kan kalla honom for det eftersom inte alla
har en sadan relation till honom. Men eftersom du tror pa Kristus har du
en speciell relation med honom. Han blir rabbuni for dem som langtar
efter att lara karma honom (Fil 3:10). Paulus sade "Ty for mig ar livet
Kristus och doden en vinst" (1:21). Om det ar din langtan kan du kalla
honom rabbuni.
Du dr min rabbuni. Jag dr taeksam for det nya liv du gett mig.
Du dr den dteruppstdndne Kristus, den som Maria sag den
[orsta paskmorgonen. Oeh likt Maria kallar jag dig
rabbuni med djup kdrleh, Amen.
Las: Johannes 20:11-16
Till eftertanke: Jesus ar rabbuni for dem som har en speciell relation
med honom.
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EN GUD SOM AR NARA

(ELOHIM MIKAROVj

Ar jag en Cud endast pa ndra hall, sager Herren, oeh inte en Cud
ochsd ldngt borta? Eller kan ndgon gamma sig pa ett sa
hemligt stdlle att jag inte skulle se honom? Sager Herren.
JEREMIA

23:23-24

Beter du dig som om Gud var Iangt borta? Om du forstod Cud pa ndra
hall, skulle det paverka hela ditt liv. Gud ar nara oeh hor varje samtal pa
jobbet oeh i din familj. Han ar inte bara med dig nar du ar i kyrkan eller
nar du ber, han ar nara dig nar du motionerar oeh nar du kor bil. "Ty i
honom ar det vi lever, ror oss oeh ar till" (Apg 17:28).
Herre, jag vet att du (inns avera lit. Du (inns i himlen oeh
ouerallt i udrlden, oeh du (inns i mitt hjdrta. Ldt mig kdnna
din

ndruaro,

sa att jag kan leva far dig.

Det skulle vara svart att tarija pa sanningen om du helt oeh fullt insag att
Gud ar nara nar du talar, eftersom Gud ar sanningen. Det skulle vara
svart for dig att synda om du insag att Gud ar nara, eftersom Gud ar ren.
Det skulle vara svart att skvallra om manniskor eller skalla ut dem om du
insag att Gud ar nara, for Gud alskar alla. Om du insag att Gud ar nara
skulle du vara mer arlig med pengar, mer forlatande mot andra och ha
mer disciplin i bon och kyrkobesok. En far som vaxlade mellan kanalerna
pa teven stannade upp vid en intim seen nar han plotsligt markte att nagon var i rummet. Nar han sag sig omkring sag han sin unge son oeh bytte
kanal. Vad skulle du sluta med om du kande Guds narvaro?
Herre, jag vet att du ar hdr ndr jag ber, hjalp mig att kanna
din ndruaro i allt jag gar. Ndr jag kdnner din ndruaro

{orandrar det mina handlingar. Amen.
Las: Jer 23:1-24
Till eftertanke: Du kommer att forandras nar du inser att Gud ar nara.
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29 JESUS: FRALSAREN
Ty idag har en Pralsare blivit (odd at er i Davids stad
Och han dr Messias,
LUKAS

Herren.

2:11

Jesus ar [rdlsaren, som betyder "befriare" oeh "beskyddare". Jesus har
manga namn men det viktigaste namnet kanske ar "[rdlsaren" eftersom
han ar den ende som kan fralsa dig. "Fralsningen ar hos Herren" (Jona
2:9). Jesus ar [riilsaren som vill befria dig pa manga satt. Han har fralst
dig fran synder i det forgangna oeh fran synd idag oeh han kommer att
fralsa dig fran framtida straff nar du kommer till himlen.
Herre, du har gjort sa mycket

(or mig - sddant jag inte ens inser.

Men den storsta gdua du gett mig var ndr du [ralste mig, tack. Jag
kanner mig trygg i din [rdlsning,

andd vill jag ha mer. Jag viII kunna

ta till uara pa alia [ordelar sorn kammer

ur [rdlsningen.

Jesus ar [riilsaren (2 Petr 1:1). Johannes tala de om honom som "varldens
fralsare" (1 Joh 4:14). Kejsarna i det romerska riket kallade sig sjalva for
varldens fralsare, men de kunde bara ge militarisk befrielse. Jesus kom for
att radda dig fran fordornelse och evig dod. Han vill fralsa dig fran svaghet, frestelser, Satans attacker och beroende av synd. Han vill

pa alla satt

fralsa dem som kommer till honom.
Jag prisar dig, [rdlsare, (or "en sa star [rdlsning"

(Hebr 2:3).

Du har [ralst mig pa sa mdnga sdtt, [ortsdtt att [ralsa mig
sa ldnge jag lever. Amen.

Uis: Luk 2:8-20
Till eftertanke: Jesus fralser dig helt oeh fullt pi alla satt.
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JESUS: SHILO

Spiran skal/ inte vika {ran [uda, inte hdrskarstauen {ran hans (otter,
till dess Shilo kommer oeh [olken blir honom lydiga.
FORSTA MOSEBOK

Jesus ar shilo som betyder "fredsstiftare".

49:10
Han kan ge dig frid over alla

dina beslut den har dagen. Han kallas shilo, ett namn som star ornnamnt
i Garnla Testamentet mer an 1800 ar innan Kristus var fodd. Det har
namnet aterspeglade att han skulle komma oeh sluta fred mellan Fadern
oeh aHa syndare genom sin dod pa korset (Ef 2:14). Pa grund av dina
synder ar han din shilo.
Shilo, du gav mig (rid med Cud ndr du kom in i mitt hjdrta ndr
jag blev [ralst. Taek (or att du ger mig (rid i kraft av blodet
pa ditt kors (Koll:20). Jag ouerlamnar mig sialu till dig,
[yll mitt hjarta med din styrka, led mina tankar,
oeh ge mig mod att valja din vilja i mitt liv.
Jesus ar shilo; oeh ger frid till oroliga hjartan. "Detta har jag talat till er,
for att ni skall ha frid i mig. I varlden far ni lida, men var vid gott mod.
Jag har overvunnit varlden" (Joh 16:33). Shilo kommer att ge dig inre frid
nar du later honom rada over ditt hjarta. Jesus ar shilo, fredsprinsen i ditt
arbete, ditt hem, ditt land oeh i varlden, En dag kommer det att bli ett
tusenarsrike av fred nar Jesus regerar over varlden, For nu ar Jesus shilo,
den som ger manniskors hjarta frid nar de bjuder in honom i sina liv.
Sedan rnaste vi som kanner hans frid ge den vidare till var omgivning oeh
vara vanner,
Shilo, kom oeh regera over mitt liv, oeh pduerka sedan
mitt jobb, mitt hem oeh mina udnner. Amen.
Las: Joh 16:23-33

Till eftertanke: Jesus kan ge dig frid.
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FADERN: BARMHARTIGHETENS FADER

Valsignad dr var Herre Jesu Kristi Cud oeh Fader,
barmhiirtighetens Fader oeh all trosts Cud.
ANDRA

1:3

KORINTIERBREVET

Nar du kallar Gud Fader ar det inte bara hans namn du akallar. "Fader"
betyder en relation, du forlitar dig pa din relation med honom. Det borjade med en relation mellan Jesus oeh Fadern, som alskade varandra genom evigheten. Jesus dog for dina synder sa att Fadern kunde forlata dig
oeh ta emot dig i Guds himmel. Nar du tog emot Jesus som din fralsare
foddes du pa nytt in i Guds familj. Nu kan du gladjas at en nara relation
i familjen med bade Fadern oeh Sonen. Nu ar du Guds barn (Joh 1:12).
Taeka honom far att han gjort dig till sitt barn.
Fader, taek far att du later mig ha en relation med dig.
Du dr Far till min Herre Jesus Kristus oeh all trosts Cud.
Nar du kallar Gud din Far anvander du inte bara ett namn, du gar in i en
andlig relation. Nar du blev Guds barn inledde han en relation av nad
med dig. Han sag inte langre pa dig som en framling eller en syndare utan
i sin nad forlat han dig alla dina synder. Han behovde inte langre straffa
dig far din olydnad. Istallet tog han emot dig i sin familj sa att han kan
alska dig, beskydda dig oeh leda dig. Han ar barmhartighetens fader oeh
all trosts Gud. Nu kan du gladja dig ,'it himmelens alIa valsignelser oeh du
kan trada in i Guds narvaro, Glads du over Fadern idag?
Fader, taek for att du tater mig ha en

ndra

relation med dig. Amen.

Las: 2 Kor 1: 1-17
Till eftertanke: Du kan ha en nara relation med den himmelske
Fadern.
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JESUS: DEN OBESKRIVLIGT RIKA GAVAN

Cud vare tack for hans obeskrivligt rika gdua.
ANuRA

KORINTIERBREVET

9:15

Jesus ar den obeskrivligt rika gduan, ta emot honom sa som du skulle ta
emot en gava. Kom ihag att en gava ar gratis, om du maste arbeta for den
ar det inte en gava. Du kan inte betala for en gava, du kan inte arbeta for
en gava och du kan inte losa ut den med ditt kreditkort. Allt du kan gora
ar att ta emot en gava. Jesus ar den obeskrivligt rika gavan av fralsning, ta
emot honom gratis.
Herre, jag tar emot dig i mitt hjdrta. Jag dr [rdlst av ndd
genom tro, inte genom gdrningar, [rdlsningen iir din gava till mig
(Ef 2:8-9). Cavan iir storre an allt annat i livet. Ldr mig att
uppskatta min [rdlsning och att leva i enlighet med den.
Jesus ar den obeskrivligt rika gavan, ord ar inte tillrackliga for att beskriva honom. Han ar storre an det rnanskliga forstandet kan forestalla
sig och mer vardefull. Manskliga ord racker inte for att uttrycka fralsningens varde som han ger. Jesus ar den obeskrivligt rika gduan, storre an allt
pa jorden. Hur roligt du an kan ha pa jorden kan det inte jarnforas med
hans gladje. Ingen ekonomisk rikedom kan jamforas med hans rikedomar. Vilka goda saker du an stravar efter kan det inte jamforas med tillfredsstallelsen att finna Jesus och gora honom till det viktigaste i ditt liv.
Tacka Gud idag for den obeskrivligt rika gduan Jesus.
Herre Jesus, mina ord riicker inte till {or att uttrycka mina kanslor,
sa se in i mitt bjdrta och ta emot den tillbedjan som {inns dar.
Och ndr mina ord av tillbedjan inte racker till, se djupare
in i mitt hjdrta oeh se min karlek: till dig. Amen.
Las: Luk 19:1-27
Till eftertanke: Jesus ar storre an alla de satt du kan beskriva honom pa,
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JESUS: DET SEGERRIKA LAMMET
Och jag sag mitt for tronen ... ett Lamm sta ddr,
som sag ut att ha blivit slaktat.
UPPENBARELSEBOKEN

5:6

Jesus ar Lammet som var siaktat for att ge dig seger. Nar ingen annan
kunde oppna Livets bok, gay hans dod honom befogenhet att avsloja livets och framtidens mysterier. Han star i himlen med sju kronor, som
symboliserar hans regerande makt. Han star helt i Faderns plan. Eftersom
Lammet kommer att fullborda Faderns syfte den yttersta dagen, kan han
fullborda Faderns syfte i ditt liv den har dagen. Fragan ar inte varfor
synden verkar segra i varlden idag, fragan ar om du vill lata Jesus besegra
den synd som du brottas med.

o Cuds

odmiuka lamm, jag kommer till dig

for forlatelse. Ta hort min synd. Ce mig seger!
Jesus ar Lammet som stod tyst infer dem som anklagade honom. "Han
blev misshandlad, men han odmjukade sig och oppnade inte sin mun. Lik
ett lamm som fors bort till att slaktas (Jes 53:7). Jesus var offerlammet
som tog bort varldens synd" (Joh 1:29). Han forstar din svaghet och din a
brister, han kan ta bort din synd eftersom han tog den pa sig sjalv, Han
dog for dig sa att du inte ska behova do for din synd.

o Lamm,

ur din svaghet kommer styrka, ur din odmjukbet
kommer dra. Jag sjunger en ny sang med dem i himlen: "Du var
Herre oeh Cud, ar uardig att ta emot pris, dra oeh makt" (Upp 4:11).
Jag [orundras over din storhet oeh sjunger dter: "Lammet som blev
slaktat, ar viirdigt att ta emot makten, rikedomen oeh uisbeten,
kraften oeh dran, hiirligheten oeh tacksiigelsen." (5:12). Amen.
Las: Upp 5:13.6:1

Till eftertanke: Det segrande Lammet kan ge dig seger.
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DEN HELIGE ANDE: EN DUVA

Oeh se, ndr han steg upp ur vattnet sag han (Jesus) himlen
de/a sig oeh Anden komma ner over honom som en duva.
MARKUS

1:10

Den helige Ande ar som en duva, som kommer och vilar over dig den har
dagen, sa som han vilade over Jesus nar han doptes. Han
vill ta bort din oro. Han ar en duva som ger dig frid. Men
kanslan av frid du behover, du behover den helige Ande,
Kom ihag Jesu lofte: "Frid lamnar jag efter mig at er. Min

ar en duva som
det ar inte bara
for han ar frid.
frid ger jag er"

(Joh 14:27). Nar Jesus ger frid, ar det den helige Ande som kommer med
den. Nar den helige Ande kommer in i ditt liv, ta emot hans narvaro som
en duva som kommer och vilar over dig.

o helige duva,

vila over mig oeh ge mig (rid mitt imina stormar.
Lugna mina kiinslor oeh var en rddande (rid i alla omrdden i mitt liv.
Ge mig blidhet i min sjdl. Jag ouerlamnar mina kanslor till dig.
Den tredje personen i treenigheten ar som en duva som svavar over dig sa
forsiktigt att du inte ens kanner det forran du upplever hans frid i ditt liv.
Han ar som en duva, han kommer inte alltid med kraftiga manifestationer eller kanslomassiga

utbrott. Ibland kommer han med tyst rost och

med en viskning. Var stilla, var tyst, och vanta pa honom.
Helige Ande, jag tar emot dig som en duva. Led mig till att
vara odmjuk imina ord oeh odmjul: imina handlingar.
Foruandla mig till att uara lik dig. Amen.
Lis: Luk 3:21-22,Joh 1:25-33, 14
Till eftertanke: Den helige Ande kommer for att gora dig odrnjuk.
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JESUS: BARNET

Oeh de giek in i huset oeh (iek se barnet med Maria, dess mor.

Da (011de ner oeh tillbad

det, oeh de tog (ram sina skatter

oeh in/erldmnade gduor till barnet: guld, rohelse oeh myrra.
MA'ITEUS

2:11

Jesus var barnet nar de vise mannen kom till Betlehem for att ge honom
gavor oeh tillbe honom. "Barnet" betyder mer an ett spadbarn. Jesus var
ett litet barn, kanske krop han eller kanske kunde han till oeh med gel.
Detta visar att det fanns en tid mellan herdarnas besok oeh de vise mannens besok. Det borde inte forvana oss att barnet vaxte (Luk 2:40, 52),
for det gar barn. Det borde inte forvana oss att de vise rnannen gjorde det
de gjorde. "De fiek se barnet ... oeh fall ner oeh tillbad det' (Matt 2:11).
De fIesta manniskor kramar bara sma barn eller roas av deras upptag,
men om det ar Jesus tillber du honom som Gud. Hur beter du dig mot
Jesus, barnet?
Herre Jesus, jag tillber vid barnet [esu (otter,
eftersom han ar Cud. Men jag tillber ocksd vid
dina (otter i himlen (or vad du gjorde pa korset.
De vise rnannen tillbad barnet med gavor: "Oeh de tog fram sin a skatter
oeh overlarnnade gavor till barnet: guld, rokelse oeh myrra" (Matt 2:11).
Nar du halsar

pa ett

nyfott barn oeh dess familj tar du med dig en gava.

Det de vise rnannen gjorde ar vad du skulle gora. Vad ger du Jesus idag?
Herre Jesus, jag kommer oeh tillber dig, oeh ger dig min tid,
mina talanger oeh mina skatter. Men utouer dessa saker ger
jag dig min storsta gdua, jag ger mig sjiilv till dig. Amen.
Las: Matt 2:1-12
Till eftertanke: Den storsta ghan

av alla ar att ge sig sjalv till Barnet.
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JESUS: ALLT OCH lALLA

Hiir iir det inte liingre {raga om grek eller jude, omskuren eller
oomskuren, barbar eller skyt, slav eller [ri, utan Kristus dr allt i alia.
KOLOssERBREVET
3:11
Jesus ar allt i alla. Nar du blir me diem i hans kyrka - kroppen - ar du
jarnstalld med alla andra troende. Han bor i alla troende, oavsett vilka de
ar, Han ar redo att besvara alla boner lika, vem som an ber. Han beskyddar, leder, valsignar och anvander alla troende, oavsett deras etniska eller
ekonomiska bakgrund. Alla som ar medlemmar i hans kropp har samma
rattigheter, och far alla ar Jesus allt i alia. Ingen ar forlorad eller forbisedd. Du kommer alltid att ha tillgang till allt Jesus vill ge dig. Kommer
du att gora ansprak pa det? Du kommer aldrig att bli forbisedd, inte heller kommer han att upphoja den ene aver den andre. Du ar speciell far
Jesus och han alskar dig far evigt. Jesus ar allt du kan oriska dig, i alla
situationer, vid alla tillfallen. Kommer du att noja dig med honom?
Herre, {orlat mig ndr jag klagar over saker som inte bar ndgon
betydelse oeh som inte dr noduandiga. Hjdlp mig att tydligt se din
omsorg om mig, oeh hjalp mig att kanna din karlek.
Jesus ar allt du nagonsin kan behova, och nar du litar pa honom kommer
han att vara allt du ndgonsin vill ha. Bry dig om sadant som ar viktigt och
glom sadant som inte ar viktigt far att finna fornojsarnhet i livet.
Herre, du iir det viktigaste i mitt liv. Forlelt mig ndr jag har gett
dig andra plats en. Du ar mitt allt. Ldr mig att se bortom mdnniskor,
saker oeh platser, sel att jag kan {inna [ornojsamhet i dig. Amen.
Las: Ps 149

Till eftertanke: Jesus borde vara den viktigaste personen i ditt liv.
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JESUS: STADENS LJUS
Staden behouer inte ljus (ran sol eller mane, ty Cuds
biirlighet lyser upp den, oeh dess ljus dr Lammet.
UPPENBARELSEBOKEN

21:23

Nar vi kommer till himlen kommer vi inte att behova solen som skiner i
vart solsystem. Jesus kommer att vara stadens ljus. Jesus kommer att vara
allt som vi soker efter i ljuset. Jesus kommer att vara allestades narvarande - overallt, hela tiden - sa vi behover inte oro a oss over att vi ska
famla imorkret eller stota emot saker eller ga vilse. Jesus kommer att visa
oss allt vi behover veta, sa vi behover inte leta efter nagon laslampa eller
efter ett upplyst rum far att lara oss. Himlen kommer att vara en perfekt
plats, sa vi kommer inte behova nagon eld for att halla oss varma. Oeh
det kommer inte att finnas nagra faror i himlen, sa vi kommer inte att
behova beskydd i morkret for rovdjur. Himlen kommer inte att behova
solen, eftersom Guds harlighet kommer att skina i den oeh Jesus kommer
att vara dess ljus.
Herre, jag vet vad ditt {jus sor for mig nu,
sa jag ser {ram emot ditt ljus i himlen.
Ljus, i motsats till marker, ar ett kannetecken far eivilisation. Ga i ljuset
pa jorden for att fa ett battre liv, for du kan gora mer i ljuset, det ar
tryggare oeh bekvarnare. Men ga forst oeh framst i ljuset eftersom du
kommer att vara narrnare Jesus, som ar ljuset.
Herre, paminn mig om att ndr min vag blir mark,
dr det {or att jag inte dr ndra dig. Hjalp mig se ljuset,
ga ndrmare ljuset oeh lara av ljuset. Amen.
Las: Upp 21:22-27
Till eftertanke: Jesus kommer att vara ditt ljus i himlen.
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JESUS: TRONS UPPHOVSMAN
Och ldt oss ha blicken fast vid Jesus, trons upphovsman
oeh (ullkomnare, som istdllet (or den gladje som lag (ramfar
honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen
oeh som nu sitter pa bogra sidan om Cuds tron.
HEBREERBREVET 12:2

Jesus ar trons upphovsman. Han inte bara borjade skriva historien, utan
han fullbordade ocksd manuskriptet. En bok ar vanligtvis bra eftersom en
forfattare satte ihop den. Sa som en forfattare ser ett problem och skriver
en losning, sag Jesus problemet med synden for manskligheten och skrev en
losning. Sa som en forfattare utvecklar handelseutvecklingen, sag Jesus vad
han maste gora och utvecklade en plan for att radda manskligheten. Sa som
en forfattare valjer de ratta orden for att beratta sin historia, ar Jesus ordet
som berattade fralsningshistorien i hans liv (joh 1:1). Sa som en forfattare
utvecklar karaktarer eller rollfigurer for att beratta historien, blev Jesus
fralsningens huvudperson. Jesus ar inte bara trons upphovsman, utan han
har ocksd avslutat din berattelse. De fIesta manniskor sager: "Jag skulle
aldrig kunna skriva en bok." Pa samma satt sager andra: "Jag skulle aldrig
kunna halla fast vid fralsningen." Men det handlar inte om din formaga att
avsluta den, for han ar den som fullbordar din tro.
Herre Jesus, jag dr i dig - upphovsmannen - sa jag vet
att min [rdlsningsbistoria kommer att fullbordas.
Jesus kan fullborda din fralsningshistoria for han har fullbordat sin egen historia. Han gick hela vagen till korset, utstod lidande och blev hanad. Eftersom han fullbordade sin uppgift kommer han att hjalpa dig att fullborda din.
Herre Jesus, jag ser pa dig for att fa kraft ndr jag dr svag.
Jag ser pa dig oeh ber dig att biira mig till slutet. Amen.
Lis: Matt 27: 15-34
Till eftertanke: Eftersom Jesus fullbordade sin uppgift att gora
fralsningen rnojlig, kan han hjalpa dig till slutet.
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JESUS: EN NASARE

Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, for att det skulle uppfyllas
som uar sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas nasare.
Mxrrsus 2;23
Tva stader ar sarskilt viktiga far barnet Jesus. Han foddes i Betlehem,
vilket forutsades i Mika 5:2. Men Gud ledde Maria oeh Josef till att atervanda till sin hemstad Nasaret sa att Jesus skulle kallas nasare. Det finns
inga skrivna vittnesbord av nagon profet som skrev att Jesus skulle komma
fran Nasaret. Las istallet texten noggrant, det star "profeterna", oeh betyder mer an en. Oeh dessutom var den har profetian muntlig, inte skriftlig. Det betyder att flera profeter hade forutsagt att Jesus skulle vara nasare. Eftersom alla maste komma nagonstans ifran, komJesus inte som en
angel, inte heller kom han till jorden som en vuxen man. Jesus foddes i
Betlehem oeh vaxte upp i Nasaret. Jesus var nasare.
Herre Jesus, tack for att du kom till jorden och
valde att [odas och vdxa upp pa en sdrskild plats.
Ordet "Nasaret" kommer fran nazar, oeh betyder "att dela". Manniskorna i Nasaret var mer konservativa an i de flesta judiska stader, De
skilde sig fran andra manniskor oeh fran synd. Nar det gallde soeiala,
religiosa oeh moraliska sedvanjor, var de valdigt avskilda till Gud. Jesus
var lika avskild som rnanniskorna i Nasaret eftersom han var Gud. Jesus
var avskild fran de varldsliga oeh varldsliga trenderna eftersom han vaxte
upp i en stad som kallades De Avskilda. Jesus var nasare.
Herre Jesus, din hemstad mdste ha varit speciell eftersom Cud valde
den (or din barndom. Tack (or att du blev manniska for min skull.
Amen.
Las; Matt 2:19-23
Till eftertanke: Gud hade en sarskild hemstad far Jesus.
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TREENIGHETEN:
SKUGGA
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DEN ALLSMAKTIGES

Den som sitter under den Hogstes beskydd
och vilar under den Allsmaktiges skugga ...
PSALTAREN

91:1

En skugga kan vara bade bra och dalig. En hotfull skugga kan varna for
en annalkande storm. Nar vi ser en skugga pa natten blir vi radda eftersom vi tror att nagon har brutit sig in i vara hem. Vi ar radda for att ga
genom dodsskuggans dal eftersom ingen tycker om smarta och ingen vill
do. Sma barn ar radda for skuggor eftersom de inte har lart sig an att en
skugga skapar illusioner. Lat inte skuggorna skramma dig. Kom ihag att
de som lever med Herren bor tryggt under hans skugga. Det betyder att
Herren star mellan dig och det onda som skulle kunna skada dig.
Herre, jag vill glatt ga med dig genom solskenet,
ocb duen genom skuggorna, eftersom du

ar med mig i dodsskuggans dal.
En skugga ar bra nar du ar varm och trott, och inte tror att du orkar
fortsatta. En skugga svalkar dig och ger dig ny energi och du kan vila dina
omma fatter. Du kan till och med ta en skon tupplur i skuggan. En skugga
ar bra nar Gud hdller farorna borta. Nar Gud ar din skugga, betyder det
att han ar nara och att han beskyddar dig.
Herre, jag behouer hjdip. Livet dr tufft. Mot mig i din
narhets skugga, [ornya min beslutsamhet och fyll pa
min energi. Vaka over mig ndr jag vilar. Amen.
Las: Ps 91
Till eftertanke: Satt dig under Guds skugga, sa kommer han att vara
nara dig.
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10 JESUS: EN ANDLIG KLIPPA
De draek ur en andlig klippa som foljde
dem, oeh den klippan var Kristus.
ANoRA

KORINTIERBREVET

10:4

Jesus var den andliga klippan ur vilken israeliterna drack nar de torstade
i oknen nar de vandrade fran Egypten. Kallan iHoreb var uttorkad. Gud
sade till Mose att ta sin kapp och s1:'imot klippan. Han lydde Guds befallning och vatten flodade fran klippan och folket drack (2 Mos 17:1-6).
Nar Guds folk vande sig till honom motte Kristus deras behov. Han kan
ta hand om dina behov pa samma satt,
jesus, jag iir inte bokstavligt vilse i oknen som israeliterna. jag har
ett bekuamt liv, men ibland vandrar jag i en andlig oken. jag dr
varm oeh torstig. jag behouer vatten, kom och slack min torsi.
Jesus ar en andlig klippa som foljde Israel genom deras okenvandringar,
Han var inte en granitsten som foljde dem, han var deras Herre som beskyddade dem (2 Mos 17:8-16). Han var deras dagliga manna som mattade dem (16:14-22) och han var deras Gud som forsag dem med andligt
vatten nar de var torstiga. Han var deras ljus som ledde dem genom natten, han var eldstoden. Jesus fyllde Israels alla andliga behov.

Sa

som

Jesus var med sitt folk i oknen, sa kan han vara med dig i din andliga
oken, Ropa till honom idag for att fa hjalp.
Jesus, folj mig den hiir dagen sa som du [olide Israel i oknen. jag
behouer andligt beskydd ndr jag frestas. jag behouer manna ndr jag
ar hungrig. Jag behouer andligt vatten ndr jag ar matt oeh torstig.
jag bebouer dig, min andliga klippa. Amen.
Las: 1 Kor 10:1-15
Till eftertanke: Lita pa Jesus for han ar med dig.
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11 JESUS: DEN HOGSTES SON

Han skall bli stor oeh kallas den Hogstes Son, oeh
Herren Cud skall ge honom hans fader Davids tron.
LUKAS

1:32

Jesus ar den Hogstes Son, sa som ingen rnanniska kan vara. "Den hogste"
heter pa hebreiska EI Elyon, vilket betyder "skapare av himmel och jord"
(1 Mos 14:19). Fran borjan ville Lucifer vara "1ik den Hogsre" (Jes 14:14),
harskare over himmel och jord. Lagg marke till ordet "1ik". Lucifer kunde
aldrig ha b1ivit den hogste Guden, det kan bara Gud vara. Eftersom Jesus
ar Faderns son, ar han Son till den Hogste. En av rnanga anledningar till
att tillbe Fadern ar att han ar skapare av himmel och jord. Tillbe darfor
Jesus, eftersom han ar den Hogstes Son.
Jesus, jag tillber dig som den Hogstes Son. Regera over
mitt hjdrta idag, sa som du regerar over himmel ocb jard.
Den himme1ske Fadern ar E1E1yon, han regerar over allt och ger detta till
Jesus. Nar Jesus sande ut sina larjungar till att tjana sa de han "Jag har
fatt all makt i himlen och pa jorden" (Matt 28:18). Han sander ut dig att
tjana honom idag med samma auktoritet:
larjungar"

"Ga ut och gor alla folk till

(v.19). Hans lofre till dig ar "Jag ar med er alla dagar" (v.20).

Sa tjana Herren med tillforsikt och tank pa att du Herrens kraft och narvaro ar med dig idag.
Jesus, det dr spiinnande att veta att du, den Hogstes Son,
vill uara med mig idag. Anuiind mig till tjanst (or dig,
ge mig kraften i din auktaritet oeh ndruaro, Amen.
Las: Luk 1:26-33
Till eftertanke: Du far hjalp av Jesu auktoritet nar du tjanar honom.
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12 DEN HELIGE ANDE: ETT DAN FRAN
HIMLEN

Da kom plotsligt (ran himlen ett ddn, som ndr en udldsam
storm drar {ram, oeh det fyllde hela huset ddr de satt.
APOSTLAGARNINGARNA
2:2
Den helige Ande var som ett ddn (ran himlen nar han kom over larjungarna
pa pingstdagen. Ett hogt ljud kanske overraskar dig, ett annat ljud kan
locka dig, ett ovantat ljud kan skramma dig, oeh valkanda ljud kan fa dig
att karma dig val till mods. Nar de kristna bad, visste de inte vad de kunde
vanta sig. Jesus hade lovat att sanda dem den helige Ande (Apg 1:8). Han
kom over dem som ett hogt "dan fran himlen, som en valdsam storm"
(2:2). Eftersom han var som en valdsam storm, kan han gora maktiga saker
i ditt liv. Ljudet fyllde hela huset, sa han kan paverka hela ditt liv. De som
bad "uppfylldes alla av den helige Ande" (v.4), du ingar idetta "alla". Den
helige Ande kan komma in i ditt liv oeh forvandla allt du gor,
Helige Ande, jag behouer bora dig. Ldt mig bora
ljudet av din ndruaro komma in i mitt liv.
Den helige Ande ar ett ddn {ran him/en. Han later inte som nagonting du
kan hora pa jorden. Ett ddn (ran himlen ar optimistiskt oeh fyllt med
hopp. Det ar ljuvligt oeh gott. Nar du lyssnar mot himlen kommer du att
hora eviga ting. Ett ddn (ran himlen kommer att fa dig att vilja till be, sa
stanna upp ett tag. Var tyst oeh lyssna efter himlens ljud. Ljudet du hor ar
Gud sjalv,
Helige Ande, jag behouer dig idag. Mitt sinne dr oppet
oeh jag iir tyst. Jag van tar pa din rost. Tala, {or din
tjdnare uill hora oeh gora det du sager. Amen.
Lis: Apg 2: 1-8
Till eftertanke: Du kommer att hora ett nytt oeh annorlunda ljud fran
den helige Ande.
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13 JESUS: JOSEFS SON

Filippus (ann Natanael oeh sade till honom: "Den som Mose
har skrivit am i lagen oeh som pro(eterna har skrivit am,
honom har vi funnit, jesus, josefs son, [rdn Nasaret."
JOHANNES

1:45

Jesus kallas josefs son eftersom Josef var hans jordiske styvfar oeh vardnadshavare. Darfor har vi formellt ratt nar vi kallar Jesus josefs son. Jesus avlad genom den helige Ande i jungfrun Maria nar Josef var forlovad
med henne. Josef kunde lagligt ha brutit forlovningen, men nar en angel
forklarade den overnaturliga fodelsen for honom gifte han sig med Maria
(Matt 1:18-25). Josef stod ut med de genanta ryktena om att Jesus blivit
till genom aktenskapsbrott (Joh 8:41). Josef beskyddade Jesus som en
jordisk far, forsorjde honom, larde honom sniekaryrket oeh vagledde honom genom hans ungdom till vuxen alder.
Jesus, du ar Josefs son. Du dr Cuds son.

jag vill folja dig oeh tillbe dig.
Filippus berattade for sina vanner att Jesus var josefs son (Joh 1:45). Vill
du beratta for andra vem han ar? Eftersom Filippus var ett troget vittne,
blev hans van Natanael en av de tolv larjungarna.

Nar Natanael hade

fragor om Jesus, svarade Filippus enkelt: "Kom oeh se!" (v.46). Beratta
for dina vanner om Jesus. Tala om for dem att de ska vanda sig till Jesus
nar de har fragor oeh han kommer att besvara deras fragor, Nar dina
vanner ser vem Jesus ar, kommer de att folja honom som du gor,
jesus, jag vet att du ar miinniska, [odd av en jungfru,
josefs son. Men jag vet ochsd att du iir Cuds son. jag vill
lara av dig oeh berdtta far mina uanner vad jag har lart mig.
jag vill tillbe dig oeh [oruandlas av din ndruaro, Amen.
Las: Joh 1:43-51
Till eftertanke: Beratta for andra vem Jesus verkligen ar,
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14 JESUS: KLIPPAN
Jag sager dig: Du dr Petrus, oeh pa denna klippa skall jag bygga min
[orsamling, oeh helvetets portar skall inte fa makt over den.
MATTEUS

Jesus ar klippan

pa vilken

16:18

kyrkan ar byggd. Nagra har av misstag trott att

Jesus med ordet "klippa" i Matteus 16:18 menade Petrus. Namnet "Petrus" ar Petros, en hansyftning till en liten sten, kanske en smasten. Ordet
"klippa" i den har versen ar petra, en stor klippa, faktiskt som en klippavsats som skjuter ut ur ett berg. Forvirringen har uppstatt pa grund av att
bada orden kommer fran samma rot. Kyrkan ar faktiskt byggd pa Petrus
uttalande

"Du ar Messias, den levande Gudens son" (v.16). Kyrkan ar

inte en dod institution, fastan manga kyrkor ar doda, Kyrkan ar levande
eftersom den ar byggd pa Jesus, den levande Gudens son. Kyrkan ar levande eftersom den bestar av rnanniskor som tror att Jesus ar Guds son
och som har tagit emot honom i sina hjartan,
Herre jesus, jag vet att kyrkan iir byggd pa dig,
du dr klippan. jag [dr stabilitet (ran dig.
Nar kyrkan ar byggd pa Jesus, ar den lika stadig som en klippa. Jesus ar
den ursprunglige kyrkobyggaren, for han sade: "Jag vill bygga". Och dessutom byggs kyrkan standigt, for "Jag vill bygga" innehaller ett framtidsverb som betyder "byggs standigt".

Han gor det idag. Slutligen tillhor

kyrkan Jesus, han kallade den "min kyrka". Nar du ar i Jesus ar du i
kyrkan och nar du ar i Jesus ar du pa klippan.
Jesus, jag vet att kyrkan udxer eftersom den standigt byggs.
jag vet att jag dr trygg i dig eftersom helvetets portar
inte har makt over ditt verk. Amen.
Las: Matt 16:13-28

Till eftertanke: Kyrkan byggs av Jesus.
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15 TREENIGHETEN: KONUNGEN
(JEHOVAH MELEK)
Ve mig, jag (orgas! Ty jag

dr

en man med orena ldppar

oeh jag bor ibland ett folk med orena ldppar; oeh
mina ogon har sett Konungen, Herren Sebaot.
JESA]A

6:5

Herren ar Jehovah Melek, konungen som envaldigt harskar, Han regerar
over himlen oeh universum, oeh utovar sin vilja over jorden. Sa som vara
kungar pa jorden harskar over kungadornen, sa bestammer Herren lagama
som far allt att fungera. Sa som vara kungar pa jorden regerar over manniskama i sina kungadomen, sa kan Herren leda ditt liv bara am du overlater
dig till hans vilja. Sa sam kungar i varlden forvantar sig lydnad av sina
undersatar, sa vill Herren ha hjartats lydnad, han borde inte behova tvinga
dig till att alska honom, eftersom karlek genom tvang inte ar karlek. Konungen vill ha frivillig karlek, frivillig lydnad aeh frivillig tillbedjan.

o Jehovah

Melek - min konung - kom oeh regera over mitt hjarta.
Bli Herre over mitt upproriska oeh sjalviska bjarta. Hjalp mig
att alltid gora saker sa som du vill att jag ska gora demo

Jehovah Melek kommer inte att tvinga rnanniskor att tjana honorn pa jarden. Varje rnanniska maste antingen overlata sig till hans vilja oeh leva for
honom, eller avvisa hans vilja. De sam inte vill overlata sig till konungen i
det har livet kornmer att trada fram infor honom - universums konung oeh dornas i framtiden. Sedan kommer de tvingas att erkanna hans auktoritet oeh tvingas att boja sina knan framfor honom i tillbedjan. Men den
tillbedjan kommer inte att ha nagon verkan, eftersom den ar framtvingad
oeh kommer forsent - efter att var provotid pa den har jorden ar over.

o konung,

sitt pJ mitt hjdrtas tron. Regera over mitt liv idag.
LJt din vilja vinna over min envisa stolthet. Amen.

Lis: Jes 6
Till eftertanke: Konungen vill regera fran ditt hjartas tron.
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16 JESUS: DENSAMME IGAR, IDAG OCH
I EVIGHET

Jesus dr densamme igar oeh idag oeh i evighet.
HEBREERBREVET

13: 8

Sa som Jesus ledde sina larjungar pa Nya Testamentets tid, sa ar han redo
att leda dig idag. Jesus ar borjan oeh slutet oeh han ska inte leda dig ett
tag oeh sedan overge dig. Hans larjungar var radda nar de hamnade i en
storm, sa han kan ge aven dig frid. Han hjalpte Josua att mota motstandet
i Jeriko, sa han kan riva ner hinder i ditt liv. Han sag hur varlden forkastade Noas predikan, sa han kan sanda en saker ark nar syndafloden kommer. Gardagen ar forbi, oeh du kan inte gora nagot at det. Morgondagen
ar annu inte har, oeh de flesta rnanniskor ar radda for framtiden. Men du
kan gora nagot med den har dagen. Vill du leva for Jesus idag?
Herre, jag ldgger det forf/utna under ditt blod, sa forlat mig
alia mina synder. Jag ouerldmnar min framtid till dig. Ge mig mod
att mota det som ska komma. Idag vill jag gora din vilja.
Det basta du kan gora idag ar att finna Jesu hjarta, som ar densamme
igdr, idag oeh i evighet och lita pa honorn. Det ar bra for dig att veta vad
Jesus har gjort i det forflutna, det ger dig ledning i det du ska gora idag.
Men alska inte Jesus bara for vad han gjort for dig i det forflutna, alska
honorn for den han ar idag. Jesus ar den evige Guden som ar nara dig for
att hjalpa dig.
Herre, jag vet att du kan gora samma saker idag som du gjorde i det
fargangna. Hjdlp mig idag. Porbered mig for morgondagen. Amen.
Uis: Jah 21: 15.25
Till eftertanke: Lev for Jesus idag.
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17 JESDS:ATERLOSARE
Men jag vet att min dterlosare lever, och som
den siste skall han trada [ram aver stoftet.
JOB

19:25

Jesus ar dterlosaren. Innan du var fralst, till horde du synden oeh djavulen,
men Jesus kopte dig med ett sarskilt fralsningspris, "Ni vet ju att det inte
var med forgangliga ting, med silver eller guld, som ni blev frikopta ...
utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm" (1 Petr 1819). Jesus ar din dterlosare, oeh nu tillhor du honom.
Herre, ibland glommer jag vad jag var innan du [rdlste mig. Ldt
mig aldrig glomma hur du dterloste mig. Tack far att du befriade
mig ur syndens [angelse. Jag iir inte ldngre djduulens slav.
Hur kan jag tjana dig?
Jesus ar dterlosaren eftersorn han tag ditt straff: "Kristus frik.opre ass fran
lagens forbannelse, nar han blev en forbannelse i vart stalle" (GaI3:13).
Han straffades for din synd, du ar inte langre slav under synden - du ar
fri! Men som din dterlosare gjorde Jesus mer an att betala priset som
befriade dig fran slaveri; han gjorde dig till en Guds son: "For att han
skulle frikopa dem som stod under lagen, sa att vi skulle fa soners ratt"
(4:5). Nu ar du en del av Guds familj, nu har du en privilegierad stallning
i hans farnilj. Din dterlosare har befriat dig fran att vara en syndens slav
oeh gjort dig till en del av Guds familj.
Tack, dterlosare, far att du inte ldt mig vara fast i synden. Tack far att
du tog emot mig i din familj och gjorde mig till ditt barn. "A terlosning "
dr ett underbart ord. Jag glads at min nya stdllning i dig. Amen.
Uis: Gal 4:1-7
Till eftertanke: Jesus aterloste dig oeh gjorde dig till en me dIem i Guds
familj.
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18 FADERN: SKAPAREN

Vet du inte, har du inte hart att HERREN iir en evig Gud,
som har skapat jordens andari Han blir inte trott oeh
utmattas inte, hans forstand kan inte utforskas.
JESAJA

40:28

Herren ar skaparen, utan honom finns ingenting (Koll:16). Ingen manniska kan skapa en annan manniska. Ingen kan skapa liv, en sjal eller
forrnagan att tanka. Gud ar skaparen sorn gjorde man oeh kvinna, sa han
kanner till allt am dig.
Herre, tack for att du gjorde mig till den jag iir. Tack for att du gjorde
mig till din avbild. Hjalp mig att dterspegla din natur for andra.
Herren ar skaparen. En del rnanniskor tror att allt liv utveeklades ur lagre
livsformer, men det finns en oforklarlig klyfta mellan den forsta molekylen
oeh ingenting. Den forsta atomen kom fran skaparen. Det finns tva partiklar i en atom - en proton oeh en neutron - oeh en elektron svavar runt dessa
tva. Hans makt haller dern sarnrnan. Klyv en atom och du kornrner att

astadkomma en kraftig karnexplosion. Men det finns triljoner oeh ater
triljoner av atomer i universum. Tank pa den oerhorda karnvapenforstorelse
som skulle bli foljden om alla delades pa samma gang. Men Guds stora
makt har allt under kontroll. Han finns i varje atom, sa tank pa hur nara
han ar dig. Herren ar skaparen som skapade atomer av ingenting. Han ar
rnaktig nog att veta om dina behov oeh nara nog att hjalpa dig.
Skapare, forlat mig min otro ndr jag tvivlar pa din existens. Forlat
min envishet, att jag inte litar pa din makt att ordna upp saker i
mitt liv. Jag tillber dig som skapare oeh Gud. Amen.
Las: Ps 19,29
Till eftertanke: Den maktige skaparen vet om din a behov.
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19 JESUS: SKUGGAN AV EN VALDIG KLIPPA

En man skall uara som en tillflykt i stormen, som ett skydd
mat stortshur; som uattenbachar i en odemarh, som skuggan
av en udldig klippa i ett torstigt land.
JESA]A

32:2

Sa som en manniska som karnpar sig igenom oknen behover skydd fran

den stekande solen, sa behover du beskydd fran brinnande provningar
oeh frestelser i din andliga oken. Jesus kommer att vara skuggan av en
ualdig klippa som beskyddar dig. Sa som en trott resenar behover en
viloplats i skuggan innan resan gar vidare, sa behover du fa ny kraft for
nasta etapp av resan. Jesus ar skuggan av en ualdig klippa som ger dig ny
kraft. Vand dig till honom for att fa beskydd oeh trost, Nar du har vilat i
hans skugga kan du ga pa livets vag igen.
Herre, jag bebouer lite vila idag. Jag behouer oclesd
upprnuntran

att resa rnig upp ocb ga igen i dagens hetta.

Ah, det ar skont att vila i din naruaro.
Jesus ar skuggan av en valdig klippa. Det finns inga trad som skuggar i
oknen. Om det fanns trad, skulle de do i hettan. Men klippor tal mer. Bara
en stor klippa - tillrackligt stor for att skapa en skugga - kan hjalpa dig.
Jesu skugga ar tillrackligt stor for dig oeh andra pilgrimer. Lade du rnarke
till att han finns precis pa den plats pa din resa dar du behover honom
som mest? Kom oeh vila en stund, ta av dig dina skor oeh slappna avoTa
en tupplur innan du maste fortsatta ga.
Herre Jesus, du dr min fornyelses klippa, jag rar kraft fran dig. Men
du ar iiuen min stabilitets klippa. Du ger mig ett syfte i livet! Amen.
Las: Jes 32
Till eftertanke: Jesus kommer att ge dig skugga mitt i dina brinnande
provningar,
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20 JESUS: KONUNGARNAS KONUNG OCH
HERRARNAS HERRE
Oeh pa sin mantel oeh pa sin hoft har han ett namn skrivet:
"Konungarnas Konung oeh herrarnas Herre."
UPPENBARELSEBOKEN

19:16

Jesus ar konungarnas konung oeh herrarnas Herre, envaldsharskaren over
universum. Idag har han gett folk och lander friheten att valja eller fomeka
hans herravalde. De som valjer honom kommer att leva, och de som fornekar
honom kommer att do. En dag ska han atervanda till jorden for att prova
vilka val varje manniska har gjort. Nar Jesus atervander ska hans namn
"Konungarnas Konung oeh herrarnas Herre" vara skrivet pa hans mantel.
Herre, jag ber: "Ldt ditt rike komma" oeh i van tan pa ditt
herraudlde tillber jag ditt majestat. 0 konungarnas Konung, jag vill
att du ska regera over mitt bjarta idag, sa som du kommer att regera
over universum i [ramtiden.
Som Konungarnas Konung oeh herrarnas Herre ska Jesus komma tillbaka till jorden pa en vit hast, foljd av de himmelska hararna, Mangder
kommer att folja honom, och helgonen och anglarna ska komma med
honom. Han ska komma for att harska over jorden, men idag vill han
regera over ditt hjarta. Jesus ar herrarnas Herre. Nar han kommer ska
alla falska religioner forstoras och alla falska gudar ska forsvinna. Avgudabilder, precis som de falska gudar de forestaller, ska brannas i eld. Jesus
ska vara den ende Herren den dagen, for han ska vara herrarnas Herre.
Kungarna i den har varlden kommer alla att forsvinna. Jesus ska vara den
ende kungen den dagen, for han ska vara kung over alla.

o herrarnas

Herre, jag bojer mig for att tillbe dig for personlig
[rdlsning. jag vet att du har [rdlst mig oeh [orvandlat mig. jag vet
att du kommer dter for mig. jag udntar. Amen.
Las: Upp 21:1-8
Till eftertanke: En dag kommer Jesus att vara den ende kungen.
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DEN HELIGE ANDE: HERRENS ANDE

Herrens, HERRENS

Ande dr over mig, ty HERREN

har smort

mig till att predika glddjens budskap for de odmjuka. Han har sdnt mig
att [orbinda dem som har ett [orkrossat bjarta, att ropa ut frihet
for de [dngna oeh befrielse for de bundna.
JESAjA 61:1
Den helige Ande ar Herrens Ande som smorde Jesus till att predika evangeliet. Darfor kan han smorja dig till att effektivt beratta om fralsningens
glada budskap. Sa som den helige Ande sande Jesus att gora nadens mirakel, sa kan han sanda dig att visa barrnhartighet mot manniskor inod. Sa
som den helige Ande hjalpte Jesus att predika frihet for de fangna, sa kan
han anvanda dig att ge budskapet om andlig frihet for alIa. Du kan oppna
syndens fangelse for dem som ar bundna av Satan. Sa som den helige
Ande smorde Jesus till tjanst kan han smorja dig till tjanst.
Helige Aride, jag tror pa dig. Det du har gjort i tjanst genom

Jesus, gar detsamma for mig. Jag vill bli anudnd av dig.
Herrens Ande ledde Jesus nar han var pa jorden (Luk 4:1,14). De hade
fanns ett fullkomligt samforstand dem emellan eftersomJesus var ett med
Fadern och den helige Ande. Nar du overlater dig helt och fullt till den
helige Ande, kan han leda dig i varje steg varje dag. Han kan hjalpa dig
att utratta mycket mer i ditt liv. Varlden behover se vad som kan utforas
genom en manniska som ar fullkomligt overlaten till Fadern, sonen och
den helige Ande.
Helige Ande, jag ouerldter mitt Iiv till dig. Hjdlp mig se de omrdden i
mitt liv som jag inte har ouerldtit, sa att jag kan ouerldta dem till dig.
Jag vill bli fullkomligt fylld av din naruaro. Amen.
Las: Luk 4:1-20
Till eftertanke: Ju mer du overlater dig till den helige Ande, desto mer
kan du gora for honom.
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22 JESUS: SONEN

Allt har min Fader ouerlamnat at mig. Oeh ingen kanner
Sonen utom Fadern. Inte heller kdnner ndgon Fadern utom Sonen
oeh den som Sonen vill uppenbara honom for.
MATIEUS

11:27

Jesus ar sonen. Han ar mdnnish.osonen, Guds son, morgonsonen oeh
Marias son, men hans mest eviga relation ar Faderns son. Sa som en son
pa jorden ar lik sin far, sa har Jesus sin himmelske Faders gudomliga
karaktar: "Jag oeh Fadern ar ett" (Joh 10:30). Sa som en jordisk son far
livet av sin far, sa far Jesus liv fran sin himmelske Far: "Ty liksom Fadern
har liv i sig sjalv, sa har han gett at Sonen att ha liv i sig sjalv" (5:26). Sa
som en son vill umgas med sin jordiske far, sa tillbringade Jesus standigt
tid i bon med sin Far.
Jesus, jag vill umgds med dig oeh Fadern, sa som du oeh
Fadern umgieks med varandra niir du levde pa jorden.
Lagg rnarke till hur en jordisk son ar som Jesus. En son lyder sin far sa

som Jesus lydde sin himmelske Fader, en son vill gora sin far nojd sa som
Jesus gjorde sin Far nojd, en son ser oftast fram emot att tillbringa tid med
sin far precis sorn Jesus langtade efter att komma tillbaka till sin Fader i
himlen (Joh 17: 11,13), en son bryr sig oftast om vilket rykte hans far har
precis sam Jesus gjorde (v. 4-6).
Jesus, du dr en underbar [orebild for hur en son ska vara
infor den himmelske Fadern. Jag vill vara lydig oeh respektfull,
oeh jag uill behaga Fadern sa som du gjorde. Amen.
Las: Joh 5:19-24
Till eftertanke: Jesus relation till Fadern var som relationen mellan en
far och hans son.
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23 JESUS: ORDET

I begynnelsen var Ordet, oeh Ordet var hos Cud, oeh Ordet var Cud.
JOHANNES

1:1

Jesus kallas Ordet eftersom han gay uttryek for Faderns sanna tankar, sa
som det skrivna ordet star for forfattarens tankar. Jesus kallas aven Ordet
eftersom han ar den som gay uttryek for Faderns langtan till folket, sa
som det skrivna ordet ger uttryek for en forfattares syfte. Jesus ar aven
Ordet eftersom han ar den som forklarar Fadern till varlden, sa som en
forfattare forklarar ett arnne for lasarna. Ord ar meningssymboler, oeh
Jesus ar symbol en som visade varlden hur Gud var i kottet.
Jesus, jag udnder mig till dig for att du ska visa mig
hur Cud dr. Jag uill ldsa Cuds ord for att biittre forsta Cud
oeh veta vad han [oruantar sig av mig.
Jesus var det makriga

Ordet som levde i kottet, Jesu tala de ord var ocksd

maktiga, for hans ord uppvackte de doda, lugnade stormar oeh trostade

de som led. Oeh Kristi skrivna ord ar lika maktiga som de ord han talade.
Det skrivna ordet kan radda, hela, kasta ut demoner oeh vara grunden till
bonesvar (KoI3:16, Heb 4:12). Jesus upphojde sina ord till en overnaturlig niva nar han sade: "De ord som jag har talat till er ar Ande oeh liv"
(Joh 6:63). Petrus holl med honom: "Du har det eviga livets ord" (v.68).
Herre, jag alskar dina ord, for du beriittar for mig am Fadern.
Jag dlskar dina ord eftersom de dr ande oeh liv. Amen.
Uis: Joh 1:1-14
Till eftertanke: Jesus ar Ordet sam berartar om Fadern for ass.
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TREENIGHETEN: EN OKAND GUD

Niir jag har gdt: omkring oeh sett era gudabilder, har jag ndmligen
oeksa funnit ett altare med inskriften: At en okand gud.
ApOSTLAGARNlNGARNA

17:23

Gud ar en okand Cud. Han ar den verklige Guden, som ar forebilden for
alla falska gudar, som ar gjorda av dem som inte kanner den sanne Guden. Sa som det finns ett original fran vilket imitationer ar gjorda, sa ar
Gud den sanne Guden som varlden inte kanner, anda gor de avbilder av
honom. Han ar inte lik de falska gudarna av guld eller silver eller stenar,
gjorda av manniskohander, Varlden kanner inte hirnlens Gud - den okdnde

Guden - men han finns overallt hela tiden.
Herre, jag kiinner dig, [astan uarlden inte erhanner dig.
jag kanner dig i [riilsningen, oeh jag kanner samhbrighet med dig.
jag vill gora dig kand for andra.
Varlden kanske tror att Gud inte finns oeh att han ar okand, men den ar
anda ansvarig infor honom eftersom han skapade varlden oeh allt som ar
i den" (Apg 17:24). Vi ar alla Guds attlingar oeh i honom lever vi, ror oss
oeh ar till (v.28). Vi har alla ett ansvar att soka Gud eftersom han inte ar
langt borta fran nagon end a av oss (v.27). Det ar var uppgift att lata
varlden se Gud i oss.
Herre, jag vill inte lata ndgot ersdtta dig, inte heller vill jag
tillbe ndgot annat istdllet for dig. Jag vill att du ska ha [orsta
platsen i mitt liv. jag vill bara tillbe dig. Amen.
Las: Apg 17:16-34
Till eftertanke: Den sanne Guden i himlen ar forebilden for alla falska
gudar.
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25 JESUS: DEN SANNA VINSTOCKEN

Jag dr den sanna uinstocken, oeh min Fader dr vingardsmannen.
JOHANNES

15:1

Jesus ar den sanna vinstoeken. I Gamla Testamentet kallades Israel for
Guds vinstoek men landet var en orattfardig vinstoek (Jes 5:1-7). Jesus,
darernot, ar den sanna vinstoeken. Israel var olydigt mot Fadern, men
Jesus var trogen den uppgift Fadern hade for honom. Jesus var rattfardig
i sin karaktar oeh i sitt tal. Natten innan han blev fangslad sade han "Jag
ar den sanna vinstoeken" (Joh 15:1). Sa som en vinstoek ger liv oeh energi
genom sin frukt sa ger Jesus evigt liv till dem som tror pa honom. Sa som
en vinstoek ger en god dryek, sa ger Jesus gladje oeh fornojsamhet till
dem som foljer honom. Sa som en vinstoek ger skugga till den trotte resenaren, sa ger Jesus skydd fran motstand oeh bekymmer. Vad behover du
fran Jesus?
Herre Jesus, du dr sarin, Du har hdllit varje

tofte om [orldtelse, evigt liv, lyeka oeh beskydd. Du ar
den sanna vinstoeken som hailer sitt ord.
Jesus sa de "Jag ar vinstoeken, ni ar grenarna" (Joh 15:5). Nar man ser pa
en vinstoek, kan man inte se skillnad pa stammen oeh grenarna. Det ar
det Jesus menade nar han sade "Ni ar i mig oeh jag i er" (14:20). Vi maste
forbli i honom eftersom grenen inte kan bara frukt av sig sjalv, utan endast om den forblir i vinstoeken (15:4).
Herre Jesus, du ar vinstoeken, ldt din energi floda genom mig.
Du dr livets kalla, ldt din fruktbarhet uiixa genom mig.
Du dr vinstocken, jag iir grenarna. Amen.
Las: Jes 5:1-7, Joh 15:1-7
Till eftertanke: Du maste forbli i vinstoeken for att fa liv oeh frukt.
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26 JESUS: FORSONING

Mina barn, detta skriver jag till er for att ni inte skall synda. Men om
ndgon syndar, har vi en som for var talan infor Fadern - Jesus Kristus
som dr rattfardig. Han ar [orsoningen for vara synder, och inte
bara for udra utan ocksa for hela udrldens.
FORSTAJOHANNESBREVET

2:1-2

Jesus ar [orsoningen - det betyder "total gottgorelse". De som dyrkar
avgudar anvander ordet "forsoning" nar de erbjuder sina avgudar offer
for att blidka deras vrede. Jesus ar din [orsoning - den totala gottgorelsen
- far att gottgora Cuds straff far dina synder.
Herre, tack for att du betalar priset for att gottgora min syndaskuld.
Men du betalade inte bara for min synd, du dog for hela uarlden.
Jesus ar din [orsoning, vilket betyder att din a synder ar fullt forlatna.
"Han har alskat oss och sant sin Son till forsoning for vara synder." (1
Joh 4:10). Nar Herren ser pa dig ser han inte din synd. Han ser en post
som ar markerad "betald". Eftersom Jesus har tagit din skuld pa sig, ar
du nu fri i Kristus. Ordet "forsoning" oversatts aven "nadastol", vilket ar
locket pa forbundsarken. Nadastolen var forsoningens plats - gottgorelsendar blodet stanktes far att fa forlatelse. Nadastolen var aven platsen dar
Guds narvaro vilade i tabernaklet. Cud har inte en tron pa jorden, han
sitter pa nadastolen. Eftersom den ar bestankt med blod, ar det en nadatol.
Och pa grund av forsoningen kan Jesus komma till dig, och hans narvaro
kan forbli med dig.
Herre, tack for att du forlater all min syndaskuld och gottgor
dtalen mot mig. Hialp mig att gladjas over din [orldtelse. Jag behouer
din ndruaro i mitt liv den hiir dagen. Kom. Amen.
Las: 1 Joh 2:1-11
Till eftertanke: Jesus har gottgjort alla dina syndaskulder.
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FADERN: GUD FADERN

Fran Paulus, apostel, utsdnd inte av manniskor eller genom
ndgon miinniska utan av Jesus Kristus och Cud, Fadern,
som har uppviiekt honom [rdn de doda.
GALATERBREVET

1:1

Cud, Fadern, har sarnma natur som Gud, Sonen oeh Gud, den helige
Ande. Eftersom Gud ar tre personer - treenigheten - ar varje person .Itskild fran de andra, anda har Gud en natur. Varje person i treenigheten ar
allvetande, allsmaktig oeh narvarande overallt. Varje person ar helig, karleksfull oeh god, sa du maste tillbe varje person i treenigheten med hela
ditt hjarta. "Cud, Fadern" ar en benamning pa relationen med hans alskade son oeh den helige Ande. Sa som det finns en karleksfull relation i
treenigheten, sa kan du ha en karleksfull relation med andra som tillhor
Gud. Nar du blev fodd pa nytt blev du ett Guds barn, du blev en medlem
i Guds familj. Nu ska du alska andra sa som Fadern alskar dig.
Fader, jag prisar dig for din miiktiga skapelse oeh din karlek till
mig. Jesus, tack for att du dog for mina synder. Helige Ande, jag ar
taeksam for din [oruandlande kraft i min omudndelse.
"Gud, Fadern" ar ett av Paulus favorituttryek.

De flesta av hans lasare

var avgudadyrkare innan de blev ornvanda, sa de trodde pa en gudornlighet. Men de kande inte Gud som sin Fader forran Paulus larde dem att
kanna Gud, Fadern i en personlig relation.

o Cud,

min Fader, du dr den [orste i treenigheten. Du ar
nummer ett i mitt liv, utan jamforelse. Jag upphojer dig till tronen
i mitt liv. Ldt mig lara hiinna dig battre. Amen.
Uis: Gal 1:1-12
Till eftertanke: Gud ar Fadern som du kan ha en nara relation med.
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JESUS: CUDS LAMM

Se Cuds lamm som tar bort udrldens synd!
JOHANNES

1:29

Pa floden Jardans strander tillkiinnagav Jahannes Doparen for varlden:
"Se Guds lamm." I hundratals ar offrade troende israeliter miljoner lamm
- och alla sag de fram emat att deras Messias skulle kornma, sam skulle
forlara deras synder. Eftersom Jesus var Cuds lamm blev det till slut en
ande pa allt det hemska offrandet. Nu borde varje ny dag vara spannande
eftersom Jesus, Cuds lamm, har tagit bort varldens synd - oeh alIa gardagens misstag. Han har tagit bort dina synder eftersom du trodde pa honom. Idag ar en ny mojlighet att tjana Herren. Taeka Gud for lammet
som har tagit bort dina synder.

o Cuds lamm, [orldt mig for de avsiktliga synder jag begdr,
oeh se dngern sorn (inns djupt i mitt inre. Rena mig (ran de synder
sorn jag inte inser att jag begdr.
Lar dig att tillbe Lammet. Lar dig att gora pa jorden vad du kommer att
gora i himlen. Tillbedjan borde vara ditt stora intresse nu, eftersom du

kommer att tillbe nar du kommer till himlen. Nar du kommer till himlen,
kommer du att forenas med manga andra som tillber "honom som sitter
pa tronen, honom oeh Lammet i evigheternas evigheter" (Upp 5:13). I
himlen kommer du att ropa tillsammans med andra: "Lammet som blev
slaktat, ar vardigt" (v.12).
Jesus, Cuds lamm, vid ditt namn (arenas jag med alla
som bojer sina knan oeh aI/a tungor sorn bekdnner att du,
Jesus Kristus dr Herre (FiI2:10-11). Amen.
Lis: Upp 5:6-12
Till eftertanke: Jesus ar vardig var tillbedjan.
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29 JESUS: HAN SOM HAR DAVIDS NYCKEL

Sa sager den Helige oeh Sanne, han som har Davids nyekel, han som
oppnar sa att ingen kan stdnga oeh stdnger sa att ingen kan oppna.
UPPENBARELSEBOKEN

3;7

Jesus ar han som har Davids nyekel. Han fiek den av sin himmelske Fader. Nyekeln ger Jesus auktoritet att bestamma vem som ska komma in i
himmelriket. Han ensam bestammer vem som ska fa tilltrade till Fadern,
for Jesus sa de "Jag ar vagen, sanningen oeh livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh 14;6). Jesus ar han som har Davids nyekel
genom vilken alIa ska bli raddade. Nu rnaste du beratta om denna nyekel
- budskapet - for andra. "Se, jag har latit en dorr sta oppen for dig som
ingen kan stanga" (Upp 3:8). Det finns en dorr som star oppen for dig att
beratta om fralsningens budskap for dem du kanner, Jesus sade "Jag kommer snart. Hall fast det du har, sa att ingen tar din krona" (v. 11). Lat inte
vittnesbordets dorr vara stangd.
Herre, jag behouer visdom [or att ta tillvara pa alla
de moiligheter jag har att tjdna dig. jag behouer din visdom
att veta vad jag ska saga, oeh jag behouer ditt mod att bjalpa
mig att tala med andra om [ralsningen.
Jesus ar den som kan oppna oeh stanga rnojligheternas dorrar, Nar han
oppnar en mojlighet att vittna maste du ta den mojligheten, annars kanske den dorren kommer att vara stangd for dig i framtiden.
jesus, du har nyekeln. jag ber dig att hjalpa mig att anudnda
mina mojligheter sa att andra kan komma till tro. Ldt mig inte
[orlora min ehans att vittna (ar dig. Amen.
Las: Apg 8
Till eftertanke: Jesus oppnar dorrar sa att du kan vittna for andra.
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DEN HELIGE ANDE: DAGG

Jag skall bli sorn dagg for Israel.
HOSEA

14:5

Den helige Ande ar dagg som kan fornya din ande med sin narvaro idag.
Kann honom! Han ar dagg som ger vederkvickelse, aven nar du inte kan
se med dina fysiska ogon. Kanner du den andliga fuktigheten? Han ar
dimma som kommer tyst, osynligt och mjukt, lat hans narvaro verka i ditt
liv.
Herre, var dagg som ger mig ny kraft ndr jag dr trott. De ofrdlsta
forstar inte andlighet, inte heller tror de pa dig. Var dagg for att fukta
min tarra sial, och vederkvick min sial den bar dagen.
Den helige Ande ar dagg som hjalper dig att se klarare. Oppna din sial for
att se mer saker fran Gud. Han ar dimma som vacker gnistan hos dem
SOIll

ar pa vag att ge upp striden. Lat honorn utrusta

dig for andlig krigfo-

ring. Han ar dagg for att styrka dem som slutar arbeta. Han kan fa igang
dig den har dagen. Han ar dagg, likt den tidiga morgonfukten som far
graset och vaxterna att vaxa, aven nar det inte regnar. Lit honom vara
dagg som ger dig ett nytt syfte i livet.
Herre, ibland kanns det som am jag inte kan ga [ramdt, jag
uill ge upp. Min sjal behouer en ny start, jag behouer vederkvickelse
i mitt liv. Kom och ldt mig hiinna din vederkvickande {ukt i min sjdl.
Jag tillber och prisar dig for den hdr nya dagen, sorn dr en ny
utmaning. Kom, dagg, ldt mig leva pa nytt. Amen.
Las: Hos 14
Till eftertanke: Den helige Ande vederkvicker vara hjartan likt
morgonens dagg.
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JESUS: HAN SOM AR OCH SOM VAR OCH
SOMKOMMER
Jag dr ... [Herren Cud] som dr oeh som var
oeh som kommer, den Allsmaktige.
UPPENBARELSEBOKEN
1:8

Jesus ar Herren Gud som ar oeh som var oeh som kommer. Han ar evig,
utan borjan oeh utan slut. Denna beskrivning aterger Jesu preexistens.
Han levde innan han foddes som ett barn i Betlehem. Jesus ar den evige
Guden, fran evighet till evighet, i den tid som varit oeh i den tid som ska
komma. Du kan lita pa honom, for han har alltid funnits. Han vet allt om
dig, han vet om dina problem, oeh han vet om dina behov.
Herre, jag vet att du hjalpte mdnniskor pa Bibelns tid, eftersom
du levde pa den tiden. Hjalp mig idag. Jag tror att du dr evig.
Jesus kommer inte art andra pa hur han ar mot sina egna. Den som skrivit
Hebreerbrevet forkunnar: "Jesus Kristus ar densamme igar; idag oeh i
evighet" (13:8). Han vill gora samma ting for dig - oeh for alIa troendesom han gjort i det forflutna. Han kan inte forandra sin natur. Jesus kan
vara for dig idag vad han alltid har varit i det forgangna. Mose sade:
"Fran evighet till evighet ar du Gud" (Ps 90:2). Innan tiden borjade var
han evig Gud, efter art tiden har upphort pa jorden kommer han fortfarande art vara Gud. Du kan lit a

pa hans

loften oeh hans omsorg.

Herre, jag dr [orblindad av min egen sjdluupptagenhet, bjalp mig
att helt oeh [ullt se din kiirle]: oeh omsorg. Jag dr mdnsklig oeh
briichlig, hjalp mig att se bortom mina tvivel sa att jag tydligt
kan se din ndruaro i mitt liv. Niir jag bara ser mina behov,
hjalp mig da att se din eviga natur oeh att tillbe dig. Amen.
Las: Matt 17:14-21

Till eftertanke: Jesus kan hjalpa dig idag sa som han har hjalpt
rnanniskor pa Bibelns tid.
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JESUS: MARIAS SON

Ar det inte snickaren, Marias son oeh bror till Jakob oeh Josef oeh
Judas oeh Simon? Bor inte hans systrar bar hos oss?
MARKUS

6:3

Jesus ar Marias son, fodd som ett manniskobarn, anda var Maria en jungfru. Eftersom Maria inte hade varit med en man var Jesus fodd utan synd,
utan en syndig natur. Han levde hela sitt liv utan synd (2 Kor 5:21), sa han
kunde vara Guds obeflackade stallforetradande

lamm som tog pa sig varl-

dens synder. Jesus, Marias son, kom till sitt eget folk - israeliterna - men
de tog inte emot honom (Joh 1:11). Till och med nagra av hans familjemedlemmar var forblindade och kunde inte se vem han var (7:5). Nar
Jesus predikade for manniskorna i sin hemstad Nasaret "tag de anstot av
hanam" (Mark 6:3). Vilken ar din respons till Jesus? Vill du vara hans
larjunge, vill du leva oklanderligt for hanom?
Jesus, jag tror att du var 100 proeent mdnniska, (odd av Maria,
andd ar du 100 proeent Cud. Taek for att du blev manniska sa att
du kunde forsta oss. Jag tillber dig, oeh jag vill ta efter dig
oeh striiua efter att leva ett gudfruktigt liv.
Jesus, Marias son, vaxte som ett barn och behagade Gud ach var omtyckt
av rnanniskor (Luk 2:52). Maria larde honom saker som en mar lar sitt
barn. Nu vill han att du ska vaxa for att behaga Gud som han gjarde.
"Och pojken vaxte till och fylldes av kraft och vishet och Guds valbehag
vilade over honom" (v.40).
Jesus, jag vill att du ska leva i mitt hjdrta (Gal 2:20) for att
styrka mig sa att jag kan behaga Fadern. Amen.
Lis: Mark 6:1-6
Till eftertanke: Manniskan Jesus ar en forebild for hur du ska leva.
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TREENIGHETEN: HAR AR HERREN
(JEHOVAH SHAMMAH)

For all framtid skall stadens namn uara:
Hdr dr HERREN

(Jehovah Shammah).
HEsEKIEL 48:35

Namnet Jehovah Shammah betyder Hdr dr Herren. Herren ar redan i
himlen, dar du ska tillbringa evigheten. Hesekiel beskrev staden dar du
ska leva somJehovah

Shammah, en stad med hans narvaro, Det underba-

raste med himlen ar att Herren kommer att vara dar med dig. Jehovah
Shammah kommer att mota dig i den dal dar dodsskuggan vilar. Darifran
kommer han att fora dig till den andra sidan. Vi ar radda for det vi inte
kan se. Sa de fIesta ar radda for doden eftersom de inte kan se den andra
sidan. Men kom ihag, en skugga kan inte skada dig, den kan bara gora att
du skadar dig sjalv, Glom inte loftet: "Jag ska vara med dig i dodsskuggans
dal" (Ps 23:4). Du gar in i morkret oeh kommer ut i ljuset pa den andra
sidan. Han kommer att vara dar med dig eftersom han ar Jehovah
Shammah. En skugga ar franvaro av ljus. Staden dit du ar pa vag - den
eviga staden - ar alltid ljus eftersom Gud ar ljuset. Dar kommer inte att
finnas nagon natt, vilket betyder inga skuggor. Inte heller kommer det att
finnas sorg eller dodo For att komma dit maste du ga in i do dens skugga
oeh komma ut pa den andra sidan med Herren.
Herre, ge mig tillforsikt att leva for dig pa den biir sidan av
dodens skugga. Hjalp mig sedan att ga frimodigt med dig genom
skuggan till den andra sidan. Diir kommer jag att uara med dig
oeh det kommer att vara ljust for evigt. Amen.
Lis: Upp 21:9-27
Till eftertanke: Herren kommer att vara med dig bade i doden oeh
i himlen.
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JESUS: VAR bVERSTEPRAsT

Och pa samma sdtt var det med Kristus. Han tog sig inte
uiirdigbeten som ouersteprdst, utan (ick den av bonom som sade:
"Du ar min Son, jag har idag (ott dig."
HEBREERBREVET

5:5

Manga praster i Gamla Testamentet var tilldelade srna grupper av manniskor. Varje prast hade som uppgift att offra for dem han hade ansvaret
for. Over alla prasterna stod oversteprasten, som hade ansvaret att offra
for hela landet. Pa forsoningsdagen offrade oversteprasten ett offer for
hela landet. Jesus ar var ouersteprdst som offrades for varldens synder (1
Joh 2:1-2). Prasterna var forst tvungna att offra for sin a egna synder,
innan de kunde offra for landet. Men Jesus var utan synd. "Da vi nu har
en stor oversteprast ... som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd"
(Hebr 4:14-15). Sa Jesus, den perfekta ouersteprdsten, var det fullkomliga
offret for dina synder.
Herre Jesus, jag kommer till dig for att fa [orldtelse. Tack
for att du var det fullkomliga of fret for mina synder.
Varje gang en israelit syndade var han eller hon tvungen att offra igen eftersom varje offer bara gallde synder i det forflutna. Men Jesu offer, var
ouersteprdsts, ar annorlunda. Han behover inte offra sig fIer ganger for oss
(Hebr 9:24-25). Jesus dog en gang "for att genom sitt offer utplana synden"
(v.26). Darfor "kan han ocksa helt oeh fullt fralsa dem som genom honom
kommer till Gud, ty han lever alltid for att mana gott for dem" (7:25).
Herre Jesus, du ar min ouersteprdst sorn har tagit bort alla
mina synder for alltid. Nu lever du i himlen (or mig. Amen.
Uis: Hebr 5:5-10
Till eftertanke: Jesus, var ouersteprdst, har forlatit alIa vara synder en
gang for alla.
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JESUS: TRONS FULLKOMNARE
Oeh lat oss ha blieken fast vid Jesus, trons upphovsman
och [ullkomnare, som istallet for den gliidje som lag framfor
honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen oeh
som nu sitter pa hogra sidan om Cuds tron.
HEBREERBREVET

12:2

Jesus ar trons fullkomnare. Om du ar duktig pa att satta igang med nya
projekt, men inte bra pa att avsluta dem, se pa Jesus, trons fullkomnare.
Han fullbordade fralsningen, Jesu blod forlat dina synder fullkornligt, du
star nu forlaten infer Gud. Jesus fulIkomnade allting du behover for andlig
mognad, men du maste dra nytta av hans fulIkomnade verk. All den kraft
du behover for att leva det kristna livet har han forsett dig med genom
korset. Du har fatt det eviga livets alla fordelar genom att han offrade livet
for dig. Alla hirnlens andliga rikedomar finns nu tillgangliga for dig.
Jesus, tack for att du fullkomnade

[riilsningens verk.

Jesus ar trons fullkomnare, det finns inget mer han behover gora for dig
for att du ska komma till himlen. Nar han ropade: "Det ar fullbordat"
(Joh 19:30), var fralsningsplanen fullkomnad. Messias verk som forutsades i Gamla Testamentet var avslutat. Uppgiften att gottgora Guds vrede
var gjord. Han fullbordade det som var hans uppgift, det finns inget du
kan gora for att bidra till hans verk. Men du maste frimodigt ga fram till
nadens tron for att fa hjalp med att leva det kristna livet (Hebr 4:16). Du
maste uthalligt lopa det lopp som du har frarnfor dig (12:1). Han har
fullbordat sin uppgift, kommer du att fullborda din?
Jesus, du fullbordade din uppgift, hjalp mig nu att fullborda min
uppgift. Du har fullbordat [rdlsningsplanen, bjalp mig att dra nytta
av den andliga kraft som dr min i korset. Amen.

Las: Mark 15:7-24
Till eftertanke : Jesus har fullbordat allt du behover for din fralsning.
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FADERN:GUD,VARFADER
Jag hdlsar er alla som bor i Rom, ni Cuds iilskade, hans kallade
oeh heliga. Nad vare med er oeh frid ifrdn Cud, var Fader,
oeh Herren Jesus Kristus.
ROMARBREVET 1:7

Cud, var Fader, Cud dr din Fader - han ar den som kanner dig personligen oeh har omsorg om dig. Nar Paulus anvande frasen "Cud, var Fader", tala de han om for sina lasare att Gud inte var som avgudabilderna
i de falska religionernas tempe!. Han var inte okanslig oeh svag, han hade
en faders varrne. Sa som en jordisk far har kanslor for sin a barn, sa har
den himmelske Fadern djupare kanslor eftersom han alskar oss oeh langtar efter att gora goda saker for sina barn. Du kan aldrig alska honom
med samma djupa kanslor eftersom du har begransningar oeh din himmelske Fader ar oandlig.

o

Cud, min Fader, jag alskar dig av he/a mitt hjarta, av hela

min sja! oeh av hela mitt [orstdnd (Mark 22:37). Jag tillber dig
i din storhet oeh prisar dig for din personliga omsorg om mig.
Han ar bade Gud oeh din Fader. Att han ar en far gor honom inte mindre
till Gud oeh att han ar den allsrnaktige skaparen gor honom inte mindre
personlig. Han ar bade skaparen Gud oeh din personlige Fader. Han ar en
Fader som bevarar sin a barn fran det onda. Vill du lata honom vara din
beskyddare idag? Han ar en Fader som tillgodoser sina barns behov. Vill
du lata honom ha omsorg om dig i dag? Han ar en Fader som leder oeh
undervisar. Vill du lata honom leda dig idag?

o Cud,

min Fader, jag har mdnga behoo, ge mig mitt dagliga brad
den hiir dagen. Jag uill lasa ditt ord, lar mig din vilja. Amen.

Las: Rom 1:1-12
Till eftertanke: Den maktige skaparen ar aven din Fader som har
omsorg om dig.
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JESUS: ORMEN I OKNEN

Och liksom Mose upphojde ormen i oknen,
sa mdste Manniskosonen bli upphojd.
JOHANNES

3:14

Ormen i oknen var ett tee ken pa folkets synder. Det var en bronsskulptur
forestallande

en orm som var plaeerad pa en kapp sa att alla kunde se

den. Israel gjorde uppror genom att tala emot Gud oeh Mose. Folket klagade: "Har finns ju varken brad elIer vatten, oeh var sjal avskyr den
elandiga mat vi far!" (4 Mos 21:5). Av alla deras synder var kanske otacksamheten den varsta, far Herren hade gett dem manna - brad fran himlen
- och Israel kallade det "elandig mat". "Da sande HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket oeh manga i Israel dog" (v.6). Det var
efter det att ormarna borjat doda folket som de angrade sina synder. Gud
visade Mose hur han skulle gora en kopparorm oeh satte upp den pa en
pale. "Den som har blivit ormbiten och ser pa den skallleva" (v.8), sade
han. Ormen var ett tee ken pa deras synder, oeh nar de sag pa ormen var
detta ett teeken pa deras anger. Nar Jesus sattes upp pa korset blev Jesus
var synd (2 Kor 5:21). Sa som Israel raddades fran doden nar de sag upp
mot teeknet pa sina synder, sa ser vi teeknet pa var synd nar vi ser pa
Jesus.
Jesus, jag tackar dig for att du blev min synd ndr du dog for mig.
Tack for att mina synders gift inte forgor mig vilket skedde for
de otroende israeliterna i oknen. Jag ser och lever. Amen.
Uis: 4 Mos 21:1-9
Till eftertanke: De som ser pa Jesus som den som bar deras synder ska
leva.
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JESUS: BARNET JESUS

Fordldrarna bar in barnet Jesus i templet ... Oeh pojken uaxte till oeh
fylldes av kraft oeh vishet, oeh Cuds uiilbehag vila de over honom.
LUKAS 2:27-40
Jesus kom inte till varlden som en ande, inte heller kom han plotsligt, som
en angel. Jesus blev avlad

pa ett overnaturligt

satt av en jungfru oeh foddes

nio manader senare. Hans utveekling foljde samma monster som andra
barns: "Oeh pojken vaxte till oeh fylldes av kraft oeh vishet" (Luk 2:40).
Hans foraldrar larde honom att ga oeh tala. Hans foraldrar tog barnet
Jesus till templet for art han skulle bli valsignad. Sedan, vid to lv ars alder,
fordes Jesus in i templet till sin bar mitzvah oeh blev "en son av lagen".
Foraldrarna till barnet Jesus uppfostrade honom enligt Bibeln, sa som foraldrar skulle uppfostra barn idag. Jesus, Guds son, var "fodd under lagen,
for att han skulle frikopa dem sam stod under lagen" (Gal 4:4-5).
Herre Jesus, jag [orundras over att du blev ett barn och odxte

upp som andra barn. Jag prisar dig for att du blev rniinniska
for att frikopa oss som stod under lagen.
Gud, Fadern, sande sonen att bli ett barn sorn skulle vaxa till man. Gud
den helige Ande ledde Jesus sam vuxen: "Uppfylld av den helige Ande
atervande Jesus fran Jordan oeh fordes av Anden omkring i oknen ... I
Andens kraft vande Jesus tillbaka till Galileen" (Luk 4:1-14). Bade Fadern oeh den helige Ande var delaktiga i Jesu mognadsproeess.
Herre Jesus, du gav mig en [orebild att leva efter, ge mig kraft att leva
som dig. Du dog for mina synder, jag tillber dig for [rdlsningen. Amen.
Las: Luk 2:25-35

Till eftertanke: Barnet Jesus var lik ass sa att han kunde frikopa oss.
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DEN HELIGE ANDE: GUDS HAND

Jag talade om for dem hur min Cuds goda hand hade varit
over mig ... Da sade de: "Ldt oss sta upp oeh bygga!",
oeh de fattade mod for det goda verket.
NEHEMJA

2:18

Den helige Ande ar Cuds hand. Sa som nagon kan ge dig ett hand tag nar
du behover
Cuds hand
be om hans
att han ska

hjalp, sa kan den helige Ande hjalpa dig. Lat honom vara
som hjalper dig idag. Han ar nara, allt du behover gora ar att
hjalp. Men den helige Ande kan inte hjalpa dig om du inte vill
gora det, be honom om det, oeh bit honom verka i ditt liv.
Helige Ande, jag behouer din hand i mitt liv.
Jag bebouer din hjalp idag. Kom oeh biiilp mig nu.

Cuds hand verkar i dig pa tva satt. For det forsta verkar den helige Ande
direkt i ditt liv. Nar du her om pengar, om en losning eller om ett helande,
kanske Cuds hand ger det direkt till dig. Men den helige Ande verkar
ocksa indirekt, nar manniskor inte inser att han verkar. Lade du rnarke till
i Nehemja 2:18 att den helige Andes hand vilade over arbetet med att
bygga muren i Jerusalem? Den helige Ande verkade nar folket "fattade
mod for det goda verket". Guds hand verkar genom din a hander, Se pa
din a hander oeh tank pa vad dina bander kan gora for Gud idag. Overlat
din a hander sa att den helige Ande kan verka genom dig den har dagen.
Helige Ande, jag ouerldter mina bander till dig. Jag vill arbeta sa
hart jag kan for att utfora din vilja. Jag vill anudnda he/a mitt [orstdnd
oeh all min energi for att fullfolja det arbete jag mdste gora idag.
Kom oeh anudnd mina bander som dina bander. Amen.
Las: Neh 1-2
Till eftertanke: Den helige Ande kan verka direkt eller indirekt i dirt liv.
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11 JESUS: MEDLARE

Om iinda en medlare fanns mellan oss, som vi bdda rndste boja oss for!
JOB

9:33 (BIBEL 2000)

Job letade efter en medlare som kunde doma och vara en neutral skiljedomare mellan Gud och honom. Gud hade tagit bort beskyddet fran Job,
och Satan berovade Job hans farnilj, agodelar och halsa, I Job 9:27-31
sager Job att hur mycket han an forsokte forsvara sig sa hjalpte inget.
Han ville ha nagon som var neutral och skulle dorna mellan Gud och
honom. Job ville ha nagon som var tillrackligt maktig som var skild fran
Gud och kunde sta emot honom. Naturligtvis skulle en sadan sak vara
omojlig om inte den som dornde var jamlik Gud eller, som i det har faIlet,
var Gud sjalv, Jesus ar medlaren som ar jarnlik med Fadern och anda star
pa Jobs sida. Jesus ar medlaren som tar sig an vart fall och for var talan
infor Fadern.
Jesus, tack for att du tar mitt parti nar jag inte [ortjanade ndgoruing,
Jesus, tack for att du ar min medlare infor Fadern.
Jesus ar medlaren eftersom han ar jarnlik med Fadern, anda kom han till
jorden for att bli manniska. Han levde som en av oss, sa han forstar var
svaghet. EftersomJesus dog for att forlata vara synder, star han nu mellan
Fadern och oss. Han ber Fadern att forlata oss eftersom han har betalat
losesumman for vara synder. Jesus, medlaren, ber Fadern ta emot oss i
himlen och gora oss till hans barn.
Jesus, tack {or att du dr min medlare. Tack {or att du gar till
Fadern {or att ldgga {ram mitt {all {or honom. Amen.
Lis: Job 9:21-35
Till eftertanke: Jesus ar den neutrala skiljedomaren som far den
himmelske Fadern att ta emot oss.
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12 JESUS: FRIDSFURSTE

Ty ett barn blir oss [ott, en son blir oss given. Pa hans axlar
vilar herradomet, oeh hans namn dr ... Frids(urste.
JESA]A

9:6

Jesus ar Frids(urste. En furste ar nagon som vantar pa att bli en kung som
ska harska overallt. En dag ska Jesus bli kungarnas kung (Upp 19:16).
Men nu ar Jesus Fridsfurste genom vilken vi kan fa frid med Gud (Rom
5:1). Jesus ar Frids{urste eftersom han "skapat frid i kraft av blodet pa
hans kors" (Koll:20). Jesus ar Frids{ursten som kan ta bort din a radslor
oeh ge dig fortrostan. Han kan mota hjartats djupaste behov eftersom
han ar frid oeh ger frid. Han ar "Guds frid som overgar allt forstand" (Fil
4:7). Han kan leda ditt hjarta oeh ditt forstand sa att du inte kommer att
forlora den frid du nu har i honom.
Herre, ta bort missdmjan i mitt liv. Kom oeh fyll mig med
din ndruaro oeh lat din {rid floda imina tankar. Jag ber dig om
{rid oeh [ornojsamhet det hiir dagen.
Det firms krig oeh rykten am krig mellan lander oeh konflikter mellan
rnanniskor eftersom alIa manniskor styrs av sjalviska intressen. En dag
kommer Jesus att harska over alIa folk, oeh de kommer att vilja behaga
honom, inte sig sjalva. Fridsfursten kommer att ge det anglarna lovade
nar han foddes: "Frid pa jorden, till manniskor hans valbehag" (Luk 2:14).
Herre, jag ber att ditt rike ska komma oeh att du ska hiirska pa
jorden, sa som du nu hiirskar i himlen. Men tills den dagen kommer,
lat din (rid rdda i mitt liv oeh i mitt arbete. Amen.
Las: Jes 11
Till eftertanke: Vi har frid nar Jesus regerar over vara hjartan,
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13 TREENIGHETEN: HERREN SEBAOT

HERREN

Sebaot ar med oss, Jakobs Cud ar var borg.
PSALTAREN

46:1

Herren ar Jehovah Sebaot. Namnet "Sebaot" betyder "en yard sorn ar
redo att tjana eller redo att strida". Herren ar redo att hjalpa dig idag,
han kanner till dina problem. De kan inte overraska honom. Han ar Jehova
Sebaot, redo att forsvara dig. "Jehovah Sebaot" kan oversattas "de stridande anglarnas Gud". Herren har en otalig skara av "andar i helig tjanst"
(Hebr 1: 14) som kommer att forsvara dig fran den onde. Han kan sanda
dem till din hjalp "ty han skall ge sina anglar befallning om dig att bevara
dig polalla dina vagar, De skall bara dig pa handerna" (Ps 91:11-12). Men
du maste be am hjalp oeh lita pa honom nar han kommer for att strida for
dig.

o Herre

Sebaot, ge mig vishet att veta vad jag ska gora, oeh ge mig
mod att mota mina problem. Hjalp mig att oueruinna demo 0 Herre
Sebaot, kom med dina stridande dnglar oeh [orsuara mig. Fienden har
ndstan oueroaldigat mig. Jag behouer dig hdr oeh nu.
Himmelsk kraft finns tillganglig for dig. Se dig inte blind polfienden eller
pa din svaghet. Om du gor det kommer du att tappa modet oeh misslyekas. Se pa Herren Sebaot for att fa styrka. Han kan ge dig seger.
Jehova Sebaot, kom med dina stridande dnglar oeh ge mig
seger over uarlden, kottet och djauulen. Jag tror pa din makt
oeh litar pa ditt beskydd. Amen.
Las: Ps 24
Till eftertanke: Herren ar redo att hjalpa dig att overvinna dina
problem.
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JESUS: UPPSTANDELSEN

Jesus sade: "Jag dr uppstdndelsen oeh livet.
Den som tror pa mig skallieva om han an dor. "
JOHANNES

11:25

Jesus ar din uppstdndelse, vilket innebar att han gay dig nytt liv nar du
blev fralst. Du kan veta att Jesus gay detta eviga liv till dig nar han kom ut
ur graven, eftersom han sade: "Jag ar uppsrandelsen". Nu har du uppstatt
med Jesus, du kommer att leva for evigt. Din gamla kropp kan do nar du
dor (om inte uppryckandet kommer forst), men din sjal ska leva med
Gud. Vid uppryckandet kommer din sjal att forenas med din nya kropp.
En dag kommer du att ha en ny kropp lik Kristus.
Uppstdndelsens Herre, taek for att du [rdlste mig.
Tack far ditt tofte att uppuacka mig i framtiden.
Nar Jesus dog, dog din synd med honom. Nar Jesus uppvacktes fran de
doda, var du i honom, uppvackt fran de doda. Jesus ar uppstdndelsen, Nu
ar du i honom, och han ar i dig (Joh 14:20). Du sitter med honom i den
himmelska varlden (Ef 2:6). Sa lat ditt liv pa jorden aterspegla din nya
himmelska position. Eftersom Jesus ar uppstdndelsen kan du fa styrka i
din inre manniska genom hans narvaro (3:16). Pii grund av Jesu uppstandelse kan han ge dig andlig seger idag.
Herre, jag [orundras over
far vad du har gjort for mig.
som hjalp att leva for dig den
mina problem oeh

din uppstdndelse och tillber dig
Jag ber om din uppstdndelsekraft
hiir dagen. Hjiilp mig att oueruinna
bli segerrik idag. Amen.

Lis: Joh 11:1-44

Till eftertanke: Du kan fa seger pa grund av Jesu uppstandelse.
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15 JESUS: pASKALAMMET

Rensa bort den gamla surdegen for att ni md vara en ny deg, eftersom
ni dr osyrade. Ty vart paskalamm Kristus har blivit slaktat.
FORSTA KORINTIERBREVET
5:7
Jesus ar vart pdshalamm. Varje ar firade judiska familjer uttaget ur Egypten genom att ata en speeiell paskalammsmdltid oeh genom att offra ett
lamm for att fa forsoning for familjens synder. Fadern lade sin a hander pa
lammets huvud oeh bekande familjemedlemmarnas synder. Det var en
symbol for att overfora familjens synder tilllammet,

sedan blev lammets

blod utgjutet, en forebild for hur Jesus skulle bli Guds lamm oeh ta bort
vara synder. Jesus blev uppfyllelsen av paskalammet. Det var viktigt att
lammet var perfekt, utan fel, vilket ar en bild av Jesu fullkomliga liv. Eftersom Jesus inte syndade, var han berattigad att ta bort varldens synd
(Joh 1:29, 1 Petr 2:22).
Jesus, du ar mitt pdslcalamm,

du blev synd for mig (2

KOT

5;21)

oeh ditt blod dr grunden till min forlatelse. Jesus, jag prisar dig for
din offerdod. Tack for att du dog for mig oeh for udrlden,
Jesus ar ditt pdskalamm.

Sa som judiska familjer sag tillbaka med tack-

samhet pa befrielsen fran dodsangeln som giek forbi deras hem, sa borde
du se tillbaka med taeksamhet pa att domen har gatt forbi dig. Sedan
borde du se fram emot att Jesus kommer ater for att ta dig hem till att leva
med honom. Att han kommer ater i framtiden ar lika sakert som att han
dog for oss i det forflutna. Du kan lita pa bada delar.
Herre, jag ser tillbaka oeh kommer ihdg din dod, oeh jag ser
[ramdt oeh uantar pa din dterkomst. Amen.
Uis: 5 Mos 12:1-13
Till eftertanke: Fordelarna fran paskalammer ar vara
Jesus.
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16 FADERN: EN GUD OCH FADER
En Cud som dr alias Fader, han som dr over alia, genom alia oeh i alia.
EFESIERBREVET

4:6

Det finns en Cud och Fader till alla rnanniskor, Manga manniskor fornekar Guds existens, forkastar hans inbjudan till fralsning eller till oeh med
vagrar att erkanna honom, men Bibelns Gud ar anda den ende Guden
som ar maktig nog att skapa universum oeh anda karleksfull nog att frikopa den fallna manskligheten. Men Gud ar inte bara Fader till dem som
tror pa honom, han ar alIas Fader. Han skapade manskligheten oeh gay
liv till allt. Som en Gud oeh alias Fader vill han ha en relation med dem
han skapat. Han ar en Fader som alskar alla oeh vill att alla ska komma
till honom. Han ar en Fader som alskar att ge sin a barn gavor, Han vill
beskydda dem, leda dem, lara dem oeh anvanda demo Lat Gud vara din
Fader idag.
Fader, jag behouer din ndruaro i mitt liv. Lar mig att gora din vilja.
Gud ar Fader till alla, aven till dem som vagrar erkanna att han har varlden i sin hand oeh makten over deras liv. De som forkastar Guds auktoritet kommer att bli straffade pa den yttersta dagen. Det ar da som alla fralsta oeh ofralsta - kommer att erkanna honom som en Gud oeh Fader,
men da kommer det att vara forsent. Sa erkann idag att han regerar over
ditt liv, eftersom universums ende Gud aven ar din personlige Fader.

o Gud,

hjiilp mig att forstd att du dr universums miiktige skapare,
iindd dr du lika ndra mig som en far. Hjiilp mig att forstd
din storhet, oeh dndd kiinna niirheten till dig. Amen.

Las: 5 Mos 6:1-5
Till eftertanke: Universums Gud kan vara lika nara dig som en far.
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17 JESUS: MIN ALSKADE SON

Oeh en rost fran himlen sade: "Denne dr min Son,
den Alskade. I honom har jag min gliidje.
MATTEus3: 17
Jesus ar Faderns iilskade son. Nar Jesus doptes, tala de Fadern fran himlen: "Denne ar min Son, min Alskade" (Matt 3:17). Den himmelske Fadern kunde ha kallat Jesus Marias son eller Josefs son, eftersom dessa
beskrivningar skulle ha varit korrekta. Men Jesus ar den himmelske Faderns unike son, den andra personen i treenigheten. Sa som Jesus ar Faderns alskade, sa borde han vara din alskade.
Jesus, Fadern sade att du tillbor honom oeh du dr ocksd min. Du dr
min [ralsare, oeh jag dr din tjdnare. Hjdlp mig gora din vilja idag.
Fadern talade till folkmassan nar Johannes dopte Jesus. Det var Jesu formella kallelse till tjanst, Fadern tala de om for varlden an han godkande
Jesu dop oeh hans tjanst i varlden. Den helige Ande kom ocksa over Jesus
for att visa Guds fullstandiga godkannande. Den himmelske Fadern kallade Jesus sin alskade son. Fadern hade alltid alskat Jesus genom hela
evigheten, men Fadern alskade Jesus pa ett sarskilt satt eftersom han blev
manniska for att visa varlden hur Gud var. Eftersom Fadern alskar varlden, alskade han Jesus for att han kom att frikopa varlden.
Jesus, jag tar emot dig som Faderns alskade son. Taek (or
att du blev manniska (or att leva bland mdnnishorna oeh do for
udra synder. Lev genom mitt liv idag, sa att jag kan visa
[rdlsningen for alla jag moter. Amen.
tiis: Mark 1:1-11

Till eftertanke: Jesus ar Faderns alskade son.
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18 JESUS: SANINGSMAN

En sdningsman gick ut for att sa ...
Den som sar den goda siiden dr Manniskosonen.
MATIEUS

13:3-37

Jesus ar sdrungsmannen som sar Guds ords sad i rnanniskors hjartan. Anda
kan liknelsen om sdningsmannen tillampas pa varje kristen som sprider
Guds ord. Det finns ingen motsagelse i det, eftersom Jesus sar evangeliet
genom sina troende. Jesus alskar alla eftersom han sar saden pa all slags
mark: Han sar vid vagkanten, i de hardas hjartan. Han sar i hjartan som
ar som ytlig, stenig mark. Han sar i syndiga hjartan fulla av tornen, Och
han sar i mottagliga hjartan, i god jord. Hur mottagligt ar ditt hjarta?
Jesus, ge mig ett mottagligt hiarta sa att jag kan ta emot
oeh tro pa ditt ord. Forldt mig ndr jag drojde med att soka
din ndruaro eller ndr jag hade sudrt att tro.
Sdningsmannen maste valja den sad som passar far jorden. Sa som jordnotter maste planteras i rnjuk, sandig jord (inte tjock, lerig jord), sa sar Jesus
ett fordomande budskap mot synden far att fa ett hart hjarta att vekna.
Jesus sar ibland ett budskap om forlatelse far att laga ett brustet hjarta.
Sa som sad som sas for nara varandra kommer att vissna av solljuset och
sad som planteras far langt ifran varandra kommer att minska skorden,
sa vet Jesus hur ofta och hur lange budskapet om evangeliet maste ges ut.
Jesus, sdningsmannen, vet hur och nar han ska sa och ocksa nar det ar
dags att skorda.
Jesus, jag har (orsokt na ut till andra men jag har inte lyekats
sa bra som jag skulle ha kunnat. Ldr mig hur jag ska sa evangeliet i
andra, oeh lar mig hur jag ska skiirda. Amen.
Las: Matt 13:1-23
Till eftertanke: Jesus sar evangeliet genom oss.
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19 DEN HELIGE ANDE: HANDPENNINGEN

I honom har ocksa ni, sedan ni hort det sanna budskapet, evangeliet om
er [ralsning, ja, i honom har ocksa ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot
den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden dr en handpenning pa udrt
arv, att hans eget folk skall [orlossas, for att hans harlighet skall prisas.
EFESIERBREVET 1:13-14
Den helige Ande ar handpenningen som garanterar att du en gang kommer att bli forlossad. Sa ge inte upp och Lit inte modet falla. Varje gang du
kanner att den helige Ande verkar i ditt liv, kom da till insikt om att du
inte ar glomd. Din andliga lycka ar bara en forsmak av den gladje som
ska komma. Det ar ett lofte av den helige Ande.
Herre, jag vet att jag ar ditt barn eftersom du verkar i mitt liv pa sa
mdnga sdtt. Du undervisar mig, du leder mig, du ger mig andliga
gduor oeh du ger mig visshet. Tack for dessa handpenningar,
sorn garanterar storre framtida udlsignelser for mig.

Den helige Ande ar handpenningen pa det du kommer att uppleva nar du
en gang kommer till himlen. Redan nu far du trost och gladje nar du ater
livets brod och dricker livets vatten. Tank pa den obeskrivliga gladje du
kommer att uppleva i himlen. Dina framtida upplevelser i himlen kommer att vara lika verkliga som dina nuvarande upplevelser pa jorden. Den
helige Ande ar den handpenning som garanterar att Gud kommer att ge
dig det han har lovat. Om du nagonsin tvivlar pa att hi mien firms, se da
pa den helige Andes verk i ditt hjarta, I framtiden (nar du kommer till
himlen) kommer han att ge dig vad han har gett dig i det forflutna.
Herre, bjdlp mig se bortom problem i det biir livet for att se den andliga
verklighet du har for mig. Herre, bialp mig leva med frimodighet,
eftersom du iir min garanti for udlsignelser som ska komma. Amen.
Las: 2 Kor 1:18-22
Till eftertanke: Den helige Ande ar din garanti for himlen.
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20

JESUS: DEN STEN SOM
BYGGNADSARBETARNA

Den sten som byggnadsarbetarna

KASTADE BORT

kastade bort har blivit en hornsten.
118:22

PSALTAREN

Jesus ar hornstenen i Guds plan, men han ar ocksa den sten som byggnadsarbetarna kastade bort. Det finns manga orsaker till att varlden avvisar Jesus. Nigra ar andligt blinda (2 Kor 4:3-4), de kan inte se vem Jesus
ar, Nagra ar hardhjartade, "medvetet ovetande" (2 Petr 3:5). Nagra alskar sin synd och vill inte sluta med den och ta emot Jesus. Hur kommer du
att valja?
Herre, jag tar emot dig duen fast andra avvisar dig. Jag tror
pc'idig ndr uiirlden avvisar din kallelse i deras liv.
Jesus kom till sitt folk - det judiska folket - men de avvisade hans gudornlighet. De anklagade Jesus for hadelse under hans rattegang. Han erbjod
dem fralsning (Matt 4:17), men de anklagade honom for forraderi (Joh
19:12) och sade att Jesus ville bli kung istallet for Caesar. "Han kom till
sitt eget, och hans egna tog inte emot honom" (1:11). Men den otro som
fanns den dagen ar inte annorlunda an den otro som finns hos dem som
avvisar honom idag. Det hjarta som inte tror kommer inte att ta emot
Jesus for "rnanniskor alskar morkret och inte ljuset, eftersom deras garningar ar onda" (3:19). Jesus ar stenen som byggnadsarbetarna kastade
bort. Vill du bygga ditt liv pa honom?
Herre, jag ska inte [ornelca dig, hur an uarlden reagerar. Jag vill
bygga pc'idig, stenen. Du dr min mdstare oeh Herre. Amen.
Las: Ps 118
Till eftertanke: Du maste ta emot Jesus aven fast varlden fornekar
honom.
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21 JESUS: DAVIDS SON

Da han (ick hora att det var Jesus (ran Nasaret som kam, borjade
han ropa: "Jesus, Davids san, [orbarma dig over mig!"
MARKUS

10:47

Jesus ar Davids son. David var hans forfader pa jarden och det gay hanom
auktoritet for tjanst. Gud Fadern hade lovat David att hans son skulle sitta
for evigt pa tranen. Jesus foddes for att uppfylla den forutsagelsen, Darfor
hade Jesus den auktoritet

som fran borjan gays till David. Den blinde

Bartimeus insag att Jesus kunde hjalpa honom, sa han kallade honom forst
Jesus och sedan Davids sort (Mark 10:47). Jesus helade Bartimeus pa grund
av hans tro. Har du tro nog att akalla honom for dina behov idag?
Jesus, Davids son, jag ropar till dig. Jag kan inte klara av
den bar dagen utan dig. Kom och hela min andliga blindhet,
hjdlp mig att se din vag (or mig den hiir dagen.
Jesus ar Davids san, han kan mota dina behav den har dagen. Men inse
att du kommer att mota motstand mot din tro, sa som det fanns manniskor sorn forsokte tysta Bartimeus nar han ropade pa hjalp. Men Bartimeus
lat sig inte tystas, han ropade annu hogre. Jesus blev sporrad av Bartimeus
tro att hjalpa hanom. Har du den sortens tro som skulle motivera Gud att
hjalpa dig? Om du har det kammer Jesus att saga till dig som han sade till
Bartimeus: "Din tro har fralst dig" (Mark 10:52).
Jesus, du dr Davids san. En dag kammer du att hdrslea over udrlden
(ran Davids tron. Regera over mitt liv (ran mitt bjdrtas tron den bar
dagen. Likt Bartimeus behouer jag dig, bjalp mig idag. Amen.
Las: Mark 10:46-52
Till eftertanke: Jesus vill regera over ditt liv.
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22 JESUS: FORSTLINGENI
FORSTLINGSFRUKTEN

Men nu har Kristus uppstatt [rdn de doda
som [orstlingen av de insomnade.
FORSTA KORINTIERBREVET

15;20

Judarna offrade till Gud under forstlingsfruktshogtiden.
Det var den forsta frukten av deras skord. Vissa pastdr till oeh med att de gay Gud det
forsta (i kvalitet) fran sina forsta skordar, Gud fiek det basta i deras liv
oeh Gud sattes forst i deras liv. De tog med sig forstlingsfrukten pa sondagen, den forsta dagen i veekan (3 Mos 23:9-10). Det finns nagot vi kan
lara oss av det - vi borde ge Gud det viktigaste av var tid (sondagen), var
framsta energi (tidigt), en viktig del av var inkomst (tionde) oeh gora
honom till [orstlingen, forst inom alIa omraden i vara liv.
Jesus, jag ger dig [orsta platsen imina dagsrutiner,
i min styrka och i min karlek:
Det judiska landet kallades ett forstlingsfruktsoffer

till Gud framfor alla

lander pa jorden (Jer 2:3). De forsta ornvanda i en ny kyrka kallades
forstlingsfrukter (Rom 16:5). Nar de 144 000 kom till himlen var dessa
martyrer forstlingsfrukter som skulle offras at Gud (Upp 14:4). Nar Jesus
uppstod fran de doda den forsta paskmorgonen var han [orstlingen av de
insomnade (1 Kor 15:20, 23). Nar judarna bar fram ett forstlingsfruktsoffer at Gud, var det ett lofte att det skulle komma mer. Nar Jesus uppstod som [orstlingen av de insomnade, var det ett lofte att alla som var i
Kristus ocksa skulle uppsta.
Herre, jag offrar inte saker till dig eller pengar eller tid, jag ger mig
sjdlu till dig som ett forstlingsfruktsoffer.

Forhiirliga dig i mig. Amen.

Las: 5 Mos 26:1-11
Till eftertanke: Gud vill alltid komma forst i vara liv.
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23 JESUS: DEN ALSKADE

For att den hiirliga ndd som han har skankt oss i den Alskade skall prisas.
EFESIERBREVET

1:6

Jesus ar den Alskade, foremalet for sin Faders karlek. Jesus bekraftade
Faderns karlek till honom under hela sitt liv pa jorden (Joh 3: 55, 5:20,
17:23). Och pa motsvarande

satt sade hans Fader: "Denne ar min Son,

den Alskade" (Matt 3:17). Jesus kunde inte ha gjort det han gjorde utan
Faderns karlek och stod. Nu vill Jesus lara dig om hans karlek.
Du dr min dlskade Herre Jesus, jag alskar dig. Det viktigaste
mdlet i mitt liv dr att alska dig av hela mitt hjdrta, he/a min sial
och all min kraft. Hur kan jag dlska dig mer?
Jesus ar din dlskade och eftersom du ar i honom ar du "godkand i den
Alskade" (Ef 1:6). Nar Fadern alskar Jesus alskar han aven dig, eftersom
Jesus sade: "Ni ar i mig och jag i er" (Joh 14:20). Darfor ar alIa privilegier

som Jesus har med Fadern ocksa dina. Sa tat vetskapen om hans karlek
fordjupa din karlek for honom. Nar du vet att Fadern alskar dig kommer
du att borja anpassa dig efter hans onskningar och gora de saker han vill
att du ska gora. Nar du borjar leva i hans karlek kommer du att fa en
passion for att alska andra sa som Fadern och Jesus alskar dig.

o min

Alskade, jag tar emot din karlek till mig. Jag
ouerldter mitt liv till att fyllas med din ndruaro, Ldt din karlel:
f/oda i mig och genom mig till andra. Amen.
Las: Ef 1:1-12
Till eftertanke: Du ar lika alskad som Jesus ar alskad av sin Fader.
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24

JESUS: ISRAELS HOPP

Det ar for Israels hopp jag bar dessa bojor.
APOSTLAGARNINGARNA 28:20
Jesus ar Israels hopp. Guds folk - det judiska folket - har lidit genom hela
historien. Eftersom Gud har lovat att valsigna Israels folk hatar den onde
dem, eftersom han hatar Gud. Judarna har blivit utsatta for forfoljelse av
rnanga fiender: Nebukadnessar, Haman, Adolf Hitler, for att bara narnna
nigra. Den onde har anvant manskliga verktyg mot dem som kung Herodes, som forsokte doda Jesus som nyfodd. Men trots allt ar Jesus fortfarande Israels hopp. Han dog for att forlata varldens synder, inklusive
judarnas synder.
Herre Jesus, jag [orundras over historiens perspektiv. Du [oddes
till den biir uarlden av en judisk jungfru oeh udxte upp i ett judiskt
hem oeh levde i den judiska kulturen. Trots allt Satan har gjort
dr du [ortfarande Israels hopp.

Jesus kommer att vara Israels hopp i framtiden. Israels folk kommer att
mota provningar i framtiden, men Jesus kommer att atervanda for att
radda dem och alla dem som tror pi honom. Pi den dagen kommer han
fortfarande att vara Israels hopp. Sa somJesus ar deras hopp ar han aven
ditt hopp. Se pa honom idag.
Herre, du ar inte bara Israels hopp, du dr mitt hopp,
Du har hjalpt mig genom mdnga sudrigheter i det forflutna.
Jag litar pa att du alltid ska hjiilpa mig i framtiden. Amen.
Las: 1 Mos 12:1-3
Till eftertanke: Jesus ar bide ditt hopp och Israels hopp.
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25 FADERN: GUDS VITTNESBORD
Om vi godtar manniskors uittnesbord, sa skall vi veta
att Cuds uittnesbord ar former, eftersom detta iir Guds
uittnesbord: att han bar vittnat om sin Son.
FORSTA JOHANNESBREVET

5:9

Guds uittnesbord var de ord Fadern uttalade nar Jesus doptes: "Denne ar
min Son, den Alskade. I honom har jag min gladje" (Matt 3:17, 17:5).
Fadern ville att alla skulle veta att han sant Jesus till varlden oeh att han
godtog det som Jesus gjorde. Men de judiska ledarna kunde inte tro att
det var Fadern som hade talat. De tog inte emot hans vittnesbord. Idag
talar Fadern pa manga satt, aven genom Bibeln. Men manga manniskor
tror inte pa hans vittnesbord mer nu an vad de judiska ledarna gjorde nar
Jesus var pa jorden. Anda ar Guds uittnesbord santo Fadern har sin gladje
i allt Jesus var oeh fullbordade.
Jesus, eftersom jag har glddje i allt du har gjort for mig,
tillber jag dig. Jag ropar "Yiirdigt dr lammet" (Upp 5:12).
Fadern har vittnat om Jesus. Ar du beredd att gar a detsamma? Vill du
vittna far dem du mater om Jesus? Bibeln sager: "Ni skall fa kraft oeh bli
mina Uesu] vittnen" (Apg 1:8). Pa samma satt som nagra inte trodde pa
det Fadern hade sagt, sa kommer manga inte att lyssna pa dig. Men du
maste vittna om Jesus i alla fall, eftersom budskapet om honom ar santo
Vittnen berattar om vad de har sett, hart oeh upplevt. Det ar vad du
maste gora, beratta far andra hur Jesus har forandrat ditt liv.
Jesus, jag vill vittna om dig idag. Jag vill beriitta for miinniskor
hur du [riilste mig oeh hur du alltid leder mig. Utan dig
skulle mitt liv inte vara uart att leva. Amen.
Las: 1 Joh 5:1-13
Till eftertanke: Du borde vittna far andra om Jesus.
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26 JESUS: DEN GRUND SOM AR LAGD

Ty ndgon annan grund kan ingen ldgga an den som dr lagd, [esus Kristus.
FORSTA KORlNTIERBREVET
3:11
En del unga manniskor idag fragar "VSJG?" (Vad Skulle Jesus ha Gjort?).
Det finns ingen annan grund pa vilken nagon kan bygga ett liv an pa den
forebild som Jesu liv ar, Det finns ingen annan grund for fralsning an Jesu
dodo Nu star han i himlen vid Faderns hogra hand som din rnedlare. Han
vadjar om forlatelse for dina synder och ber om hjalp for dig att sta emot
frestelser. Jesus ar den grund pa vilken du nu har en relation med Gud,
Fadern. Vill du bygga ditt liv pa honom?
jesus, jag bygger mitt liv pa din underuisning, for ingen annan
ger mig sanningen. jag vet att min [rdlsning beror pa din dad, for du
dr den enda [orldtelsen for synder. jag lever mitt liv i kraften av ditt
beskydd, for du dr mitt enda beskydd mot det onda.
Jesus ar den grund som ar lagd. Han har gjort allt for dig som behover
goras. Nar han ropade: "Det ar fullbordat" pa korset fullbordade han
fralsningen for dig och for alla som akallar hans namn. Fralsningen har
fullbordats och grunden ar nu lagd. Ditt ansvar ar att bygga ditt kristna
liv pa den fasta grunden. Du kan lita pa honom, for grunden ar palitlig.
Jesus, jag uill se bortom mina tvivel oeh riidslor. Jag vill sta sakert
pd grunden som dr lagd. jag vilar tryggt i dig. jag uill se pd
dig som min [orebild, jag vill leva for dig som dr min Herre. Amen.
Las: 1 Kor 3
Till eftertanke: Jesus ar grunden for ett frarngangsrikt liv,
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27 JESUS: EVIGHETERNAS KONUNG
Evigheternas konung, den oforgiinglige, osynlige, ende Guden,
honom yare dra oeh pris i evigheters evighet. Amen.
FORSTA TIMOTEUSBREVET
1:17
Jesus ar evigheternas konung. Sa som en jordisk kung regerar over sitt
kungarike genom sin a lagar, sa regerar Jesus over universum med sina
lagar. Jesus regerar over varlden genom naturlagar oeh han tillater jordiska regenter att regera over manniskors sarnhalleliga oeh politiska liv
genom sina juridiska lagar. Jesus erkiinner varldsliga juridiska lagar oeh
manar alla manniskor att folja dem (Rom 13: 1-7). Jesus regerar over den
andliga varlden genom andliga lagar oeh det ar genom des sa lagar som
han vill regera over ditt liv.
Herre, var min kung, jag vilt att du ska regera over mitt liv.
Sitt pa mitt hjiirtas tron oeh regera over det.
Jesus ar evigheternas kung. Han har alltid harskat over universum. Om
du bryter mot en av hans naturlagar, t ex tyngdlagen, kommer du att lida
av konsekvenserna. Att han tillater den onde att handla tvartemot hans
andliga lagar betyder inte att Jesus inte har kontrollen. Han vill att alla
manniskor ska tjana honom av karlek, inte av tvang. De som valjer att
folja Jesus kommer att bli belonade, De som avvisar hans herravalde kornmer att straffas. Idag ar Jesus Herre over dem som overlater sig till honom men i framtiden "Skall alla knan boja sig, ... oeh alla tung or bekanna
att Jesus Kristus ar Herren" (FiI2:10-11). Vill du karmas vid honom idag?
Herre Jesus, jag faller ner pa mina kndn oeh tillber dig
som min kung. Jag erkiinner ditt Herraviilde hiir pa jorden
oeh vilt tjana dig med gladje. Amen.
Las: Rom 13:1-7
Till eftertanke: Jesus vill regera over ditt liv som din kung.
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28

DEN HELIGE ANDE: HERRENS ANDE

Gras torkar, blomster vissnar, ndr HERRENS
Ande bldser pa det. [a, folket dr grds!
JESAjA 40;7
Den helige Ande ar Herrens Ande, han andas liv i alla levande vasen. Det
ar Herrens Ande som avgor hur lange varje ting ska leva. Detta innebar
att det ar Anden som avgor nar olika ting ska do. Ursprungligen andades
han in en livseykel i alla slags trad, vaxter oeh gras. Oeh genom vind, kyla
oeh naturens krafter ar det Anden som bestammer nar nagon
har andats in en livseykel pa sjuttio ar i den manskliga kroppen
lever tills de blir attio ar eller aldre (Ps 90:10). Anden vet
dagar du ska leva, men du kommer inte att veta vilken som
dag. Sa lev den bar dagen fullt ut, lev for Gud.

dor, Anden
oeh manga
hur manga
ar din sista

Helige Ande, jag tar emot varje dag du geT, oeh jag vill
leva varje dag som om den var min sista. jag lever den hdr dagen
till fullo. jag vill dra dig den hiir dagen.
Den helige Ande ar Cuds Ande, sa han ger dig Herrens liv. Eftersom Herren lever for evigt, ger han evigt liv till dem som tror pa Kristus. Eftersom
Herren ar helig, hjalper han dig att leva ett heligt liv. Eftersom Herren ar
rattfardig, ger han dig Anden sa att du kan gora det som ar ratt,
Helige Ande, andas pa mig. Fornya ditt liv i mig sa att jag kan
resa mig upp oeh skaka av mig de bojor som hindrar mig
{ran att gora din vilja. Amen.
Las: Jes 40:1-11
Till eftertanke: Den helige Ande ger liv till alla levande vasen,
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29 JESUS: DOMARE OYER LEYANDE OCH

DaDA
Oeh han befallde oss att predika for folket oeh vittna am att han
dr den som Cud har bestdmt till do mare over levan de oeh doda.
ApOSTIAGARNINGARNA

10:42

Jesus ar domare aver levande oeh doda. Detta betyder att han ar domare
over troende oeh icke-troende, de som lever oeh de som redan ar doda. De
som tror pa Jesus ar fralsta (de har evigt liv) oeh de som inte tror pa honom
ar doda i overtradelser oeh synder (Ef 2:1). Jesus ska dorna de troende for
att ge dem deras beloning oeh han kommer att dorna de ofralsta for att
avgora deras straff (Upp 20:11-12). Jesus ar domaren over alla rnanniskor,
ingen kan undfly hans granskning. Eftersom du tror pa honom har dina
synder blivit forlatna. Jesus kommer inte att straffa dig, men du kommer att
fa redogora for din trohet oeh dina garningar (1 Kor 3: 12-17).
Herre, taek for evigt liv. Hialp mig att tidna dig troget
sa att jag kan se [ram emot att mota dig, inte for att fa ta emot
din vrede, utan for att fa din beloning,
Jesus ar do mare aver levande oeh doda, ingen kan undfly hans dom .En
del tror att det bara ar de som lever nar han kommer tillbaka som kommer att bli straffade. Nej, Jesus kommer att uppvacka aHa doda sa att de
ska sta infor honom med de levande. Han ar domaren over alla sjalar i
universum, ingen undantagen. Be om hans nad idag, sa att du inte kommer att mota hans vrede i framtiden.
Herre, jag vet att du har domt mina synder pa korset,
oeh far detta til/ber jag dig. Jag vet att du kommer att doma alia
ofriilsta manniskor; sa jag taekar dig far [rdlsning, Jag vet att alia
manniskor ska trdda [ram infor dig. Jag dr inte fullkomlig, sa jag
kommer att domas. Min enda uddjan iir din rdttfardighet. Amen.
Las: Apg 10:34-43
Till eftertanke: Jesus kommer att doma alIa manniskor, bade fralsta
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30 JESUS: KRISTUS JESUS, EN MANNISKA

Ty Cud dr en, oeh en dr medlare mellan Cud oeh
manniskor, en manniska, Kristus Jesus.
FORSTA TIMOTEUSBREVET 2:5
Jesus var en manniska eftersom han foddes av jungfrun Maria. Han ar en
manniska, Kristus Jesus, darfor forstar han din a onskningar och drommar, och han kanner till den manskliga kroppens svagheter. Han vet vad
det innebar att vara trott, han led pa Golgata tills han forlorade medvetandet. Du har ingen mansklig svaghet som Jesus inte for star. Darfor kan
mdnniskan Kristus Jesus medla mellan Fadern och dig. Han kan be att du
ska fa hjalp med dina brister. EftersomJesus ar en rnanniska kan han vara
din medlare.
Kristus Jesus, jag kommer till dig som min medlare. Du vet om mina
svagheter oeh du forstar mina misslyckanden, be Fadern ge mig
styrka att sta emot frestelser. Du forstar mina drommar oeh
mal, hialp mig att na mina mal i livet.
Jesus ar miinniskan Kristus Jesus. Nar namnet "Kristus" star fore det
manskliga namnet "Jesus" betonar det hans verk pa korset som var forlossare, Nar namnet "Jesus" star forst betonar det manniskan som dog pa
korset. Sa i dagens vers star mdnniskan Kristus Jesus vid Faderns hogra
sida som din medlare (Hebr 7:24-25).
Kristus Jesus, jag ber dig om forlatelse for mina synder.
Var min medlare infor Fadern. Rena mig oeh gor mig
anudndbar for att tjdna dig den hdr dagen. Amen.
Uis: 1 Tim 2:1-7
Till eftertanke: Miinniskan Kristus Jesus ar din rnedlare infor Fadern.
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31 TREENIGHETEN: DEN TROFASTE GUDEN
(EL EMUNAH)

Sa skall du veta att endast HERREN, din Cud, iir Cud, den
trofaste Guden som hailer fast vid sitt [orbund oeh sin ndd i tusen
slaktled, ndr man iilskar honom oeh hailer hans bud.
FEMTE MosEBoK 7:9
Herren ar El Emunah, framtidens trofaste Gud. En del rnanniskor skapar
gudar med sina hander oeh tillber dem. Men avgudabilder ar inte kapabla
att gora nagot av det som Gud kan gora. De kan inte tanka, karma eller
handla. Men Herren i himlen vet allt om dig, tanker pa dig oeh alskar dig.
Herren har lovat att han ska leda dig, beskydda dig oeh gora sa att allt
samverkar till det basta for dig (Rom 8:28). Eftersom Fadern ar den trofaste
Cuden kommer han att MIla sina loften. Herren ar EI Emunah, den trofaste
Cuden i det forflutna. Han var trofast oeh valsignade sitt folk nar de holl
fast vid forbund oeh han var trofast oeh bestraffade dem nar de inte lydde
hans bud. Du kan se hans trofasthet nar han dornde sitt folk oeh du kan se
hans trofasthet nar han forlat dem deras synder. Sa som Fadern har varit
trofast mot Israel, sa kommer han att vara trofast mot dig. Pa grund av
hans nad ar vi inte forlorade. Hans barrnhartighet ar ny varje morgon.
Stor ar hans trofasthet (Klag 3:22-23). Herren ar El Emunah, den trofaste
Cuden i framtiden. Ditt nu ar grundat i Guds forflutna, eftersom han
trofast har hallit sitt ord i det forflutna, Han kommer att vara trofast mot
dig idag.
Herre, forlat mig ndr jag tvivlar pa ditt ord oeh inte tror pa
dina loften. Taek for att du paminner mig om att du dr El Emunah
- den trofaste Cuden. Hjiilp mig att ga frimodigt idag
oeh troget tjiina dig. Amen.
Uis: 5 Mos 7
Till eftertanke: Du kan lita pa Gud idag eftersom han varit trofast i
det forgangna.
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JESUS: FRIDENS HERRE

Md han som dr [ridens Herre ger er sin (rid alltid oeh pa allt sdtt.
ANDRA TESSALONIKERBREVET

3: 16

Jesus ar (ridens Herre. Som Herre ar han mastare, sa Jesus ar fridens
mastare. Hans natur ar frid, sa nar han vaknade i en bat mitt i en valdsam
storm befallde han vindarna: "Tig! Var tyst!" (Mark 4:39). Nar Jesus dog
pa korset for dina synder beredde han frid mellan Gud och syndare. Och
pa grund av Jesus kan du nu ha frid med Gud (Rom 5:1). Eftersom du ar
kristen kan Jesus stilla dina radslor och lugna din oro. Han kan ge dig
Guds frid (Fi14:7). Behover du frid i dirt hjarta idag?
Herre, jag kammer till dig. Taek (or att du [riilst mig och
ger mig (rid med Cud. Tack {or att du lever i mitt bjarta
oeh ger mig Cuds (rid. Kom och var mitt hjdrtas mdstare.
Jesus ar fridens Herre. Ingen annan religios ledare kan ge frid sa som
Jesus, eftersom hjartats frid inte kommer fran manniskor utan fran Gud.
Ingen sysselsattning kan ge hjartat frid, savida den inte har Jesus i centrum. Pengar, berommelse och varldslig makt kan inte ge dig frid i det har
livet eller i det liv som ska komma. Om du vill ha fornojsarnhet oeh djup
inre gladje, kom till Jesus. Han ar (ridens Herre.
Herre Jesus, jag behouer din {rid (or att lugna min dngslan den
hdr dagen. Ta herraualdet over mina oroliga tankar oeh lugna mitt
sinne. Hjalp mig att se pa livet genom ditt perspektiv. Amen.
Las: Ef 2: 11-22
Till eftertanke: Jesus kan ge dig frid eftersom han ar (ridens Herre.
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JESUS: HARLIGHETENS HERRE
Denna vishet har ingen av den hdr udrldens biirskare kiint - om de
hade kdnt den, skulle de inte ha korsfast hiirlighetens Herre.
FORSTA KORINTIERBREVET
2:8

Jesus ar biirlighetens Herre. Han larnnade himlen oeh dess harlighet for
att fodas som ett barn i Betlehem. Himlen var forharligad av Jesu narvaro, men han gay upp dess glans oeh harlighet for att fodas i ett enkelt
stall oeh bli del av en fattig familj. Nar han lamnade Faderns sida for att
komma till jorden var han Herren (ran harligheten. Han lamnade allt pa
grund av sin karlek till den fallna manskligheten. Jesus ar hiirlighetens
Herre som kom for att do for varlden.
jesus, tack for att du lamnade ditt himmelska hem for att
komma till jorden for syndare. Tack for att du ldmnade din
biirlighet for att lida pa Golgata for mig.
Jesus lamnade himlens harlighet oeh visste att han skulle aterviinda. Natten innanJesus dog, bad han: "Fader, forharliga nu mig med den harlighet
som jag hade hos dig innan varlden var till" (Joh 17:5). Jesus var Herren
[rdn harligheten, men nar han atervande till himlen hade han mer harlighet an nar han lamnade den. Jesus hade vunnit en harlig seger over synden, doden oeh den onde. Nu ar Jesus verkligen hdrlighetens Herre. Jesus
har nu mer harlighet an innan han kom till varlden,
jesus, jag villieva mitt liv for att du ska fa mer biirligbet for allt som du
gjort for mig. jag kan inte helt och fullt forsta din karlel«, men jag tar
emot den. jag louprisar dig eftersom du ensam dr vdrdig dran. Amen.
Las: Fi12:1-11
Till eftertanke: Jesus far annu mer ara for det han har gjort pa
Golgata.
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FADERN: VAR FADER I HIMLEN

3

Sa skall ni be: Fader odr, som dr i himlen. Helgat blive ditt namn.
Komme ditt rike. Ske din vilja pd jorden liksom den sker i himlen.
MAITUES 6:9
Du ska be Fader var, som iir i himlen. Denna fras anvande Jesus for att
lara dig hur du ska be. Lagg rnarke till att han inte anvande det singulara
possessiva pronomenet "min". Det plurala possessiva pronomenet "var"
inbegriper Jesus oeh dig. Sa nar du ber "Fader var" kommer du till Fadern
med Jesus. Detta innebar att Fadern kommer att hora oeh svara pa din a
boner eftersom Jesus ar din medlare (Hebr 7:24-25). Det betyder ocksa
att du kommer genom blodet pa Jesu kors (4:14-16). Jesus ar nara Faderns hjarta, sa nar du ber "Fader var" med Jesus far du omedelbar narhet till Fadern. Genom att komma till Fadern med Jesus kan du komma
lika nara Fadern som Jesus ar,
Fader var, jag kommer

till dig med Jesus, sa jag ber "Fader var, tat ditt

namn uara heligt i mitt liv idag sa som ditt namn dr uordat i himlen. "

Eftersom du var likstalld med Jesus i hans dad, begravning oeh ateruppstandelse, kan du be "Fader var" (Ef 3:17). Du kan vara frimodig nar du
kommer till Fadern med Jesus.
Fader var i himlen, regera over ditt rike (ran mitt
hjartas tron. Jag villlyda din vilja i mitt liv idag pa jorden,
sa som din vilja sker i himlen. Amen.
Las: Luk 11:1-3
Till eftertanke: Du maste komma till Fadern med Jesus.
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JESUS: LEJONET AV JUDA STAM
Men en av de dldste sade till mig: "Grdt inte! Se,
lejonet av Juda stam, Davids rotskott, bar segrat, oeh
han kan oppna bokrullen oeh bryta dess sju sigill. "
UPPENBARELSEBOKEN

5:5

Jesus ar lejonet av Juda stam. Han uppfyIlde profetian i Gamla Testarnentet att konungen Messias (1 Mos 49:8-9) skulle komma fran Juda starn.
Sa som lejonet kallas djungelns konung, sa anvands lejonet som symbol
for att beskriva jordiska harskare. Jesus avbildas som ett lejon eftersom
han kommer att regera over hela manskligheten.
ditt hjarta och leda dig till ett battre liv.

Lat honom regera over

Herre regera over mitt hjarta, for jag kan inte regera
over det. Ibland gor jag inte de saker jag vill gora, oeh
ibland gor jag saker jag inte vill gora (Rom 7:15).
Jesus ar lejonet av Juda stam som kommer att segra i framtiden och han
kan oppna bokrullen oeh bryta sigillen (Upp 5:5), sa han kan segra over
ditt oregerliga hjarta. Han kan regera over ditt liv och hjalpa dig att kontrollera din a begar, Han kan hjalpa dig att MIla dig borta fran utsvavningar och lagloshet. Men du maste overlata dig till honom sa att han kan
ha makten i ditt liv. Sa som Johannes blev uppmanad att inte grata for att
han inte kunde oppna boken, sa ska inte du fortvivla pa grund av din
svaghet. Jesus ar lejonet av Juda stam, han ar stark nog att hjalpa dig att
ta makten over ditt liv idag.
Herre, jag ouerldmnar min upproriska sial till dig, men
jag vill oclesd att du ska ge mig kraft att gora Cuds vilja. Niir jag
saknar inre styrka oeh mod [orlitar jag mig pa din stora styrka.
Jag ouerldter mig till din vilja for den bar dagen. Amen.
Las: Upp 5:1-5
Till eftertanke: Jesus kan ge dig kraft att fa makt over din svaghet.
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JESUS: LJUS SOM LYSER UPP VARA
HJARTAN FOR ATT KUNSKAPEN OM GUDS
HARLIGHET

SKALL SPRIDA SITT SKEN

Ty Gud som sade: "Ljus skalllysa {ram ur morhret", han har lcltit
ljus lysa upp udra hjartan, (or att

kunskapen om Cuds hdrlighet,

som strdlar {ram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.
ANDRA KORINTIERBREVET
4:6
Jesus ar ljuset som lyser upp udra hjdrtan om kunskapen om Guds barlighet.
Sa som Fadern lyste ur morkret far att ge varlden fysiskt ljus, sa vill Jesus
lysa upp formorkade hjartan far att ge andligt ljus om sig sjalv och sitt rike.
De som ar blinda av synd lever i en formorkad varld. De kan inte finna sin
vag till himlen, de lever i en mark, kall och hotfull varld. Blinda manniskor
ar instangda i sin begransade upplevelse av varlden, de ar vilsna och utan
hopp. Men Jesus kom far att ge dem fralsningens ljus. "Det sanna ljuset,
som ger ljus at alla manniskor, skulle nu komma till varlden." (Joh 1:9).
Herre, det kiinns bra att leva ddr det finns andligt [jus. Du
gor att jag kan se andliga ting. Du har visat mig hur jag ska leva
oeh vad som kommer att hdnda med mig ndr jag dor. Ditt ljus dr
varmt oeh skont, oeh jag oroar mig inte for framtiden.
Jesus ar ljuset som lyser upp udra hjiirtan om kunskapen om Guds hdrlighet. Han lyser upp ofralsta civilisationer som ar vilsna i ett marker av
sjalvtillbedjan och girighet. Jesus hjalper andligt blinda rnanniskor att se
fralsningsplanen.

Han lyser upp stigen far att leda sina efterfoljare. Han

tander en eld i deras hjartan far att ge dem hopp om evigheten.

Herre, jag alskar att ga i ljuset eftersom jag kommer ihdg
hur hemskt det kiindes att vandra i morkret. Jag vill
i ditt ljus i resten av mitt liv. Amen.

ga

Las: 2 Kor 4
Till eftertanke: Jesus ar ljuset som visar rnanniskor var de ska ga.
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DEN HELICE ANDE: CUDS FINCER

Da sade spdmannen till farao: "Detta ar Cuds finger. "
Men faraos hjdrta forb lev hart oeh ban lyssnade inte pa dem,
alldeles som HERREN hade sagt.
ANnRA

MosEBoK 8:19

Den helige Ande ar Cuds finger. Han ar den som anvandes av Fadern oeh
sonen for att utfora det gudomliga verket i varlden. Den helige Ande var
Cuds finger som skrev de tio budorden pa stentavlorna. Han var det domande fingret som sande 10 plagor over Egypten (2 Mos 8:16-19). Han
ar vaderfingret som kontrollerar stormar oeh nederbord. Han kan vara
Cuds finger oeh rora vid ditt liv idag. Den helige Ande vill leda dina
handlingar oeh ta herravaldet over ditt ode. Med Guds finger kan du rora
varlden, Vill du overlata dig till den helige Andes makt idag?
Helige Ande, ror mig. Sa som jag ror vid saker i den har uarlden, vill jag
att du ska rora vid mig idag. Anuand mig. Ge mig nya mal oeh ny energi.
Gicds finger kan rora dig med kraft sa art du kan gora Faderns vilja. Den

helige Ande ar Cuds finger som kan rora vid dina ornstandigheter oeh
losa problem oeh stalla saker tillratta. Cuds finger kan leda dig i den
riktning du ska ga. Be till den helige Ande om ledning, lita pa att han ska
ge dig andlig kraft, oeh overlat dig till hans makt.
Helige Ande, jag behouer din ndruaro idag. Kom oeh
bo i min kropp. Jag vill rora dig med mina boner, men viktigast
avallt: Jag vill rora dig med mitt hjiirta. Amen.
Las: 2 Mos 8:16-19, Luk 11:14-23
Till eftertanke: Gud anvander den helige Ande for att fa saker gjorda.

107

7

JESUS: LJUSET SOM STRALAR UT FRAN
EVANGELIET

Ty den hiir tidsdlderns gud har [orbllndat de otroendes sinnen,
sa att de inte ser ljuset som strdlar ut (ran evangeliet
om Kristi biirlighet - han som dr Guds avbild.
ANDRA KORINTIERBREVET 4:4
Jesus ar ljuset som strdlar ut (ran evangeliet. Sag du dessa tva ord: "Ljus"
oeh "evangeliet om Kristi harlighet"? Han ar bade ljuset som stralar ut
fran evangeliet oeh evangeliet om Kristi harlighet, I en varld dar manniskor ar forblindade av sina synder oeh dar rnanniskor har gatt vilse i rnorkret
i den eviga natten ar Jesus fralsningens ljus, han ar evangeliets ljus.
Herre Jesus, ndr jag sag ljuset trodde jag. Ndr
ljuset kom in i mitt liv, faljde jag det. Ge mig mer ljus
idag sa att jag vet var jag ska gd.
Jesus ar harligheten i evangeliet. Nar molnskyn vilade over forbundsarken var prasten tvungen att ga ut ur det aIIra heligaste (2 Mos 40:35, 2
Kron 5:4). Manniskor kunde inte forbli i Guds harlighets narvaro. Sa som
Jesus kom oeh bodde hos Israel, kommer han nu for att leva i hans folks
liv. Det ar genom hans efterfoljare som han kommer med evangeliets ljus
till varlden. Gud viII inte att ofralsta rnanniskor bara ska se ett blandande
ljus. Han vill komma med sin narvaros ljus i ofralstas hjartan, sa att de
kan tro pa evangeliets harlighet. Kom ihag att Jesus sade: "Jag ar varldens
ljus" (Joh 8:12).
Herre Jesus, tack (ar att du lever i mitt hjdrta. Ldt ditt ljus lysa pa
viirlden genom mig. Jag vill ge ditt ljus, det underbara
evangeliets ljus, till alla manniskor. Amen.
Las: 2 Kor 4: 1-6
Till eftertanke: Jesus ar ljuset som fralser manniskor,
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JESUS: DEN ENFODDE

Oeh Ordet blev lcott oeh bodde bland oss, oeh vi
sag hans hiirlighet, en hiirlighet som den Enfodde har av
Fadern, oeh han var full av ndd oeh sanning.
JOHANNES

1:14

Jesus ar den Enfodde, vilket betyder att han kommer fran Fadern oeh ar
det unika forkroppsligandet av Fadern. Att Jesus ar den Enfodde betyder
att han ar ett uttryek for Fadern. Joh 1:14 betonar att Jesus ar "Ordet",
vilket innebar att budskapet och inneborden av Ordet aterspeglar Fadern.
Nar Fadern vill saga nagot till varlden, gor han det genom Jesus, Ordet.
Herre [esus, jag ber dig att lara mig hur Fadern i
himlen dr. jag vill alska Fadern mer an ndgonsin, men
jag rndste kanna honom bdttre for att kunna alsea honom mer.
Jesus ar Cuds enfodde Son, vilket betyder att han ar precis som Fadern.
Om du vill veta hur Fadern ar, se pa Jesus i Bibeln. Om du vill veta hur
Fadern forhaller sig till dig, se pa hur Jesus forholl sig till manniskor, Om
du vill narrna dig Fadern sa kom till honom genom hans son. For att
karma Fadern battre, lar karma Jesus.
Herre Jesus, jag ser pa dig for att se Fadern. Jag vet att Fadern iir
karleksfull, eftersom jag ser hur du dlskade mdnniskor. jag vet att
Fadern dr maktig, eftersom jag ser din fantastiska kraft i universum
oeh i [oruandlandet av mdnnishor. jag vet att Fadern dr god
eftersom du har tdlamod med mig oeh [orldter mig. Amen.
Las: Joh 1:14-28
Till eftertanke: Lar mer om Jesus for att karma Fadern battre.
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TREENIGHETEN: ALLSMAKTIG GUD
(EL SHADDAI)
Ndr Abram var nittionio ar uppenbarade sig HERREN
honom oeh sade: "jag dr Cud den Allsmaktige.

for

Vandra

infor mig oeh var fullkomlig. "
FORSTA MOSEBOK

17:1

Herren ar Cud den Allsmdktige (El Shaddai), ett namn som har tva skilda
inneborder - rnedkansla oeh makt. Namnet "El Shaddai" betyder "den
maktige", men det betyder aven "den milde". Namnet "allsmaktig" kommer fran det hebreiska ordet shad, som betyder "barm", som ger naring
at barn. El Shaddai ar mild mot dem som lider oeh behovande. Han lyssnar milt till dina problem oeh han vill trosta dig. Men kom ihag att barmen ar ocksa en symbol for makt oeh styrka. El Shaddai har ocksa stor
makt att losa problem. El Shaddai kommer till dig som han kom till Abraham oeh ber dig att lita pa oeh lyda honom. El Shaddai ar bade mild oeh
forlater dina synder oeh maktig nog att befria dig fran problem oeh slaveriet under synd.
El Shaddai, du dr Cud den Allsmdhtige. Jag bekiinner oeh dngrar
mina synder. Var miiktig oeh forlat dem genom Kristi blod (1 Joh 1:7),
men var oeksa mild oeh lat mig fa vara ndra din {orvandlande ndd.
Namnet "allsmaktig" betyder "tillracklig". El Shaddai kommer att vara
allt du behover, lita pa honom oeh lyd honom. Dina behov eller din nod
kommer inte att overraska honom. Han har mort dem forut hos andra.
Han vill trosta dig i din smart a nar du akallar honom. Men El Shaddai ar
ocksa rnaktig, han kan befria dig oeh ge dig seger. Vad behover du av
honom idag?
EI Shaddai, jag viII vara ndra dig. Du ar min ndra foljeslagare som
uppmuntrar mig oeh min mdktige Cud som har omsorg om mig. Amen.
Uis: 1 Mos 17:1-8
Till eftertanke: Cud den Allsmaktige kan trosta eller befria dig.
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10 JESUS: DEN RATTFARDIGE DOMAREN
Nu ligger rdttfdrdighetens segerkrans i [oruar at mig. Den skall
Herren, den rattfardige ge at mig pa den dagen, oeh inte bara at mig
utan at alla som alskar hans dtereomst.
ANuRA TIMOTEUSBREVET 4:8
Jesus ar den rattfardige domaren. Nar du ska dornas i framtiden, kommer
han inte att bestraffa dig far dina synder, eftersom han dog far dina synder. Dina synder blev fordornda pa korset (Joh 12:31-32, 16:11), oeh alla
dina missgarningar tacktes av blodet. Nar du trader fram infor den
rdttfardige domaren kommer han att belona dig far din trofasthet oeh
tjanst, Alla god a saker du har gjort kommer att varderas av honom (1
Kor 3:13, 2 Kor 5:10). Sedan kommer han att ge dig din beloning, aven
kallad livets krona (Jak 1:12).
Herre, du dr den rdttfdrdige domaren. Tack for
[orldtelse for synder. Taek for ndd oeh barrnhdrtighet.
Jag [ortjanar det inte, men jag tar emot det.
Den rattfardige domaren kommer inte att gora misstag nar han domer
rnanniskor vid den har tidens slut. Eftersom han ar allsmaktig oeh har all
makt kan han dra varje rnanniska oeh alla fakta in i sin narvaro. Eftersom
han ar overallt narvarande

oeh allsmaktig vet han allt, han forstar allas

pa

handlingar oeh motiv. Eftersom han ar Gud kan du lita
att han ar en
rdttfardig domare. Vissa korrumperade domare har pa jorden kan mutas,
men Jesus kommer att avge ratt dom pa ratt satt. Han kommer att se pa
alIa ornstandigheter i ditt fall nar du trader fram infor honom. Du kornmer att fa rattvis beloning fran den rattfardige domaren.
Herre, jag vet att du dr rattfardig, sa jag uilar tryggt i din ndruaro,
Jag vet att du kommer att doma mig pa ett rdttuist sdtt. Amen.

Las: 2 Tim 4:1-16
Till eftertanke: Jesus kommer att doma rattvist pa ratt satt.
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11 JESUS: HARSKAREN bVER KONUNGARNA
pAjORDEN

Oeh (ran Jesus Kristus, ... hiirslearen over konungarna pa jorden.
UPPENBARELSEBOKEN

1:5 (1917)

Jesus dr hiirskaren over konungarna pa jorden. En harskare ar nagon som
vantar pa att fa tronen som han formellt ska tilltrada i framtiden. Jesus ar
harskaren som ska tilltrada tronen nar han kommer tillbaka. Da ska han
vara kungarnas kung oeh herrarnas Herre (Upp 19:16). Men aven om
han inte ska regera over jorden forran i framtiden, sa har han allsrnaktig
makt i himlen oeh regerar redan nu i sina efterfoljares hjartan. Han vill
sitta pa ditt hjartas tron.
Jesus, jag ber "Ldt ditt rike komma" (Matt 6:10), i (ramtiden.
Men idag vill jag att du ska regera over mitt hjdrta.
Jesus ar hiirskaren over konungarna pa jorden, men nu tillater han, enligt
sin allsrnaktiga plan jordiska harskare att regera. Fastan manga jordiska
ledare inte bryr sig om Kristus oeh bryter mot hans lagar "firms det ingen
overhet som inte ar av Gud" (Rom 13:1). De som gor uppror mot han

auktoritet kommer att bli straffade nar de star infer hans tron. Aven nar
harskarna gor uppror mot Gud verkar han sin plan genom demo Manga
harskare tror att de kan gora som de vill, men Bibeln sager: "Kungens
tankar ar som vattenbackar i Herrens hand, han leder dem vart han vill"
(Ords 21:1).
Jesus, du har all makt i himlen oeh pa jorden. Jag [orundras
over ditt tdlamod oeh jag prisar dig (or att du samverkar allt till
det basta (or oss som alskar dig (Rom 8:28). Amen.
Las: Joh 17:1-19
Till eftertanke: Lat Jesus regera over ditt hjarta idag, for en dag ska
han regera over allt.
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12 FADERN: MIN FADER

Vad min Fader har gett mig dr storre an allt, oeh ingen
kan ryeka dem ur min Faders hand. Jag oeh Fadern iir ett.
JOHANNES

10:29-30

Fadern har en sarskild relation med Jesus Kristus: Jesus ar hans son. Vi
kan aldrig forsta deras relation eftersom vi ar manniskor, Men vi kan
gladjas at vad denna relation innebar for oss. Eftersom Jesus oeh Fadern
ar ett oeh eftersom du ar i Kristus oeh han ar i dig, kan du ha tillgang till
Fadern genom Jesus (Joh 14:20, 15:4-5). Du har en under bar trygghet
eftersom du ar i Jesus. Jesus sa de "Jag ger dem evigt liv, oeh de skall aldrig
nagonsin ga forlorade, oeh ingen skall ryeka dem ur min hand" (10:28).
Jesus kallade Fadern min Fader, vilket visar pa en speciell relation (5:1618). Jesus var narrnare Faderns hjarta an nagon annan, eftersom Fadern
oeh Sonen var ett (17: 11, 21). Men eftersom du ar i Kristus kan du vara
lika nara Faderns hjarta som Jesus ar,
Jag kommer till dig, Fader, eftersom jag dr i Kristus. Jag vill vara lika
ndra dig som Jesus ar. Ta emot mig oeh uiilsigna mig (or Jesu skull.
Eftersom Jesus talade om Gud som "Min Fader" sa kan du ocksa gora
det. Gud ar din Fader, som beskyddar sina barn eftersom de blev hans
genom Kristus. "Jag gay dem evigt liv, oeh de skall aldrig nagonsin ga
forlorade, oeh ingen skall ryeka dem ur min hand. Vad min Fader har gett
mig ar storre an allt, oeh ingen kan rycka dem ur min Faders hand" (Joh
10:28-29).
Fader, jag vilar tryggt i din

ndruaro,

(or jag vet att Jesus gav

mig tilltrdde till ditt bjdrta. Tack (or denna (rid. Amen.
Las: Joh 10:22-39

Till eftertanke:

Du kan vara lika nara Fadern som Jesus ar,
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13 JESUS: DEN ENDE GUDEN

Evigheternas konung, den oforgiinglige, osynlige, ende Guden,
honom vare iira oeh pris i euigbeters euighet, amen.
FORSTA TIMOTEUSBREVET

1:17

Jesus ar den ende Guden. Avgudabilder kan inte tala och falska religioners ledare vet ingenting. Men eftersom Herren Jesus skapade manniskorna
vet han vad manniskor tanker, han vet till och med deras motiv och onskningar. Han vet allt om alla manniskor, sa han vet allt om dig. Jesus vet
om dina frestelser och din kraft. Han vet om din a andliga drornmar och
dina hemliga synder. Han vet vad som ar bast for dig den har dagen. Vill
du lata Jesus, den ende Guden, leda dig?
Herre Jesus, du vet allt om mig, Du vet att jag inte ar
sa stark som jag skulle vilja vara. Hjalp mig idag.
Du vet vad som dr bast for mig den hiir dagen.
Jesus ar den ende Guden som vet allt som nagonsin har hant, Han vet saker
som annu inte har hant och "kallar pa det som inte ar, som om det vore till"
(Rom 4:17). Jesus vet vad som kommer att handa med dig innan det hander, och han vet saker som kunde ha hant med dig men som inte hande. Lita
pa att han ska leda dig och beskydda dig. Lat honom hjalpa dig att fatta
kloka beslut och bevara dig fran fysisk srnarta och andlig fara.
Herre Jesus, du kanner [ramtiden, oeh jag vet inte vad som kommer att
banda med mig. Sa led mig den hiir dagen. Du har bevarat mig [rdn att
gora misstag i det (or(lutna oeh du har beskyddat mig (ran det onda.
Du dr den ende Guden. Jag behin/er din visa ledning sa att jag inte
begdr misstag. Jag uill lita pa din ledning den bar dagen. Amen.
Las: Ps 39
Till eftertanke: Jesu vishet kan hjalpa dig att fatta kloka beslut.
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14 JESUS: TROFAST OCH SANN
Oeh jag sag himlen oppen, oeh se: en vit hast, oeh han som satt pa den
heter Trofast och Sann, och han domer och strider i rattfardighe:
UPPENBARELSEBOKEN

19: 11

Jesus kallas Trofast oeh Sann. Dessa namn fiek han inte forran i slutet av
Uppenbarelseboken. Nar Johannes sag hur Jesus kom tillbaka andra gangen
i makt, kallade han honom Trofast oeh Sann. Detta sammansatta namn
aterspeglar hans karaktar, Han ar trofast att gora allt han har lovat oeh
Jesus lovade "Jag skall komma tillbaka" (Joh 14:3). Jesus ar sann oeh
prineipfast. Jesu aterkomst ar hojdpunkten pa allt han gjort sedan skapelsen. Jesus kommer att vara Trofast oeh Sann genom de sista plagoma i
Uppenbarelseboken,
sa han kommer att vara Trofast oeh Sann i din
provnings stund. Anda till slutet kommer han att vara densamme, oavsett
omstandigheterna, oavsett patryckningar; oavsett andras besvikelser. Jesus kommer att visa att han ar Trofast oeh Sann.
Herre, hur Lange ska mina prouningar vara? Den onde dr stark,
oeh det har varat sa ldnge. Det iir liitt att jag faster mina ogon pa
problemen oeh inte pa dig. Hjalp mig att se bortom mina problem
oeh se din segerrika triumf. Hur lange ska det droja?
Jesus kommer alltid att vara Trofast oeh Sann mot den plan han gjorde

nar han skapade allt. Han kommer att tillata synden att ha sin gang, oeh
han kommer tillata den onde att gora sitt verk. Men sedan kommer han
att atervanda sa som han har lovat oeh doma synden oeh de som gor onda
garningar oeh belona dem som lyder honom.
Herre, tack for din trofasthet, att du hailer ditt ord oeh for att du ar
sann ndr det galler syndens realitet. Eftersom jag har litat pa dig for
min [ralsning kommer jag att [ortsiitta att lita pa dig idag. Amen.

Las: Upp 19:11-21
Till eftertanke: Jesus kommer att vara Trofast oeh Sann intill tidens
slut.
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15 DEN HELIGE ANDE: EN REGNSKUR SOM
VATTNAR JORDEN
Han skall uara lik regnet som faller pa nyslagen dng,
lik en regnskur som vattnar Jorden.
PSALTAREN 72:6
Den helige Ande ar som en regnskur som vattnar jorden. Han ska komma
over sitt folk likt det nodvandiga regnskurar som ger liv till saker pa jorden. Ibland ar han som en stortskur som dranker jorden och bildar en
flod. Ibland ar han som ett stilla regn - en dimma - som droppar latt pa
bladen och graset. Ibland behover inte marken en skur, den ar redan genornblot. Ibland behover du nagra regnskurar for att svalka dig en tryckande het dag. Du behover ett Iatt regn for att fornya din ande. Lat den
helige Ande vara din fornyelseskur idag.
Helige Ande, jag udntar pa en regnskur. Pa sista tiden har det varit
uarmt oeh jag dr utmattad. Fornya mig sa att jag kan [ortsdtta ga i tro.
Den helige Ande ar som en regnskur som vattnar Jorden. Skurar kommer
nar det har varit for varmt, han kommer nar du ar frestad och trott. De
fIesta manniskor slutar arbeta nar det kommer regnskurar, kanske skulle
detta vara ett bra tillfalle for dig att vila lite? Nar regnet faller Iatt ar det
dags att tanka och gladjas over omgivningama. Ar inte det har ett bra
tillfalle for att se sig omkring, tanka over ditt arbete och forbereda dig for
nasta uppgift?
Helige Ande, regna pa mig. jag behouer din ndruaro for att bli
[ornyad. jag har gjort massor av saker oeh jag iir trott. jag har
ndgra stora uppgifter [ramfor mig oeh jag behouer vila en stund.
Helige Ande, fornya mig idag. Amen.
Uis: Ps 72:1-19
Till eftertanke: Den helige Ande vill fornya dig likt en regnskur.
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JESUS: DET TROVARDIGA VITTNET

Och (ran Jesus Kristus, det trouardiga vittnet.
UPPENBARELSEBOKEN

1:5

Jesus ar det troudrdiga vittnet, han kom for att vittna om budskapet om
Fadern. Du kan lita pa Jesus for han vittnade pa ett fullkomligt satt for
varlden det Fadern ville ha sagt. Nar Jesus sade sig sjalv vara ett med
Fadren blev de judiska religiosa ledarna "annu ivrigare att doda honom,
eftersom han inte bara upphavde sabbaten utan ocksa sade att Gud var
hans Fader oeh gjorde sig sjalv lik Gud" (Joh 5:18). Jesus gjorde det han
blev anfortrodd

att gora oeh han sade det som behovde sagas. Jesus var

ett trouardigt vittne.
Herre, tack for att du trofast vittnade om Fadern
du var pa jorden. Tack for att du trofast vittnade
till mitt hjdrta om Faderns kdrlel: till mig.

ndr

Kom ihag att ordet "vittne" ar oversatt fran det grekiska ordet for martyr. De som dodas for sitt trogna vittnesbord kallas martyrer, De religiosa
ledarna anklagade Jesus for hadelse eftersom han trofast vittnade for dem
om Fadern - han dodades far sitt vittnesbord. Nu vill han att du ska vara
hans trofasta vittne infer varlden: "Ni ska bli mina vittnen" (Apg 1:8).
Hur ska du vittna for honom idag?
Herre, eftersom du dog for mig dr det minsta jag kan gora dr att uara
ditt troudrdiga vittne. Hjalp mig att uara uardig det fortroende du har
gett mig. Jag vill trofast beriitta for andra vad du har gjort for mig.
Du kan lita pa att jag ska uara ditt och Faderns uittne. Amen.
Lis: Joh 7:40-53
Till eftertanke: Jesus vill att du ska vara hans trovardiga vittne.
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17 JESUS: MANNISKOSONEN SOM SEGRAR

Jag uande mig om far att se rosten som talade med mig. Oeh ndr jag
udnde mig om sag jag ... en som liknade Manniskosonen, kliidd i en
fotsid kladnad oeh omgjordad med ett bdlte av guld om brostet.
UPPENBARELSEBOKEN

1:12-13

Jesus ar Manniskosonen som stod forharligad framfor Johannes pa on
Patmos. Hans bar var "vitt som vit ull" (Upp 1:14), en symbol for hans
renhet. Hans ogon var "som eldslagor" (v.14), en symbol for hans formaga att se manniskors sanna natur. Hans fatter "liknade malm som gloder i srnaltugnen" (v.IS), var snabba att branna bort orenheter oeh synd.
Jesus vill att du ska vara ren oeh sann i allt du gor,
Herre Jesus, jag faller pa kna infor ditt majestat, forlat
mig min synd. Jag vill ge dig dra oeh pris med mitt liv. Led mig
att gora saker som kommer att prisa dig idag.
Jesus ar Manniskosonen

som stod frarnfor Johannes kladd som en prast,

Hans rost jamfordes med "danet av valdiga vatten" (Upp l:lS) oeh uttryckte hans auktoritet. "Ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svard"
(v.16) som symboliserar Guds Ord som ger liv. Hans ansikte "lyste som
solen, nar den skiner i all sin kraft" (v.16) oeh speglar hans ara oeh
forvandlande kraft. Jesus, Mdnniskosonen, kan forvandla ditt liv. Han
kan hjalpa dig att segra Over alIa dina andliga problem.
Herre, ndr Johannes sag dig fall han ner for dina fatter. Jag [oljer gar
detsamma oeh tillber for dina [otter. Eftersom du dr Cuds [orhiirligade
son i mitt liv prisar jag dig for att du blivit allt for mig. Hjalp mig att
klart se din ara sa att jag kan spegla den i uarlden. Amen.
Las: Matt 17:1-13
Till eftertanke: Mdnniskosonen
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18 TREENIGHETEN: DU AR DEN GUD SOM
SER (EL RGI)
Hon gav HERREN, som hade talat med henne, ett namn. Hon sade: "Du
iir den Gud som ser mig" ... Darfor kallar man brunnen Beer-Lahaj-Roi.
FORSTA MOSEBOKEN

16:13-14

Herrens namn ar EI Roi, en Gud som ser allting du gor, Darfor kan du
inte dolja nagot for honom, oeh han vet allt om dig. Sa som han sag
Hagar fly fran sin husbonde (1 Mos 16) ser han dig nar du kampar med
dina problem. Sa som han visade sig for Hagar for att uppmuntra henne
kommer han att stodja dig. Han ser din a problem oeh vet om din svaghet.
Sa som han skiekade tillbaka Hagar for att uppfostra sin son Ismael, sa
har han en uppgift for dig.
Herre, mina synder dr mdnga, de kan inte doljas for dig. Porldt min
synd, rena mig sa att jag kan ga infor dig i redbarhet. Du, Gud, ser
att min kamp dr stor, den gar mig modfiilld. Hjiilp mig genom
den hdr dagen. Herre, se pa mina talanger, de ar fa. 0 Gud, se
till min [ormdga, jag dr svag. Hur kan jag ruigonsin tjana dig?
Eftersom Herren ar EI

Roi borde hans allseende narvaro ge dig mod. Sa

som Hagar fiek atervanda for att mota konflikter oeh problem, sa maste
du mota din a problem, du kan inte MIla bekymmer borta fran ditt liv.
Men den goda nyheten ar att du kan losa dina problem - EI Roi kommer
att hjalpa dig igenom dem. Du rnaste mota svarigheter som du flyr ifran
oeh sedan maste du akalla Herren, EI Roi, oeh be honom att hjalpa dig
oeh vara med dig i dina svarigheter,
Herre, du ser mig oeh du vet om min svaghet. Kom till mig oeh hjalp
mig. Ge mig styrka att mota mina problem oeh vishet att losa demo
Ldt mig fa seger av din naruaro. Amen.

Lis: 1 Mos 16
Till eftertanke: Herren ser din a problem oeh kommer att hjalpa dig.
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19 JESUS: GUDS VITTNESBORD
Niir jag kom till er broder, var det inte med stor udltalighet eller hog
visdom som jag predikade Cuds uittnesbord (or er. Jag hade
ndmligen bestdmt mig {or, ndr jag var hos er, att inte veta av
ndgot annat an Jesus Kristus oeh honom som korsfast,
FORSTA KORINTIERBREVET
2:1-2
Jesus ar Cuds vittnesbord till varlden, Leta inte efter djupa sanningar
nagon annanstans; Jesus ar forkroppsligandet av sanningen. Leta inte efter mystisk visdom; Jesus ar Guds visdom. Leta inte efter fantastiska foredrag eller smart skrivna texter; Jesus ar Cuds uittnesbord. Du kommer
inte att finna nag on djupare forstaelse an i Kristus, inte heller kommer du
att finna nagot enklare att forsta an Jesus. Allt som Gud vill att du ska
veta finner du i Jesus.
Jesus, jag liir mig om dig i Bibeln. Det {inns ingen ndd storre
an din ndd, det (inns ingen lcdrlel: storre an din karleh. Du gick
odmjakt bland miinniskor for att visa ass hur Gud dr, nu faller jag

ner far dina fatter far att tillbe dig i mitt liv.
Jesus ar det vittnesbord som Gud vill att du ska hora, Sok inte efter djup
visdom skild fran honom. Forsok inte forsta andliga ting som ar svara
eller forvirrande utan honom. Om du tror att du funnit sanningen men
Jesus inte ar dar, ar du vilse i en djungel av osanningar. Gud har vittnat
om vad du behover veta. Du kommer att finna svaren i Jesus, for han ar
Cuds uittnesbord.
Nar jag ser ner i en damms kristallklara vatten ser jag den lugna
ytan. Anda iir vattnet under ytan djup, sa djup att jag aldrig kommer att
nd bottnen. Jesus dr som den dammen. Han dr ldtt att [orstd, anda sa djup
att jag aldrig kommer att helt oeh fuUt forsta allt han ar oeh gor. Amen.
Las: 1 Kor 2: 1-5
Till eftertanke: Jesus har berattat for oss vad Fadern vill att vi ska veta.
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20 JESUS: LIVETS ORD

Det som var frem begynnelsen, det vi bar hort, det vi
med egna ogcm har sett, det vi skddade oeh med udra bander
rorde vid - om Livets Ord iir det vi vittnar.
F ORSTA JOHANNESBREVET 1:1
Jesus ar Livets Ord, hans ord ger evigt liv till alla som tror pa honom.
Talesman for falska religioner talar dodens ord oeh avgudabilder kan inte
tala overhuvudtaget,

Som Livets Ord talar Jesus om Faderns livgivande

budskap till varlden, Ingen hade sett Fadern forran Jesus kom som Livets
Ord for att visa hur Fadern var. Han tala de om fralsningens budskap oeh
i hans dod gay han liv till alla som ville tro. Hans ord av liv ger budskapet
om hans dod, begravning oeh ateruppstandelse.
Jesus, jag vet att du har livets ord, sjung dem igen och
igen for mig sa att jag aldrig glommer deras budskap. Sjung
dem ofta for mig, for jag alskar att bora demo
Jesus ar Livets Ord som du maste hora oeh forsta for att veta hur du ska
komma till himlen. Sedan maste du handla efter hans ord for att bli fralst,
Inga andra ord har evigt liv. Petrus stall de en fraga oeh berattade for oss
att bara Jesus har ord som ger liv: "Till vem sku lle vi ga? Du har det eviga
livets ord" (Joh 6:68). Bara Jesus har orden som ger dig evigt liv. Han ar
Livets Ord, lat honom komma in i ditt liv.
Jesus, jag vill tro pa livets ord oeh jag uill ga dagligen i enlighet
med ditt budskap. Jag viII alska dina ord och udrda deras budskap.
Jag viII beriitta om livets ord for dem som inte kdnner dig. Amen.
Las: 1 Joh 1:1-4
Till eftertanke: Jesu ord ger liv,

121

APRIL

'
~ '0;/;","

21

~
","

~"

;;,-!i

FADERN: EN FADER
De [judarna} svarade honom [Jesus}: "Vi ar inte [odda i

aktenskapsbrott. Vi har bara en Fader, Cud."
JOHANNES

8:41

Det finns bara en Fader - universums Gud. Ingen annan Gud kan jarnforas med honom. Han skapade allt, avgudabilder kan inte gora nagonting.
Fadern haller allt vid liv oeh bibehaller ordningen i universum, falska
gudar har ingen makt att gora nagonting, Fadern ar en personlig Gud till
vars avbild den forsta rnanniskan skapades, alIa som fods liknar honom.
Det ar darfor han aven ar Fader till hela manskligheten - Fadern-Gud till
alIa. Eftersom Fadern ar personlig kanner han manniskor, alskar rnanniskor oeh vill ha en relation med demo Vill du soka honom idag?
Du iir min Fader-Cud eftersom du skapade mig oeh auen (or att
du [riilste mig oeh gjorde mig till ditt barn. Du dr den enda Guden i
mitt liv. Du dr den ende Fader-Cud som jag har allt att tacka for.

Den ende Fadern-Guden overgar himmel oeh jord. Han ar den allsmaktige harskaren over allt. Anda ar han lika nara dig som en far ar nara sitt
barn eftersom han ar din Fader. Sa som ett barn har sina foraldrar att
taeka for allt, sa rnaste du lyda oeh ara honom. Sa som ett barn maste sta
till svars infer sin a foraldrar nar det ar olydigt, sa ar han den ende Fadern-Guden som kommer att doma alIa manniskor, Kom till honom som
till en Fader, sa att du inte kommer att bli tvungen att sta till svars infer
honom som domens Gud.
Jag litar pd dig som min Fader, att du bryr dig om mig
oeh Leder mig. Hjalp mig att ara dig idag. Amen.
Las: Jak 1:17-27
Till eftertanke: Att kanna Gud ar som att karma en far.
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22 JESUS: SONEN SOM AR INSATT FOR EVIGT

Ty lagen insatter svaga miinniskor till ouerstepriister, men
det ord som bekrdftades med ed oeh kom senare an lagen insiitter
Sonen, som dr fullkomlig for evigt.
HEBREERBREVET

7:28

Som medlare behovde Jesus inte bli insatt varje dag, sa som prasterna i
Gamla Testamentet var tvungna att varje dag offra for sina synder. De var
tvungna att bli insatta igen oeh igen eftersom de syndade. Det var omojligt for dem att ga in i Guds narvaro om de inte var renade varje gang de
narrnade sig Gud. Jesus ar Sonen, som dr insatt for evigt. Han var insatt
for evigt - forberedd - att standigt ga in i Guds narvaro for dig. Jesus var
fullkomlig - utan synd - sa att han kunde vara din syndabarare, Sa nu ar
Jesus for evigt var medlare. Varje dag ar han redo att vadja till Fadern for
oss.
Jesus, uddia for mig, for jag misslyekas [dmt oeh stdndigt.
Jag syndar utan att mena det, vadja till Fadern far mig.
Jag ger efter for frestelser, be att jag ska fa kraft.
Jesus har "ett prastambete som varar for evigt" (Hebr 7:24). Det speIar
ingen roll vilken synd du begar eller varfor du syndar, han kommer att
vadja till Fadern for dig. Kom ihag: "Jesu bIod renar oss fran all synd" (1
Joh 1:7). Sag du ordet "all"? Han renar dig helt oeh fullt fran synd, sa
bekann den, angra dig oeh be Jesus forlata den. Sok sedan hans kraft att
overvinna den. Jesus vill ge dig seger. Han star i Faderns narvaro for dig.
Jesus, jag [orundras aver din ndd oeh [orldtelse. Taek
for att du renar min synd. Fortsdtt att viidja for mig. Amen.
Las: Mark 14:32-42
Till eftertanke: Jesus vadjar standigt for dig.
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23 JESUS: DEN LEVANDE GUDENS SON
Simon Petrus svarade: "Du dr Messias, den levande Gudens Son."
MATTEUS

16:16

Jesus ar den levan de Gudens Son. Alla falska gudar har inget liv i sig.
Falska gudar tanker inte oeh ar inte karleksfulla, inte heller besvarar de
boner som riktas till dem. De kanske ar gjorda av tra eller sten, de kan inte
prata med dig oeh de kan inte ge liv till dem som tillber demo Jesus ar den
levande Gudens Son oeh Fadern lever oeh har alltid levt. Det har aldrig
funnits en tid dii Fadern inte funnits. Kanske Faderns storsta kreativa handling var nar han andades liv in i Adams nasborrar, Oeh i den skapande
handlingen fiek Adam liv oeh efter alla dessa generationer fiek du liv.
Jag kommer till dig, levande Gud, oeh taekar dig for att du
skapade mig till din avbild. Eftersom jag bar ett [orstdnd, tanker
jag pa dig. Eftersom jag har kanslor, alskar jag dig. Eftersom jag
har en uilja, ualjer jag att folja dig.
Jesus ar den levande Gudens son. Han gay dig andligt liv genom sin dad,
begravning oeh ateruppstandelse: "Jag har kommit for att de skall ha liv,
ja, liv i overflod" (Joh 10:10). Du har tva sorters liv: (1) Du fiek evigt liv
genom att tro pii Jesus oeh (2) du kan fa ett overflodande liv genom att
ara Jesus i allt du gar.
Jag hailer mig till dig, den levande Gudens Son, for utan dig
har jag inget liv. Men med dig i mitt biarta har jag evigt liv.
Hjiilp mig idag att gliidjas at ditt overf/odande liv. Amen.
Las: Matt 16:13-16
Till eftertanke: Jesus ger dig liv, pa alla sart.
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DEN HELIGEANDE: LIVSANDE

Men efter de tre oeh en halv dagarna kom livsande fran Cud in i
dem, oeh de stod upp, oeh de som sag dem blev skriiekslagna.
UPPENBARELSEBOKEN

11: 8

Den helige Ande ar livsande. Nar Gud andades in i Adams nasborrar var
den helige Ande livsanden som gay honom fysiskt liv. Det ar ett standigt
under varje gang en manniska fods oeh sa har livsanden natt dig oeh gett
dig liv. "Ty i honom ar det vi lever, ror oss oeh ar till" (Apg 17:28). Nar du

foddes pa nytt kom Guds liv in i dig, livsanden gay dig andligt liv. Du har
liv - fysiskt oeh andligt - pa grund av den helige Ande. Lev for honom
idag. Eftersom han ar helig vill han att du ska leva ett heligt liv.
Helige Ande, taek for liv, bade fysiskt oeh andligt.
Jag villleva for dig idag.
Den helige Ande ar livsanden som ateruppvaekte

de tva vittnena tillbaka

till livet. Men istallet for att atervanda till sina gamla kroppar fiek de
ateruppstandna, forharligade kroppar. De kommer att leva for evigt i dessa
forvandlade, fornyade kroppar. Sa som de tva vittnena forvandlades eftersom den helige Ande ar livsanden, sa kommer du att ateruppsta vid
tidens slut. Du kommer att fa en ny ateruppstdnden kropp av Anden,
eftersom han ar livsanden.
Helige Ande, jag vet att du kommer att ge mig nytt liv i [ramtiden, men
jag behouer hjiilp idag. Andas din Ande in i mig. Uppmuntra mig, styrk
mig, led mig oeh hjiilp mig att utrdtta allt det jag mdste gora. Amen.
Las: Upp 11:1-13
Till eftertanke: Den helige Ande ger liv till allt du gor,
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25 JESUS: FADERNS SON
Ndd, barmhdrtighet oeh (rid (ran Cud, Fadern, oeh (ran
Jesus Kristus, Faderns Son, vare med ass i sanning oeh karlek.
ANoRA J OHANNESBREVET 3
Jesus ar Faderns Son sand av Fadern till att fralsa en syndig varld. Fadern
alskar Sonen (joh 5:19-20). Fadern och Sonen ar ett (10:30), men de ar
enskilda personer. De talar med varandra,
tillsammans for att fralsa varlden,

alskar varandra

och verkar

o Cuds

Son, jag uppboier dig for din makt oeh karlek.
Jag vet att du kan gora allt, sa verka imitt liv idag.

Faderns Son vill att du ska karma honom och ara honom sa som han arar
Fadern. De som inte arar Sonen arar inte heller Fadern (joh 5:23). Sa som
Fadern uppvackte de doda, sa ger Jesus andligt liv till dem som tror pa
honom (v.21). De som ar andligt doda i synd kan fa evigt liv genom Sonens
ord (v.24), och troende som har dott kommer att ateruppvackas i framtiden genom Sonens ord (v.25, 28). Fadern har gett Sonen makt att ge liv till
alla som tror och auktoriteten att doma syndare vid tidens slut (v.2?).
Jesus, jag uill ha din kraft i mitt liv idag. Jag uill att dina ord ska
ge mig styrka oeh tiUfarsikt att klara av de utmaningar jag mater.
Jag vill att din ndruaro ska uppmuntra mig i allt jag gar. Amen.
Las: 2 Joh
Till eftertanke: Faderns Son kan ge kraft till ditt kristna liv.
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26 JESUS: GUDS SON

Men dessa har blivit nershriuna, for att ni skall tro att Jesus dr Messias,
Guds Son, och for att ni genom tron skall ha liv i hans namn.
JOHANNES 20:31
Jesus ar Guds Son, den andra personen i treenigheten. Att beskrivningen
"son" anvands for Jesus betyder inte att han ar mindre yard an Fadern.
De ar jarnlika oeh eviga, oeh de har dessa egenskaper gemensamt med
den helige Ande. Frasen "Guds Son" betyder att Jesus har sarnma natur
som Fadern oeh att han ar forkroppsligandet
egenskaper. Jesus ar Gud, litar du pa honom?

av Guds alla karaktars-

Jesus, jag vet att du iir Gud, for bara Gud kan forlt1ta
mina synder och [oruandla mitt liv. Men jag dr bekymrad over
att uarlden tvivlar pa vem du dr.
Manniskor har alltid tvivlat pa Kristi gudomlighet. Till oeh med en man
pa korset hanade hans ansprak pa att vara gudomlig: "Om du ar Guds
son, stig ner fran korset!" (Matt 27:40). Men Jesus svarade inte pa kritik
pa det satt sorn varlden ville. Han visade sin gudomlighet genom att utfora mirakel av medkansla oeh genom att forlata synder. Den helige Ande
vill verka i manniskors hjartan for att visa dem vem Jesus ar (Joh 16:715). Gud vantar sig att manniskor ska svara pa hans karlek. Jesus vantar
sig att rnanniskor ska svara pa hans inbjudan till att bli fralsta. Jesus ar
Guds Son, skapare oeh Herre, oeh pa den yttersta dagen kornmer han att
vara var domare.
Jesus, jag faller ner for dina [otter, och bekanner att
du dr Gud. Jag bekiinner dig som min Herre den hdr dagen.
Jag tillber dig som Guds Son. Amen.
Las: Joh 20:24-31
Till eftertanke: Du rndste bekanna att Jesus ar Guds Son.
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TREENIGHETEN: GUD DEN HOGSTE
(EL ELYONj

Men Abram svarade kungen i Sodom: "jag Iy(ter min hand upp till
HERREN, till Cud den Hogste, skapare av himmel oeh jord. "
FORSTA

MosEBoKEN14:22

Herren ar EI Elyon, Cud den Hogste, ett narnn sorn betyder att han ar
skapare av himmel och jord. Han uppmanar dig: "Gar Herren till din skydd.
Gar den Hogste till din tillflykt. Ingen olycka skall drabba dig" (Ps 91:910). Da kan du svara "Jag vill sitta under den Hogstes beskydd. Jag vill vila
under den Allsrnaktiges skugga" (v.1). Herren ar EI Elyon, Cud den Hogste, sorn kan ta hand am dig sa som han tog hand am sina tjanare i Bibeln.
Se bortom dina dagliga bekymmer och mot himmelska ting. Han vet vad
sorn ska handa idag och imorgon och i framtiden. Nar du inte kan se vad
sorn hander, lit a da pa honom - hans planer ar mycket storre an dina.
Herre, jag kanner mig hotad oeh ibland ar jag dodsforskrdckt.
Ondskan verkar vara sa stark i uiirlden, Hjalp mig.
Herren ar EI Elyon, "skapare av himmel och jord", inget hander utan
hans vetskap. Ingen kan ta ditt liv ifran dig forran vid den tidpunkt som
Herren har bestamt. Aven am han tillater ondskan att ha sin gang, har
Cud den Hogste en plan for ditt liv. Han har formar dig efter sin vilja.
Bakom kulisserna later han allt samverka "till det basta for dem som
alskar Gud, for dem som ar kallade efter hans beslut" (Rom 8:28).
Cud den Hogste, jag ger mitt liv till dig. Jag ouerldter mig till dina
planer (or den hiir dagen. Jag soker ditt beslcydd, hjalp mig idag. Amen.

Las: 1 Mas 14:17-24
Till eftertanke: Cud den Hogste kan ta hand am dig.
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FADERN: MIN FADER OCH ER FADER

Jesus sade till henne: "Ror inte vid mig, ty jag har iinnu inte farit upp
till Fadern. Men ga till mina broder oeh sag till dem att jag far upp till
min Fader oeh er Fader, till min Cud oeh er Cud. "
JOHANNES

20:17

Jesus akallade min Fader oeh er Fader nar han var pa jorden. Jesus sade att
han skulle fara upp till himlen till sin Fader, men Maria Magdalena forsokte rora vid honom for att forsoka halla fast honom pa jorden (joh 20: 17).
Om Maria hade hallit fast Jesus pa jorden skulle han inte ha varit nara alIa
troende, inte heller sin himmelske Fader. Men Jesus for upp till him1en sa att
bade han oeh Fadern kunde bo i alIa troende (joh 14:21, Gal 2:20).
Fader, jag bebouer din ndruaro i mitt liv. Det kommer att vara sudr: att
ta sig igenom den bar dagen om du inte hjiilper mig. Ldt mig fa komma
ndra dig oeh tala med dig innan jag gar oeh motet uarlden.
Gud ar dig nara, sa som han ar nara alla sina barn som kommer till honOITlgenorn Jesus Kristus. Eftersorn

Fadern ar Gud ar han allestades nar-

varande i hela sitt universum, vilket innebar att han ar lika narvarande pa
alla platser hela tiden - nu, i det forgangna oeh i framtiden. Eftersom du
har kommit till Fadern genom Jesus kan han vara nara dig och alla andra
troende (joh 14:6). Eftersom du har blivit fodd pa nytt av den helige Ande
ar han din nara Fader (3:3-7). Vad behover du av honom idag? Han ar
har for dig, ga till honom.
Du dr min Far, jag behouer dig, jag alskar dig oeh
jag tillber dig for allt du har gjort for mig.
Jag vill gora din vilja. Amen.
Las: Joh 20:17-18
Till eftertanke: Du kan vara lika nara Fadern som Jesus ar,
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29 JESUS: OBEFLAcKAD

En sddan ouersteprdst var det vi ocksa behoude, en som dr helig,

oskyldig, obeflackad, skild {ran syndare oeh upphoid over himlarna.
HEBREERBREVET

7:26

Jesus var Guds fullkomlige Son. Sa som offerlammet maste vara utan fel,
sa var Jesus obefldckad, utan synd oeh han dog for dina synder. Satan
frestade Jesus att synda, men han stod emot fiendens frestelse (Matt 4: 111). Sa han kan hjalpa dig att overvinna dins frestelser eller ddliga vanor.
En del judar anklagade Jesus for synd, men nar han utmanade dem att
namna en synd, kunde de inte gora det (Joh 8:46). Pa samma satt borde
du ha ett oklanderligt rykte for din a fiender. Natten innan Jesus dog ville
han inte drieka lidandets kalk, men han draek den villigt oeh underkastade sig lidandet pa korset (Matt 26:39-42). Vill du lyda Guds vilja sa
sam Jesus i allt lydde Fadern?
Herre Jesus, du dr rnin [orebild for hur jag ska leva ett gudfruktigt liu;

ge mig kraft att sta emot synden. Du ar min ouersteprdst, som ber for
mig i himlen, vadja till Fadern for mig.
"Obeflackad"

betyder "franvaro av synd". Men Jesus ar mer an den som

aldrig har syndat, han har helighetens alIa positiva egenskaper. Jesus ar
lika helig som Fadern, sa han kan vara din fullkomlige oversteprast.
Herre Jesus, jag vet att du ar min fullkomlige ouersteprdst,
sa jag ber dig att hjalpa mig i min kamp. Hall mig borta {ran synd,
gor mig helig oeh anuand mig den hiir dagen. Amen.
Lis: Hebr 10:26-39
Till eftertanke: Jesus kan vara din medlare eftersom han var obeflackad.
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FADERN: DIN FADER I HIM LEN
Ldt pa samma sdtt ert Ijus lysa for manniskorna, sa att de ser
era goda giirningar oeh prisar er Fader i himlen.
MAITEUS 5:16
Da dr ni er himmelske Faders barn. Han later sin sol ga upp over

onda oeh goda och later det regna over rattfardiga och orattfardiga.
MAITEUS 5:45
Var

alltsd fullkomliga, sdsom er Fader i himlen dr fullkomlig.
MAITEUS

5:48

Din Fader i himlen ar mer an en maktig skapare, din Fader i himlen ar
Herre. Men han ar mer an universums allsmaktige harskare - han ar din
personlige Fader i himlen. Sa som ett barn ar nara sin far, sa har du en
nara relation med din himmelske Fader. Fadern ger dig evigt liv, oeh ingen
kan rycka dig ur hans hand (Joh 10:28-29). Han har forberett ett hem for
dig i himlen oeh kommer att lata allt samverka till det basta for dig (Joh
14:2, Rom 8:28). Fadern kommer att ge dig sin nad oeh frid (1 Tess 1:1).
Fader, jag vilar tryggt i din ndruaro, Tack for att du tar
emot mig och ger mig en ny stallning i himlen.
Nu tillhor du din Fader i himlen. Du kan be till honom oeh fa svar pa din a
boner och han kommer att hjalpa dig att lara dig Guds ord. Eftersom
Fadern tillhor dig ar du speeiell. Du ar hans barn, sa du kan umgas med
honom nar som helst oeh be till honom om vad som helst. Eftersom du ar
Faderns barn ar hela himlen redo att hjalpa dig.
Fader, tack for min speciella plats

ndra

ditt hjdrta. Jag vill

tjana dig med kraft sa att jag kan utvidga ditt rike pa jorden.
Jag vill kiinna dig mer sa att jag kan bli lik dig. Jag vill tillbe dig
sa att du kan bli drad. Amen.
Las: Joh 17:20-26
Till eftertanke: Du fick en sarskild relation med Fadern nar du blev
kristen.
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JESUS: IVER FOR DITT HUS

Ty brinnande iver for ditt hus har [ortart mig, dina smddares
smddelser har fallit over mig.
PSALTAREN
69:9
Hans larjungar kom da ihag att det stod skrivet:
lver for ditt hus skall fortara mig.
JOHANNES
2:17
Larjungarna kom ihag Jesus som en som hade iver for Cuds hus. De lade
marke till hur Jesus giek till synagogan varje sabbat "som han brukade"
(Luk 4:16). De kom ihag hur Jesus giek upp till Jerusalem oeh giek in i
templet, vilket en judisk man forvantades gora. De kom ihag hur Jesus rensade templet i borjan (Joh 2:13-22) oeh i slutet (Luk 19.45-46) av hans tre ar
langa tjanst (Luk 19:45,46). Jesus ville att Guds hus skulle vara vordnadsfullt oeh rent: "Mitt hus skall vara ett bonens hus. Men ni har gjort det till
ett rovarnaste" (v.46). Jesus "undervisade var dag i templet" (v.47).Varfar
hade Jesus en sarskild iver far templet? Eftersom Fadern var dar,
Jesus, jag bekiinner att jag inte betraktar rnirt kyrka

sa uiirdnadsfullt

som du betraktade Cuds hus. Forld: mig for mina brister. Ge mig en
helig iver for Cuds hus, en sddan som du visade pa jorden.
Nar Jesus var pa jorden kravde hans iver for Cuds hus hans lojalitet. Det
ar vad frasen "fortart"

betyder. Kraver kyrkan som du besoker din lojali-

tet? Gar du pa dess rnoten oeh ger du finansiellt till dess andamal? Jesus
kande en forpliktelse mot Guds hus, han fortardes av iver. Varfor? For att
Gud var narvarande dar,
Herre, jag [ornyar min plikttrogenhet mot min kyrka. Jag uill infria
mina [orpliktelser mot dig genom min kyrka. Amen.
Las: 1 Kor 10:1-24

Till eftertanke: Kristus vill att du ska uppfylla dina forpliktelser mot
din kyrka.
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JESUS: DEN FORSTFODDE

Och ndr han ldter den Porstfodde trada in i uarlden, sager
han ocksiu Alia Cuds dnglar skali tillbe honom.
HEBREERBREVET

1:6

Jesus var Marias farstfadda barn, hon hade inga barn fore honom. Hon
var en jungfru nar hon blev havande med Jesus genom den helige Ande.
Hon hade inte kant nagon man (Luk 1:34). Det var Faderns plan att jesus
skulle bli hennes [orstfodde, eftersom de fiesta rnodrar ger mer karlek oeh
omvardnad till sitt forsta barn. Pa grund av denna omvardnad "vaxte
pojken till oeh fylldes av kraft oeh vishet, oeh Guds valbehag vilade over
honom" (2:40). Jesus var Gud-manniska,

fullkomlig att vara din fralsare.

Herre Jesus, jag prisar dig for din [odelse oeh att du udxte upp till man.
Anglarna i himlen prisar dig som Gud-manniska,

och sa gar duen jag.

Jesus var aven den [orstfodde av aHa varelser (Kol 1:15), vilket betyder

att han gay liv till allt i varlden. Jesus ar "upphovet till Guds skapelse"
(Upp 3:14). Jesus var inte bara kallan till fysiskt liv, utan han ar ocksa
"den forstfodde fdn de doda" (Kol1:18), den forste att ateruppsta fran
de doda. Nu ar Jesus kallan till allt ditt andliga liv. Eftersom du ar i honom har du uppstandelseliv

(Gal 2:20). Eftersom Jesus ar den forstfadde

ger han dig hopp om ateruppstandelse

i framtiden oeh himlen.

Herre, tack for att du dr jungfru Marias farstfadde - och att du levde
och dog pa korset for mig. Tack for att du dr den farstfadde [rdn
de doda - och ger mig uppstdndelselio. Tack for hoppet om
dteruppstdndelse i framtiden och himlen. Amen.
Las: Hebr 1:1-9, Ko11:13-19
Till eftertanke: Jesus ar den Farstfadde att ateruppsta - for att ge oss liv.
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DEN HELIGE ANDE: DEN HELIGE

Jag bar ej [ornekat den Heliges ord.
JOB

6:10

Den helige Ande ar den Helige, sand fran Fadern for att hjalpa dig att leva
pa ett bra satt. Han kallas den Helige eftersom hans natur ar helig. "Helig" ar ett ord som betyder "avskild till Gud" eller "avskild fran synd eller
uppror mot Gud". "Helig" ar ett ord som betyder "ren" eller "ofordarvad". Den helige Ande ar sand for att gar a syndiga manniskor redo att
leva med en helig Gud. Han gar det genom att overtyga rnanniskor om
deras synd oeh led a dem att leva gudfruktiga liv oeh leva idem som den
Helige. Han vill helga dig oeh "avskilja dig" fran orattfardighet.

Vad be-

hover du fran den helige Ande idag?
Herre, jag bekdnner min synd, rena mig {r/in all orattfardighet.
Jag vill vara helig, kom oeh lev i min kropp {or att avskilja mig
{ran allt som kan skada mitt kristna liv.
Den helige Ande ar den Helige. Han vill overbevisa dig om synd (Joh
16:7-11) oeh hjalpa dig att leva nara Gud. Han vill ge dig en djup langtan
efter att bli av med synden. Han vill leda dina steg att ga avskild fran
synd. Han vill ge dig en eld att leva for Gud (7:37-38). Han vill hjalpa dig
att bli helig nar du har en djup langtan efter att leva for Gud.
Jag kommer till dig, den Helige, hall mig borta {rim
udrldens, kottets oeh djiivulens [restelser. Jag uill vara gudfruktig,
hjiilp mig att bli mer helig. Dra mig ndrmare dig. Amen.
Las: Rom 8:1-17
Till eftertanke: Den helige Ande sandes for att gora dig helig.
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JESUS: FORELOPARE

Dit Jesus sdsom var [orelopare har gatt in for oss, i det han blev en

ouerstepriist "efter Melkisedeks sdtt till evig tid. "
HEBREERBREVET

6:20 (1917)

Jesus ar [orloparen som har gatt fore till himlen for oss. Sa som en delegation brukade skicka en budbarare till en stad for att tillkannage deras
ankomst, sa ar Jesus foreloparen som for till himlen for att tillkannage att
du ska komma till himlen. Sa som en budbarare gor det mojligt for manniskorna i en stad att forbereda sig pa att en delegation ar pa vag, sa later
var [orelopare hela himlen forbereda var ankomst. Fadern har berett rum
for dig (Joh 14: 1-3) och Jesus ber till Fadern for dig. Anglarna vantar pa
dig. Allt ar forberett eftersom Jesus ar [oreloparen som har berett vagen.
Herre Jesus, jag meter doden med frimodighet, for jag vet att
du har gatt fore mig till himlen. Mina tvivel [orsuinner ndr jag vet
att du vantar

pa

rnig, Jag viII inte do, fften jag kan i alia fall se

bortom doden oeh se att du

udntar

pa mig.

Jesus har inte bara gatt fore som [orelopare for att bereda himlen, han ar
ocksa den som manar gott for dig och som star vid Faderns hogra sida
och ber for att du ska overvinna frestelser och att ditt livs resa ska bli
segerrik. Sa lev med frimodighet den har dagen, for Jesus bereder himlen
for dig. Han ber for dig nar du ar pa vag hem.
Herre Jesus, jag vet att du star vid Faderns bogra sida oeh
ber for mig. Eftersom du dr i himlen ber jag frimodigt
oeh jag lever med tillforsikt. Amen.
Las: Hebr 6
Till eftertanke: Jesus bereder himlen for dig.
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JESUS: LIVETS KALLA
Ty has dig iir livets Ealla, i ditt ljus ser vi ljus.
PSALTAREN

36:10

Nar du har varit pa en lang, varm vandring, langtar du efter vatten. Ibland blir hettan for stark och du riskerar att drabbas av varrneslag. Du
behover kallt vatten, nagot att svalka dig med. Om du ar riktigt ilIa daran
stoppar du ner hela huvudet i vattnet. Nar du behover vatten for att inte
svimma ar Jesus livets leiilla som ger dig en nya klara tankar och ett nytt
mal. Behover du lugna ner din ilska, frustration eller bitterhet?
Herre, jag behouer lite kallt vatten innan jag gar hemifrdn, eftersom
det dr ganska hett darute. Och ndr jag kommer hem vid dagens slut
behouer jag mer vatten for att [ornya mitt liv infor hudllen.
Ibland nar du arbetar behover du ett glas vatten for att fii nya krafter.
Ibland behover du ett glas vatten mitt i natten eftersom du vaknar och ar
torr i munnen och inte kan soya. Ibland far ett glas vatten dig att tanka
battre, spela bat.tre, tala battre eller presrera battre. Vad det an ar du
behover kraft till, ta en paus och drick av Jesus. Sa som vatten ger kroppen ny energi, sa ger Jesu fornyande narvaro energi i ditt liv. Kom ihag att
Jesus, Livets Kalla, kallade sig sjalv "en kalla, som flodar fram och ger
evigt liv" (Joh 4:14).
Jesus, jag kommer for att dricka av dig. Vatten dr gott ndr man dr
torstig. Jag kammer tillbaka hela tiden for jag behouer dig varje dag.
Amen.
Las: Ps 36
Till eftertanke: Jesus ar en livets kalla som fornyar ditt liv.
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VALDIG GUD

(EL GIBBOR)

Ty HERREN,

er Cud, dr gudarnas Cud oeh herrarnas Herre,

den Cud som dr stor oeh ualdig oeh inger fruktan, som inte dr
partisk oeh inte tar mutor.
FEMTE MosEBoK 10:17
Herren ar El Gibber, udldig Cud av styrka, han kan ge dig talamod. Han
ar El Gibber, den fasta klippan, han kan ge dig fasthet. Be orden i psalmen "Klippa du som brast for mig, lat mig gomma mig i dig") eftersom
han ger dig styrka, beskydd och fasthet. En del rnanniskor behandlar Guds
namn som nagot som ger tur, haller i ett krucifix eller upprepar ordet
"Gud" nar de ar i fara. Men de anvander hans namn i onodan eftersom
de inte anvander det pa ratt satt, Det valdiga beskydd El Gibbon ger
borjar med en nara relation. Du kan inte anvanda hans namn som en
amulett som ska beskydda dig fran fara. Du rnaste karma honom personligen och vila nara honom.
Ydldig Cud, jag vill hanna dig personligen. Klippa du som
brast (ar mig, jag vill ta skydd i dig. El Gibbor, lat din makt
oeh beskydd [loda in i mitt liv.
El Gibbor kan inte beskydda det du inte ger honom, sa du rnaste lita pa El
Gibber. Nar du ar upptagen med att soka din egen ara och gor det du
sjalv vill, hur kan han da fa plats i ditt liv? El Gibber kan inte vara din
styrka am du inte anvander honom.
Ydldig Cud, jag ouerldmnar allt till dig. Yaldig Herre,
jag ouerldter mina ambitioner oeh det jag dger, led mig den hiir
dagen oeh befria mig (ran den onde. Amen.
Las: 5 Mos 10
Till eftertanke: Gud kan bara beskydda det du ger honom.
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JESUS: VARLDENS FRALSARE
Och de sade till kvinnan: "Nu tror vi inte langre bara {or
dina ords skull. Vi har sialua bort honom och vet att han
verkligen iir udrldens [rdlsare.
JOHANNES

4:42

Vi har sett och vittnar om att Fadern har sdnt
sin Son som udrldens Frdlsare.
FORSTA JOHANNESBREVET

4: 14

Jesus ar uarldens [rdlsare, men han ar ocksa en rnanniskas fralsare - den
enskilda rnanniskans. Lagg rnarke till hur cirkeln forst ar stor och sedan
blir mindre. Jesus ar udrldens Frdlsare (Joh 4:42), sedan ar Jesus kyrkans
fralsare (Ef 5:23) och slutligen ar Jesus din Fralsare (1 Tim 2:3). Han ar
manniskornas

Fralsare, alIas personlige Fralsare. Jesus alskar alIa man-

niskor i varlden, och det galler aven dig: Jesus alskar dig och dog for dig.
Jesus, tack {or din personliga omsorg och {or personlig
[riilsning. Tack {or att du iir min personlige [riilsare.
Eftersom Jesus ar uiirldens Frdlsare dog han for alla - alla som lever nu,
alla som levde i det forgangna och alla som kommer att leva i framtiden.
Jesus ar Fralsaren fran syndens straff, synder som begatts i det forgangna.
Har du bett honom om att forlata sadana synder? Jesus ar aven var Fralsare fran den har varldens ondska, har han befriat dig? Jesus vill vara var
Fralsare fdn synden "nar var Fralsare Kristus Jesus trader fram" (2 Tim
1:10). Ar du redo att mota din Fralsare?
Jesus, du dr min Frdlsare, tack {or att du {raiser mig {ran
synder i det [orgdngna. Jag ber om kraft varje dag att [rdlsa mig {ran
dagliga synder. Jag ser {ram emot ndr du sial» ska komma och [riilsa
mig i [ramtiden {ran synd. Amen.
Las: Tit 3:1-8
Till eftertanke: Yarldens [ralsare rnaste aven vara din personlige Fralsare.
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JESUS; ABRAHAMS AVKOMMA

Nu gavs loftena at Abraham oeh hans avkomma.

Det heter inte:

"och at dina aukomlingar", som ndr man talar om mdnga, utan som
ndr

det talas om en enda: oeh at din avkomling som iir Kristus.
GALATERBREVET 3:16

Jesus ar Abrahams avkomma. Den himmelske Fadern lovade Abraham
en son som skulle valsigna "alla familjer pa jorden" (1 Mas 12:3). Jesus
foddes sorn Messias, den som skulle "ta bort varldens synd" (Joh 1:29)
oeh fora in ett rike av rattfardighet

(Luk 1:33). Eftersom Abraham trodde

pa Guds lofte foddes Isak (1 Mos 15:6). Sa smaningom foddes miljoner
judar ivarlden oeh Jesus var en av dessa judar. Genom tro visste Abraham
att Messias skulle komma fran hans avkomma. "Abraham jublade over
att fa se min dag" (Joh 8:56) sade Jesus. Men Jesus kom inte for att ge
fralsning bara till judarna. Han kom for art ge fralsning till hela varlden.
Han gay fralsning till dig.
Jesus, tack for att du uppfyllde profetian. Taek for att du kom till
jorden som en jude. Taek for att du dog for mina synder.
Eftersom Abraham var en trons man som trodde pa Guds loften sag han
fram emot Jesu fodelse. Men du kan ocksa vara en trans rnanniska. Hur?
Du maste forst se pa berattelsen am Abraham for att kunna tro att Faderns loften galler dig. Sedan maste du se pa Jesu verk pa korset oeh
tillarnpa fralsningen i ditt liv. Till slut maste du lasa Bibeln i tro oeh anvanda dess loften i ditt liv.
Jesus, jag tror pa vad Bibeln sager om dig. Jag anfortror
min [ramtid at dig. Jag vet att du kommer att leda mitt liv
och uiilsigna mig den bar dagen. Amen.
Las: Gal 3:13-18
Till eftertanke: Guds lofte till Abraham am en Messias galler mig.
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FADERN: ABBA FADER

Ni har inte (att slaveriets ande, sa att ni pa nytt skulle leva i (ruktan.
Nej, ni har fatt barnaskapets ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!"
ROMARBREVET 8:15
Herren ar din Abba Fader. Namnet" Abba" betyder att han ar din "pappa"
i himlen. Den icke-troende kanner bara Gud genom hans stora makt oeh
dom. En del troende forhaller sig bara till Herren som himlens Fader som
besvarar deras boner. Andra troende tillber Fadern for att, som Jesus sade:
"Ty siidana tillbedjare vill Fadern ha" (Joh 4:23). Men du kan karma
Fadern personligen genom hans namn Abba Fader. Sa som en jordisk far
tar upp sitt barn i sitt kna oeh kramar om det, sa kan du ga till din "pappa".

o min

Fader, i borian iilskade jag dig (or att du [orldter
mina synder. Nu dlskar jag dig (or din innerliga kiirlek till mig.
Tack (or att du tar emot mig i din (amilj.
Eftersom Herren ar din Abba Fader har du inte gemenskap med honom
bara genom att du haller budord eller lyder befallningar. Du fiek inte en
opersonlig laglig adoption. Du ar en medlem i Faderns familj, du tillhor
honom oeh han tillhor dig. Som din himmelske Faders barn har du alIa
lagliga rattigheter till hans himmelska familj. Du ar din Faders barn oeh
han haller dig i sin famn. Oroa dig inte, kampa inte emot, bara vila.
Herre, det kiinns bra att kanna sig trygg i dina arrnar. Jag kanner mig
lugn som har tryggheten i ditt beskydd. Men jag uill inte kanna dig
bara (or att md bra, jag vill kiinna dig - Abba - (or din egen skull.
Jag uill iilska dig och tillbringa tid med dig.
Las: Rom 8:14-17
Till eftertanke: Du kan vara nara den himmelske Fadern.
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10 JESUS: DEN SOM AR SAND

jag mdste gora hans garningar som har sdnt mig.
Natten kammer, da kan ingen arbeta.
JOHANNES 9:4
Jesus ar den som var sand. Jesus sandes av Fadern fran himlen till jorden
av manga olika orsaker. For det forsta var Jesus den som var sand fran
Fadern for att visa manniskor hur Gud var. "Ingen har nagonsin sett Gud.
Den Enfodde, som sjalv ar Gud, och ar hos Fadern, har gjort honom
kand" (Joh 1:18). Vill du lara dig mer om Jesus for att kanna Gud? Jesus
var den sorn var sand for att lata oss veta hur himlen var (14: 1-3). Vill du
hora vad Jesus sa de om ditt framtida hem? Jesus var den som var sand for
att visa Guds karlek till varlden (3:16). Vill du ta emot Guds karlek i
Kristus? Jesus var den som var sand for att befria varlden. "Men nar tiden
var fullbordad sande Gud sin Son ... for att han skulle frikopa dem som
stod under lagen" (Gal 4:4-5). Vill du ta emot den fralsning som Jesus
erbjuder?
Herre jesus, jag vet att du sandes till uarlden for att beratta
for ass am Fadern. jag tillber Fadern for att han sdnde dig, och
jag tillber dig for att du lydde hans befallning.
Jesus var den sorn var sand, han lydde Faderns befallning. Pa samma satt
sander Jesus dig ut i varlden for att beratta for rnanniskor om evangeliet.
Vill du lyda? Vill du vara Jesu vittne, sa som han sandes som ett sant
vittne?
Herre jesus, sand mig ut i uarlden, sa som Fadern sande dig. jag vill ga
till mina udnner och min familj for att beriitta "allt vad Herren har
gjort med mig" (Mark 5:19). Amen.
Las: Joh 9
Till eftertanke: Sii som Jesus sandes till varlden sander han nu dig.
142

11 JESUS: RATTFARDIGHETENS

SOL

Men for er som fruktar mitt namn skall rdttfdrdighetens sol ga
upp med lakedom under sina vingar. Da skall ni komma ut och
hoppa likt kalvar som

slapps ur sitt bas.

MALAKI4:2

Namnet "riittfiirdigbetens sol" anvands om Jesus vid hans aterkomst. Jesus liknas vid solen som har tva uppgifter: solen branner upp saker, men
solens varrne ger ocksa liv oeh helande. Nar Jesus kommer, kommer hans
dom att "brinna som en ugn. Da skall alla hogrnodiga oeh alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall branna upp dem"
(MaI4:1). Jesus ar som solen, han ar brinnande i dom. Men Jesus liknas
aven vid det lakande solljuset, som lindrar smarta och sjukdom. Det ar
samme Jesus oeh det ar samma solljus, men det kan ha olika verkan. Nar
Jesus kommer, kommer han att ta itu med dig i dom eller i helande larjungeskap?
Herre Jesus, jag kommer till dig for att fa udrme pa min
smdrta och mina problem. I det hiir livet finns det olyckor och
sjuk.dom, ldt ditt helande skina pa mig.
Jesus, rattfardighetens sol, kommer att komma tillbaka med helande for
de martyrer som har dott for trons skull. Han kommer att fullkomligt
uppratta dem vilkas kroppar ar drabbade av cancer eller lemlastade i en
olyeka. De blind a ska se, de lama ska ga, oeh all sjukdom kommer att
helas. Jesus ar den rattfardige, vilket betyder att han kommer att gora det
ratta for oss oeh han kommer att gora det pa ratt satt, Jesus ar rattfardighetens kalla eftersom han ar rdttfardighetens sol.
Herre Jesus, en dag kommer du att stdlla allt tillrdtta. Tills den dagen,
ge oss lite udrmeterapi for livets srndrta. Amen.

Lis: Mal 4
Till eftertanke: Jesus ar riittfdrdighetens sol som kommer att hela var
smarta oeh vara sjukdomar.
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12 DEN HELIGE ANDE: DEN HELIGE ANDE
SOM GAVA

Omviind er oeh tat er alla dopas i [esu Kristi namn, sa att era synder
blir farlatna. Da skall ni fa den helige Ande som gdua.
ApOSTLAGARNINGARNA
2:38
Den helige Ande ar en gava till dig. Jesus sade: "Oeh jag skall be Fadern,
oeh han skall ge er en annan Hjalpare" (Joh 14:6). Den helige Ande gays
for att han skulle bo i varje kristens hjarta. Istallet for att bara ge dig

forlatelse eller evigt livelIer tilltrade till himlen, gay Fadern dig en person
i treenigheten. Denna gava ar den helige Ande. Nar denna gava kommer
in i ditt hjarta for han in himlens andliga rikedomar i ditt liv. Du har
gavan, oppna nu presenten och lyft ur honorn ur ladan. Nar du far en
gava fran en van provar du den eller ser hur den fungerar. Cor detsamma
med den Helige Ande som gava. Anvand honom for att se hur han fungerar.
Helige Ande, jag saker inte andliga ttng, jag soker dig. Jag soher
inte andlig makt eller vdlsignelser. Jag bebouer dig i mitt liv.
Jag tar emot dig som en gratis gdua.
Den helige Ande ar Hjalparen som Jesus utlovade (Joh 15:26). Han hjalper Fadern att utfora hans vilja pa jorden. Han hjalper Jesus genom att ge
evigt liv till alIa som tror pa honom. Han ar gavan som hjalper alIa troende. Vill du oppna den har gavan oeh prova honam?
Helige Ande, kom in i mitt hjiirta oeh hjiilp mig att leva for dig.
Jag har inte andlig makt. Sa kom, min gdua, jag tar emot dig. Amen.

Uis: Apg 2:38-42
Till eftertanke: Den helige Ande ar Faderns gava till dig.
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13 JESUS: ETT VALLUKTANDE OFFER

Oeh lev i kdrlel«, sa som Kristus har iilskat oss oeh utlamnat sig
sjdlu far oss som offergava, ett valluktande offer at Cud.
EFESIERBREVET 5:2
Ett syndaoffer i Gamla Testamentet var ett valluktande offer. Det var inte
valluktande bara for att det luktade gott, sa som en stek luktar gott. Fadern behagades eftersom offret symboliserade en syndares anger infer
Gud. I doden blev Jesus ett udlluktande offer. Han gjorde det mojligt for
dig att bli fralst, Sa som den valluktande doften av rokelsealtaret i
tabernaklet symboliserade de standiga bonerna som gick upp till Gud, sa
ar Jesu nutida prastambete en symbol for hans standiga vadjande till Fadern for dig. Glader du dig over Jesu offer?
Jesus, tack for din uppoffrande kiirlek till mig. Din kiirlek
iir en [orebild for mig. Jag har upplevt din kiirlek
personligen, sa jag vill leva i kiirlek.
Jesus ar ett ualluktande offer, hans dod behagade Fadern (Jes 53:10). Nu
vill Jesus att du ska behaga Fadern genom att leva gudfruktigt. Overlat
ditt hjarta till Jesus och han kommer att hjalpa dig att gora det. Jesus vill
att du ska behaga Fadern genom att overlata din tid, dina tal anger och
gavor i tjanst. Han kommer att hjalpa dig att fullfolja mycket i din tjanst
for himmelriket. Jesus vill att du ska behaga Fadern med din tillbedjan,
eftersom Fadern vill ha tillbedjare (Joh 4:24). Upphoj Fadern och Sonen
idag med pris, ara och tacksagelse.
Jesus, eftersom du dr mitt ualluhtande offer at Fadern
tillber jag Fadern genom dina [orboner. Amen.

Las: Mark 15:42-16:1
Till eftertanke: Jesus ar vart valluktande offer at Gud.
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14 JESUS: EN LARARE FRAN GUD

[Nikodemus] kom till Jesus am natten ocb sade: "Rabbi, vi
vet att det ar (ran Cud du har kammit som ldrare, ty ingen kan gora
sddana tecken som du gor, am inte Cud ar med honom. "
JOHANNES

3:2

Nikodemus kallade Jesus en larare som kammit (ran Cud eftersom han
ville visa aktning for Jesus. Nikodemus var den frarnste lararen pa sin tid.
Jesus - som val valde sina ord - kallade Nikodemus "Israels larare" (Joh
3:10). Pa grekiska antyder de ordJesus valde att Nikodemus var den frarnste lararen i Israel. I var terminologi kan man jarnfora det med "bets
larare". Anda insag Nikodemus att Jesus var honom overlagsen, eftersom
Nikodemus sade att Jesus var en larare sorn kammit (ran Cud. Vad behover du lara dig fran Jesus?
Jesus, ldr mig allt jag behouer veta for att bli mer gudfruktig
oeh e((ektiv i tiiinst. Jag uill bli din elev.

Sa som en larare lar dig om sadant du inte vet
vill Jesus lara dig sad ant du inte vet om Fadern. Sa som en larare hjalper

Jesus kallades ofta Lararen.

till att losa problem oeh gora dig mer effektiv i livet, kan Jesus leda dig ut
ur dina problem oeh gora dig effektiv i kristen tjanst. Sa som en larare ar
en forebild, sa forkroppsligar Jesus sanningen oeh levde ett fullkomligt liv
pa jorden. Sa som en larare alskar oeh hjalper sina elever, alskar Jesus dig
oeh vill hjalpa dig nar du behover honom. Jesus kan fylla ditt djupaste
behov eftersom han ar en larare sorn kommit (ran Cud.
Jesus, det (inns sa myeket jag inte vet, Idt mig fd sitta i
ditt klassrum. Jag vililyssna pa dig oeh lara av dig.
Ldr mig vad jag behouer veta. Amen.
Lis: Matt 21:23-32
Till eftertanke: Jesus kan lara dig vad du behover veta.
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15

TREENIGHETEN: HERREN FORSER

(JEHOVAH JIREH)
[orser.
Idag sager man: Berget dar HERREN [orser.

Oeh Abraham kallade platsen HERREN
FORSTA MOSEBOK

22:14

Herren ar Jehovah Jireh, ett namn som betyder "Herren [orser". Herren
bad Abraham att gora det svaraste han nagonsin kunde ha gjort: att offra
sin son Isak. Abraham var beredd att gora det, men Herren hindrade
honom oeh forklarade att han var Jehovah Jireh. Herren forsag Abraham
med en bagge som han kunde offra, oeh han sorjer for dig nar du lyder
honom, sa som Herren gjorde for Abraham. Jehovah Jireh kommer att
sorja for dig nar du gar ut i lydnad som Abraham gjorde. Hur kan du fa
samma valsignelser som Abraham fiek ta emot? "Alltsa blir de som tror
valsignade tillsammans med Abraham som trodde" (Gal 3:9). Kom ihag
att borja varje uppgift med att be om hans valsignelser oeh fullfolj varje
uppgift genom att be om loftet om hans hjalp att sorja for dig. Hemligheten med andlig rikedom ar namnet "Jehovah [ireh",
Jehovah Jireh, ge mig andlig seger, sdual som ekonomisk udlsignelse
idag. Hjdlp mig att oueruinna mina sudrigheter. Herre, sorj far mina
behov idag. Jehovah [ireh, kom in i mitt liv med din ndruaro oeh kraft.
Be om Jehovah Jirehs kraft att hjalpa dig att besegra dina fiender sa som
Josua, David oeh Gideon gjorde. Sa som du maste be om valsignelser, sa
maste du ocksa be om seger i ditt liv. Han vill sorja for dig nar du litar
fullstandigt pa honom.
Jehovah Jireh, jag ouerldmnar mig till ditt ledarskap oeh litar pa
ditt beskydd. Jag ber om din omsorg oeh litar pa din ndruaro.
Var ndra mig idag. Amen.
Las: 1 Mos 22:1-18
Till eftertanke: Be Jehovah Jireh sorja for dina behov.
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16 JESUS: DEN SOM BAR SYNDER

Sa blev Kristus offrad en gang for att bara mdngas synder,
oeh han skall en andra gdng triida (ram, inte (or att biira synd
utan (or att [rdlsa dem som udntar pa honom.
HEBREERBREVET

9:28

Jesus bar Goigata kors tills han inte langre var hade fysisk kraft att gora
det. En annan bar Goigata kors at honom. Men dar spikades Jesus fast pa
korset oeh bar varldens synder. Ingen annan kunde ta hans plats som den
som bar synder. Jesus var tvungen att gora det sjalv - fullstandigt oeh till
slutet. Han bar mangas synder tills offret togs emot oeh fralsningen var
fullbordad. Sedan ropade Jesus "Det ar fullbordat!" (Joh 19:30). Han har
gjort allt detta for dig, vad vill du gora for honom?
Herre Jesus, eftersom du dog for mig vill jag leva (or dig. Mina offer dr
smd jiimfort med ditt stora offer, men jag uill bara fram mitt offer till dig.
Jesus bar inte bara en del av din synd, han bar hela din synd. Sa du borde
inte ha skuldkanslor eller leva i fruktan. Var en frimodig kristen, eftersom
det inte finns nagon synd som kan MIlas mot dig. Jesus, den som bar
synder, bar din synd oeh hade omsorg om andra, for han sa de till dem
som avrattade honom: "Fader, forlat dem" (Luk 23:34). Sedan tog han
sig tid att valkomna den angerfulla rovaren till paradiset (vA3). Sa var
glad nar du lider for honom oeh bry dig om andra nar du far utsta han for
hans skull.
Herre Jesus, som uppskattning for allt du gjort for mig uill jag leva
i gladje den bar dagen. Jag ska inte klaga ndr saker inte blir som jag
vill, eller gndlla over sddant som irriterar mig .. Allt lidande dr ett
privi/egium med tanke pd hur mycket du har lidit for mig. Amen.
Lis: Luk 23:46-49
Till eftertanke: Sta ut med lidandet, eftersom Jesus har lidit for dig.
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17 JESUS: GUDS FRALSNING

Ty mina ogon har sett din [rdlsning.
LUKAS

2:30

Oeh alla rndnniskor skall se Cuds [riilsning.
LUKAS 3:6
Jesus kallas Cuds [ralsning, ett namn som han fiek forst i Jesaja 52:10.
Simon, en gammal man sorn vantade i temp let polMessias, kallade barnet
Jesus Cuds [ralsning (Luk 2:30). Sedan kallade Johannes Doparen Jesus
for Cuds [ralsning (3:6) nar han predikade i vildmarken. Lagg rnarke till
att Jesus hade "utgatt fran Gud" (Joh 13:3), darfor ger Jesus fralsning
fran Gud till jorden.
Herre jesus, jag taekar dig for att du kom till den hdr uarlden med
[rdlsning [rdn Fadern. Jag taekar dig for att du gav mig [riilsning.
Jesus ar Cuds [ralsning fran din a synder i det forgangna,

de kan inte

MIlas mot dig. Jesus ar Cuds [rdlsning fran de synder som du begar nu, sa
var inte en slav under synden eller lar syndens makt halla dig bunden.
Jesus ar Cuds [rdlsning for dina framtida synder. "Jesu blod renar ass
Iran all synd" (1 Joh 1:7). Du maste ta itu med all synd - forfluten, nuvarande oeh framtida - enligt 1 Joh 1:9, sorn visar overgangen fran bekannelse till forlatelse till rening. Oeh slutligen ar Jesus Cuds [rdlsning sorn
kommer att ta ass fran syndens narvaro till evigheten. Det kommer en
dag nar vi ska leva i himlen oeh aldrig kampa mot synden igen.
jesus, du dr Cuds [ralsning for mig. jag ber dig om fullkomlig [rdlsning
inom alla omrdden i mitt liv. Frals mig nu oeh [rals mig i framtiden.
Amen.
Lis: Luk 3:2-6
Till eftertanke: Jesus kommer fran Gud for att du ska fa fuIlkomlig
fralsning,
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18 JESUS: DEN LEVANDE FADERN
Liksom den levande Fadern har sdnt mig, och jag lever darfor att
Fadern lever, sa skall ocksa den som dter mig leva darfor att jag lever.
JOHANNES

6:57

Herren ar den levande Fadern. AHa avgudabilder ar livlosa bilder oeh ar
ofta gjorda av sten eller tra, de har varken liv eller ger liv. Avgudabilder ar
inget mer an tillverkaren av dem ville att de skulle vara. Men Fadern lever
i himlen oeh har en stor plan for dig idag. Buddha, Muhammed oeh alla
skapare av falska religioner har dott, men den levan de Fadern kommer
att leva for evigt for att ge dig evigt liv. Kommer du att ta emot det?
Herren ar den levande Fadern. Han behovde inte skapa liv - han ar liv.
Han skapade alla levande ting i universum. Den levande Fadern ger andligt liv till dem som akaHar honom oeh tror pa honom.

o

Herre, jag tar ofta mitt liv for givet, utom ndr jag blir sjuk eller
blir hotad. Hjiilp mig att finna mening i mitt liv oeh ge mig gladje.
Herren ar din levande Fader som gay liv till Adam oeh genom fodelsens
standiga under gay liv till dig. Han blaste liv in i Adam som sedan blev en
levande sjal (1 Mos 2:7), sa han kan andas nytt andligt liv in i dig varje
dag. Den levande Fadern kan gora det har till en under bar dag om du
later honom gora det.

o levande

Fader, jag vet att bade mitt fysiska och mitt andliga

Liv kommer [rdn dig. Jag dr tacksam for iinnu en dag att leva for dig.
Ldt mitt liv dra dig idag. Amen.
Las: Joh 6:53-59
Till eftertanke: Den levande Fadern kan gora ditt liv meningsfullt.
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19 JESUS: KRAFTIG UPPMUNTRAN
Sa skulle vi genom tva orubbliga uttalanden, i vilka Cud omojligt kan
{juga, fa en kraftig uppmuntran, vi som har sokt var tillflykt i att bdlla fast
vid det hopp vi ager. I detta happ har vi ett tryggt oeh sakert sidlens ankare
som ndr innanfor farlaten, dit Jesus far udr skull giek in oeh oppnade udgen
far ass, ndr han blev ouersteprdst far evigt, en sddan som Melkisedek.
HEBREERBREVET 6:18-20
Jesus ar kraftig uppmuntran

sa att du kan overvinna tvivel. Oro a dig inte

for ditt eviga ode, Jesus ar ditt hopp. Tvivel kommer fran hjartat, eftersom troende fortfarande har kvar sin gamla syndiga natur (1 Joh 1:8-10).
Sa sok inte i ditt hjarta nar du har tvivel, se pa Jesus, en kraftig uppmuntran. Du kan vara saker pa himlen eftersom han redan ar dar for dig. Sa
som en bat ar ankrad i hamnen for att inte flyta ut till hays med strornmen, sa ar Jesus, ditt ankare, redan sakert ankrad i himlen, han gor att du
inte driver ivag. Sa som en kunglig delegation sander en budbarare till en
stad sa att invanarna kan forbereda hogtidligheterna, sa ar Jesus din budbarare som har gatt i forvag for att forbereda hi mlen for dig eftersom han
vet att du ska komma. Dina tvivel kommer att forsvinna nar du ser pa
Jesus, som star i himlen och vantar pa dig.
Herre Jesus, jag tvivlar ndr jag litar pa min egen farmaga
att reda ut saker oeh ting. Men ndr jag ser pa dig [orsuinner
mina tvivel, da dr jag viss om himlen.
Nar du har Jesus i ditt hjarta ar han en kraftig uppmuntran for dig som
tar bort tvivel. Han star i himlen och vantar pa dig. Sa gel i det har livet
med forvissning, var frimodig, tjana utan tvivel och grip tag i det hopp
som finns framfor dig.
Herre Jesus, jag vet am himlen, men du finns oclesd i
mitt hjarta, sa jag vet att jag dr pa vag mot himlen. Du dr en kraftig
uppmuntran far mig, mitt ankare, min budbarare. Amen.
Las: Hebr 6:13-20
Till eftertanke: Att se pa Jesus tar bort tvivel.
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20 JESUS: EN TILLFLYKT pA NODENS DAG
God ar HERREN,

en tillflykt pa nodens dag,

han kanner dem som flyr till honom.
NAHUM

1:7

Anda sedan Eva var olydig mot Guds befallning har det funnits problem
pa jorden. Det har funnits politiska problem, ekonomiska problem, familjeproblem oeh inre problem.

Sa som

Eva inte hade kraften att saga nej, sa

kampar alla manniskor med sjalvdisciplinens makt. Eftersom vi inte kan
saga nej forsatter vi oss sjalva i svarigheter; sa som Eva forsatte sig sjalv
oeh alla sina efterkommande i svarigheter, Ingen kan undga problem.
"Manniskan, av kvinna fodd, lever en kort tid oeh mattas av oro" (Job
14:1). Men Gud vet om vara problem, sa han lovade att vara en tillflykt
pa nodens dag.
Herre, du vet om de problem jag meter; bjalp mig. Du vet
om de framtida problem som ska komma - problem sorn jag inte
ens kiinner till, [orbered mig.
Omnarnnandet i Nahum 1:7 om "nodens dag" har en dubbel innebord. Det
anvands om den dag i framtiden da Gud ska doma, Nar du ar i Jesus kommer han att vara din tillflykt som beskyddar dig pa domens dag. Det anspelar
ocksa pa alla slags problem vi har idag. Han kommer att beskydda dig
genom att ge dig mod, talamod oeh hopp. Han kommer att hjalpa dig nar
du foljer Bibelns prineiper. Han kommer att ge dig seger genom bon oeh
hans gudornliga allsrnaktiga verk. Oro a dig inte for att ga vilse oeh inte
hitta din vag, han vet var du ar oeh han kommer att hjalpa dig.
Herre Jesus, ldr mig hur jag ska losa problem ndr jag kan fa seger. Ldr mig
hur jag ska leva med problem ndr jag inte kan bli av med demo Amen.
Uis: Nah 1:1-7
Till eftertanke: Jesus vill hjalpa oss med vara problem.
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21

DEN HELIGE ANDE: STROMMAR AV
LEVANDE VATTEN

Om ndgon torstar, sa kom till mig och drickt Den som tror
pa mig, ur hans innersta skall strommar av levande vatten flyta
fram, som Skriften sager.
JOHANNES

7:37-38

Den helige Ande ar strommar av levande vatten, han slacker din torst. Nar
du ar uttorkad och nara doden ar han vattnet som fornyar ditt liv. Nar du
frestas att dricka ur en fororenad kalla i varlden, ar han det enda vattnet
som kommer att ge dig halsa, Nar du har gett ut all din energi genom att
arb eta for hart, ar han vattnet som fornyar din ande. Nar du har struntat
i Herren och blivit smutsig av synden, ar han kallan av levande vatten som
tvattar bort din smuts. Kom till honom, bli ren och drick!
Helige Ande, tack for din standiga uppfordran att dricka. Jag
bebouer vatten. Jag vill ha vatten. Jag tycker om vatten. Har dr jag!
Den helige Ande ar strommar av levande vatten. Eftersom han ar Gud ar
han den eviga kallan till andlig fornyelse och vederkvickelse som flodar
fran Guds hjarta. Nar du har den helige Ande i ditt hjarta har du allt.
Kallan av levande vatten kommer att floda fran dig ut till andra. Men han
ar mer an en flod av vatten, han ar manga floder av vatten. Hur manga?
Sa manga som du behover och mer - tillrackligt for varje manniska som
nagonsin fods pa nytt in i Guds familj. Hans vatten racker for alla manniskor och han ar levande vatten som fyller aUa behov. Kom och drick.
Helige Ande, jag faller pa knii for att tillbe dig for andlig gladje. Jag
kommer till dig for att dricka. A, detta vatten dr gottl Amen.
Las: Jes 12
Till eftertanke: Den helige Ande kommer att mota din langtan,
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22 JESUS: EN LOSEN FOR MANGA

Sa har inte heller Miinniskosonen

kommit for att bli tjiinad

utan for att tjdna oeh ge sitt liv till losen for mdnga.
MATIEUS 20:28
En Iosen ar det pris som betalas for att befria nagon som ar fangad eller
kidnappad. Satan frestade Eva att ata av frukten av kunskapens trad, hon
gay den till Adam och de at bada tva. I den olydiga handlingen fangades
de bada av Satan - bade de och alla deras efterkommande. Ett pris betalades for att befria dessa fangar, "Ni vet ju att det inte var med forgangliga ting, med silver eller guld, som ni blev frikopta ... utan med Kristi
dyrbara blod av ett lamm utan fel eller lyte (1 Petr 1:18-19). Jesus gav sitt
livs blod for att betala losesumman, han var en losen for mdnga. Jesus ar
"Guds lamm som tar bort varldens synd" (Joh 1:29). Trots att hans blod
var priset for alIa i varlden galler det bara for dem som tror pa honom och
tar emot honom som fralsare. Det var en losen for mdnga men det galler
bara for dem sorn tar em at den.

[esus, jag iilskar dig for du iilskade mig forst. jag vill
tjiina dig eftersom du betalade losen for mig.
Jesus ar den fullkomliga forebilden for en tjanare som tjanar andra. Han
tankte inte pa sig sjalv - han tankte pa andra. Men han gjorde mer an att
tanka pa oss - han kom och tog initiativet. Han gay sin tid, sin kraft och
sitt liv till var losen.
[esus, jag vill ge mitt liv for andra for du har gett ditt
liv for mig. jag vill tiinka pa andra, ge mig
tid for andra oeh ta initiativet for andra. Amen.
Las: Matt 20:20-34
Till eftertanke: Ge ditt liv for andra, sa som Kristus gay sitt liv for dig.
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23 JESUS: EN GULDSMEDS ELD
Men vem kan utharda den dag da han kommer,
oeh vem kan bestd ndr han uppenbarar sig? Ty han ar som
en guldsmeds eld oeh som en tudttares sdpa.
MALAKI 3;2
Jesus ar en guldsmeds eld som ska doma dem som kallar sig sjalva for
Guds barn. Jesus kommer att atervanda for att skilja de sanna troende
fran dem som bara kallar sig sjalva kristna. pa Malakis tid krossades silver
till sma korn och maldes sedan till pulver. Vatten halldes over pulvret for
att skolja bort slagget. Det silverliknande pulver som fanns kvar smaltes i
en smaltdegel. Ju mer hetta - guldsmedens eld - som tillsattes, desto mer
slagg kom till ytan. Genom att man blas a varm luft over den sma Ita ytan
blastes slagget bort och kvar fanns rent silver. Nar Jesus kommer tillbaka
kommer han att dorna alla for att faststalla vilka som ar hans sanna troende. Hans ande ar Guds ord, det kommer att blas a bort slagget.
Herre Jesus, jag dr inte perfekt, men jag tror pa dig med hela mitt
hjarta. Jag alskar dig av hela mitt hjdrta, min sial oeh min kraft.
Det finns mycket som ser ut som silver fastan det inte ar det. Pa samma satt
finns det rnanga som ser ut som kristna, men inte ar det. Ibland krossas vi av
forfoljelser och mals sonder av provningar, men inte ens da marker man
alltid vilka som ar sanna troende. Guds ords vatten halls over oss i predikningar och i bibellasning, men inte ens det urskiljer sant troende. Bara guldsmedens eld av dom kommer att visa vilka som verkligen tillhor Kristus.
Herre Jesus, jag dr ouertygad am att du finns. Jag har
upplevt att du bar kommit in i mitt liv. Jag har en inre
[oruissning om att jag dr ditt barn. Amen.
Las: Upp 20:11-15
Till eftertanke: Jesus kommer att doma alla dem sorn kallar sig sjalva
for kristna for att faststalla vem som ar sann.
155

24

TREENIGHETEN: EN GUD SOM FORLATER
(ELOHIM

SELICHOT)

Men du iir en Cud som [orldter; nddig och
barmhdrtig, sen till vrede och star i ndd.
NEHEMJA 9:17
Herren ar Elohim Selichot, en Cud som forlater. Nar du ser pa Gud genom
korset hor du honom saga: "Forldt dem, ty de vet inte vad de gor" (Luk
23:34). Hur kunde Gud forlata dem som korsfaste Jesus? Det kunde han
eftersom de inte forstod vem de dodade eller far att de bara utforde order.
Det var helt enkelt deras natur att vara onda. Gud vet allt om oss, oeh han
kanner aHa av oss. Om Gud inte forlat nagon av oss skulle ingen av oss bli
forlaten. Men han forlat dem som korsfaste Jesus, sa som han forlater dig.

Sa som

rnanniskans natur ar att synda, sa ar Guds natur att forlata.

Herre, din forlatande natur dr raka motsatsen till min syndiga
natur. Tack (or att du [orldter min synd, jag [ortjanar det inte.
Hjiilp mig att ga idag som en [orldten miinniska.
Gud har tva sidor i sin natur. Gud ar rattvis - Elohim Mishpat - vilket
innebar att han maste straffa dem som bryter mot hans lagar. Men Gud ar

aven karleksfull, han forlater alla som sager "forlat" oeh som kommer till
honom genom Kristus. Korset har tva sidor: Den dornande sidan ar att
Gud bestraffar synd oeh den karleksfulla sidan ar att Gud forlater dina
synder. Genom korset ar vi "frikopta genom hans blod oeh har forlatelse
for vara synder" (Ef 1:7).
Herre, jag dr glad att du inte bestraffar mig varje gang jag syndar.
Jag villieva idag sorn ett [orlatet helgon. Tack for din [orldtelse,
som [orandrar mitt liv varje dag. Amen.
Las: Neh 9:5-38
Till eftertanke: Guds forldtelse kommer att forandra dig.
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25 JESUS: EN RATTFARDIG MAN
Officeren som sag det som hiinde, prisade Cud
oeh sade: "Den mannen var verkligen rdttfardig."
LUKAS 23:47
Jesus var en rdttfdrdig man, vilket betyder att Jesus gjorde ratt saker pa
ratt satt. En rartfardig man ar rattfardig i sina onskningar oeh tankar, i
det han gar oeh hur han gar det. Offieeren som var med vid Jesu korsfastelse visste att provningen oeh avrattningen av Jesus inte var rattvis, Han
sag hur de judiska ledarna forst anklagade Jesus for hadelse oeh sedan,
nar Pilauts inte ville godkanna detta som en lagligt atal, hur de dornde
Jesus for forraderi. Offieeren horde Pilatus saga: "Jag finner inget brottsligt hos den har mannen" (Luk 23:4), men judarna korsfaste honom i alIa
fall. Jesus forlat sina bodlar oeh sade sedan till den angerfulle rovaren:
"Idag skall du vara med mig i paradiset" (vA3). Nar offieeren sag Jesu
integritet nar han motte logner oeh oarlighet bekande han: "Den mannen
var verkligen rattfardig" (vA7).
Herre Jesus, jag kan inte uara lika rdttfardig som duo
Jag gor inte a/ltid ratt saker, (or/at mig.
Nar de judiska ledarna oeh det romerska etablissemanget intrigerade mot
Jesus kom himlen till hans forsvar, Den ljusa eftermiddagssolen vandes
till morker, Nar Gud inte kunde betrakta den tragedi som utspelade sig,
blev hirnlen mark. Nar Jesus drabbades Jerusalem av en jordbavning, Jordens Gud protesterade mot de avskyvarda saker som gjordes mot Guds
Son. Nar offieeren hade sett allt ropade han: "Den mannen var verkligen
rattfardig" (Luk 23:47). Jesus var en rattfardig man eftersom han var
Gud forkroppsligad i en manniska.
Herre Jesus, du gjarde alltid det sorn var rdtt. Du var en
rdttfdrdig man. Jag tillber vid dina [otter. Amen.
Las: Luk 23:46-49
Till eftertanke: Manniskor forstod att Jesus var en rattfardig man
eftersom han gjorde det som var ratt,
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26 JESUS: EN STJARNA UR JAKOB
Jag ser honom, men inte nu, jag skddar honom, men inte

ndra.

En stjarna trader [ram ur Jakob, en spira hojer sig ur Israel.
FJARDEMosEBoK 24: 17

Jesus beskrivs som en stjiirna ur Jakob. Sa som sjoman kartlagger sin kurs
efter stjarnorna, sa vill Herren leda ditt liv med stjiirnan ur Jakob. Sa som
stjarnor ger ljus i den svarta natten, sa ger Jesus, stjiirnan ur Jakob, ljus
till en varld som ar formorkad av synd. Sa som stjarnorna utmarker tiden
oeh arstiderna (1 Mos 1: 14 ), sa ger Jesus mening till dina dagliga rutiner.
Sa som stjarnor varnar manniskor att de har en begransad tid kvar pa den
har jorden, sa ger Jesus, en stjdrna ur Jakob hopp. Vand dig till honom for
att fa mening i ditt liv.
Jesus, jag udnder mig till dig for att fa ledning den hdr dagen. Led
mig att gora gada val oeh hjalp mig att ge ditt ljus till dem jag motet:
De som vandrar i rnorkret skadar sig sjalva, de behover Jesus, stjiirnan ur
Jakob, att visa dem vagen. De som ar vilsna i den svarta natten fryser oeh
ar forvirrade, de behover stjdrnan ur Jakob att visa dem varrnen i Guds
karlek. Stjiirnan ur Jakob paminner manniskor om att Fadern alskar dem
oeh har en underbar plan for deras liv. Kom med Jesu ljus till dem (Joh
8:12, Apg 2:1-4). Han villlysa upp vagen for alla som kommer till varlden (Joh 1:4).
Jesus, jag vill bli ledd av din stjdrna. HeW mig varm ndra elden
oeh ldt en ldslampa lysa i mitt hjdrta sa att jag kan lara mig. Lys
upp min stig oeh hjalp mig att vandra i ljuset. Amen.
Lis: 4 Mos 24
Till eftertanke: Jesus ger manniskor ljus for att hjalpa dem att finna
den ratta vagen.
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27

FADERN: HANS NAMN AR FADER

Jag har kommit i min Faders namn, oeh ni tar inte emot mig. Men
kommer det ndgon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.
JOHANNES

5:43

Hans namn dr Fader, detta betyder att "Fader" ar mer an ett narnn. Man
pa jorden kallas "fader" eftersom det ar en beskrivning av man som har
barn. Den forsta personen i treenigheten var kand vid sitt namn "Fader"
genom hela evigheten. Han kallades Fader av sin Son, Jesus Kristus. Varfor ar "Fader" hans namn? Namnet visar pa den nara relation som han
hade med Jesus oeh som han kan ha med dig. Guds viktigaste egenska p ar
inte hans storslagna makt eller hans valdiga kunskap. Guds viktigaste
egenskap ar hans relation med manniskor - han ar Fader.
Jag tillber dig som min Cud pa grund av din allsmdletiga makt.
Jag upphojer dig som min Herre pa grund av allt du gjort for mig. Jag
[olier dig som min mdstare pa grund av din visdom oeh dina under.
Men jag kiinner dig udl eftersom du dr min Fader.
Manniskor i Gamla Testamentet anvande
bad till Gud, sa Jesus kom oeh larde dem
himlen. Helgat blive ditt namn" (Matt 6:9).
far om det han behover, sa kan du komma

inte namnet "Fader" nar de
att be: "Fader var, som ar i
Som ett barn ber sin jordiske
med dina boner till Gud oeh

kalla honom vid hans narnn.
Min himmelske Fader, helgat blive ditt namn imina tankar,
handlingar oeh i min tjanst. Fader, jag iilskar ditt namn. Det
uppmuntrar mig ndr jag kiinner mig nere. Det ger mig kraft att tjana
ndr jag dr svag. Det beskyddar mig mot det onda ndr jag blir frestad.
Eftersom jag kanner dig vid ditt namn kallar jag dig Fader. Amen.
Las: Joh 12:27-50
Till eftertanke: Kalla honom vid hans namn "Fader".
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28 JESUS: EN PROFET, MAKTIG lORD OCH
GARNING
Han [rdgade dem: "Vad dd!" De svarade: "Det som har hdnt Jesus freln
Nasaret, en profet, maktig i ord oeh garning infor Cud oeh allt folket. "
LUKAS

24:19

Gud sande profeter att tala om hans budskap, men manga ganger tog manniskor inte emot deras budskap. En del profeter forutsade vad som skulle
handa i framtiden sa att de skulle fa trovardighet, andra profeter utforde
mirakel far att fa manniskor att tro pa deras budskap. Bibeln beskriver
dessa "profeter. .. som ger dig ... tecken eller under" (5 Mos 13:1-2). Sa
som Guds profeter i Gamla Testamentet kom med overnaturliga profetior
och mirakel, sa kom Jesus och gjorde overnaturliga ting nar han predikade
till massorna. Jesus var en profet, mdktig i ord oeh gdrning.
Herre Jesus, jag tror pa de mirakel som Finns nedteeknade i Bibeln. Jesus,
jag tror att det du talade om i dina predikningar var santo Men den storsta
anledningen till att jag tror ar att du kom in i mitt hjarta oeh fralste mig.
Det fanns manga skal till att Jesus utforde mirakel. Han helade eftersom
han kande medlidande med dem som led. Han gjorde overnaturliga garningar far att visa sin gudornlighet. Jesus gjorde under och tecken eftersom
Garnla Testamentet forutsade att Messias skulle gar a dem. Jesus utforde
mirakel far att hans larjungar och andra skulle tro pa honom. Jesus utforde
mirakel eftersom det bara ar naturligt for Gud att gora det overnaturliga.
Lat Jesus tala till dig idag som en profet mdktig i ord oeh garning som har
Guds budskap till dig. Lat Jesus gar a nagot overnaturligt far dig idag.
Jesus, taek for att du utforde mirakel ndr du var pa jorden, de gav
ditt budskap trouardighet, Men taek for undret i att jag nu dr en ny
manniska oeh for min andliga syn. Amen.
Uis: Luk 24:13-35
Till eftertanke: Jesus utforde mirakel far att ge trovardighet till sin a
predikningar och for att manniskor skulle inse hans gudomlighet.
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29 JESUS: DEN RATTFARDIGE
Finns det ndgon profet som era fader inte har farfa/jt? De
dodade dem som [orutsade att den Rattfiirdig« skulle komma,
och honom har ni nu foratt oeh mordat.
APOSTLAGARNINGARNA
7:52
Stefanus predikade pa ett overtygande satt far dem som var redo att doda
honom (Apg 7:1-53). De judiska ledarna stenade Stefanus, liksom de sett
till att Jesus blev korsfast. Stefanus sade att det var forutsagt i Bibeln att
Jesus, den Rdttfardige, skulle komma. Stefanus pastod att Jesus inte var
skyldig, utan att det var orattfardigt att korsfasta honom. Jesus dog inte
for att han brot mot en lag, istallet dog Jesus som stallforetradare for alla
som hade brutit mot lagen. Jesus dog pa korset sa att rnanniskor inte
skulle behova do far evigt i helvetet.
Herre Jesus, du dr den Rattfardige som dog for mig.
Tack for att du dog i mitt stdlle.
Namnet "rattfardig" kommer fran det grekiska ordet dikaios som ocksa
kan oversattas "rattfardig", Jesus var alltid rattfardig - han syndade aldrig. Han var rattfardig i karaktar oeh handlingar. Fadern gjorde Jesus, som
aldrig syndade till var synd, sa att vi ska kunna ha hans rattfardighet (2
Kor 5:21). Det finns en dubbel overforing i den har versen. Far det forsta
overfordes vara synder till den som var utan synd oeh far det andra averfordes hans rattfardighet

till oss. Det racker inte att du far din a synder

forlatna far att komma till himlen, du mdste vara god - eller enligt orden i
den har versen - du maste vara rattfardig. Jesus, den Riittfdrdige, gjorde
tva saker i vart stalle: Han tog bort var synd oeh gay oss sin rattfardighet.
Herre Jesus, du kom in i mitt hjdrta for att ta bort mina synder oeh ge
mig din riittfdrdighet. Du gjorde mig" bra nog" for him/en. Amen.
Las: Apg 7:51-60
Till eftertanke: Jesus gjorde oss "bra nog" far att komma till himlen.
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30 DEN HELIGE ANDE: DEN ALLSMAKTIGES
LIVSANDE

Cuds Ande har gjort mig, den Allsmdktiges livsande ger mig liv.
JOB

33:4

Den helige Ande ar den Allsmaktiges liusande, han ger liv till alIa levande
vasen. Nar Adam skapades i begynnelsen, andades Gud in i hans lungor
oeh han fiek liv. Det var den helige Ande som kom in i Adams kropp. Den
helige Ande ar liv oeh gay Adam manskligt liv. Genom fodelsens standiga
mirakel fiek du liv. I Gud ar det du lever, ror dig oeh ar till (Apg 17:28).
Helige Ande, taek for livet. Hjdlp mig att iira
Fadern, Sonen oeh dig den hat dagen. Ldt mig fa vara frisk
oeh hjdlp mig att utveekla mitt andliga liv.
Den helige Ande ar den Allsmaktiges livsande som forst gay dig andligt
liv. Nar du blev kristen kom han in i ditt liv genom panyttfodelsen (du
foddes pa nytt) oeh nu bor den helige Ande i dig. "Den som inte ar fodd
av ... Ande kan inte komma in i Guds rike" (Joh 3:5). Nu bor den helige
Ande i din kropp for att fullborda allt det verk som Fadern oeh Sonen vill
gora genom dig. Vill du overlata dig till Andens ledning oeh lata honom
leda dig idag? Vill du overlata dig till hans kraft oeh lata honom verka
genom dig idag?
Helige Ande, jag ar suag, jag ouerldter mig till din kraft sa att jag kan
oueruinna frestelser. Jag litar pa din kraft oeh villleva for dig. Fyll mig
med din ndruaro sa att jag kan fullfolja din vilja den hdr dagen. Amen.
Las: 1 Mos 2:1-7, Job 33:1-7
Till eftertanke: Den helige Ande ar Guds livsande som ger mig liv.
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31 JESUS: DEN OSYNLIGE GUDENS AVBILD

Han dr den osynlige Gudens aubild, forstfodd fore allt shapat.
KOLOSSERBREVET

1:15

Jesus ar den osynlige Gudens avbild som du inte kan se. Genom hela
historien har rnanniskor bett att fa se Gud, men Gud har beskyddat dem.
"Ingen kan se mig och leva" (2 Mos 33:20), sade Gud till Mose. Men det
finns en annan orsak: Du kan inte se Gud eftersom det inte finns nagot att
se. Jesus sade till den samariska kvinnan "Gud ar Ande" (Joh 4:24), och
en ande har inte kott eller kroppslig substans som gar att se. Men anda
vill manniskor se Gud. Sa de kan se Gud genom att se pa Jesus. Las Bibeln
for att se Jesus karaktar och mirakel. Se hans goda handlingar. Nar du ser
Jesus i Bibeln ser du Gud. Du kommer att se hur Gud i rnanniska handlade och reagerade, for Jesus ar Gud. Han ar den levande Gudens avbild.
Herre, i Bibeln ser jag godhet i ditt ansikte. Jag kdnner din ndds
[orldtelse. Nar jag inte kan se ndgot annat kiinner jag Guds niiruaro.
En avbild ar en exakt aterspegling. Det ursprungliga objekret kan inte

rora sig utan att avbilden gor detsamma. Jesus ar Guds avbild, han ar ett
med Fadern - ett i karlek, godhet och nad. Jesus sade: "Den som har sett
mig har sett Fadern" (Joh 14:9). For att kanna Fadern battre, se pa Jesus,
han ar den levande Gudens avbild.
Jesus, jag prisar Fadern vars avbild du dr. En blick pa dig
stillar min nyfikenhet am Cud. Du dr den oouertriiffade
gudomliga skimheten. Amen.
Las: Kol1:1-15
Till eftertanke: Jesus visar oss hur Gud skulle leva och handla sorn
manniska.
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JESUS: HARLIGHETENS HOPP

For dem ville Gud gora kant vi/ken rikedam pd hiirlighet hedningarna
har i denna hemlighet - Kristus i er, harligbetens bopp.
KOLOSSERBREVET

1:27

Jesus ar biirligbetens hopp, AlIa rnanniskor kommer att do, utom de som
mater Jesus i uppryekandet. Ingen ser fram emot doden, for de flesta ar
det ett smartsamt avsked fran det har livet. Men nar du gar genom din
egen dodskuggas dal behover du inte vara radd, eftersom han kommer att
vara med dig (Ps 23:4). Nar du gar in i do den kornmer du ut pa andra
sid an i hans narhet. Anda har en del manniskor svart att tro att det finns
ett liv bortom graven. For att visa att Herren kommer att vara med dem i
deras dad, paminner han dem att se in i sina hjartan hur Kristus bor dar,
eftersom Kristus ar hdrlighetens bopp.
Herre, jag iir tacksam over att du kom in i mitt hjarta.
Nu har jag till(orsikt am mitt [ramtida hem i himlen.
Jesus bor i dig och det ar harligbetens hopp for dig. Denna forsakran ar din
rikedom pa harlighet (Kol 1:27). Slosa inte bort denna rikedom pa tvivel.
De ofralsta kan inte forsta denna forsakran, det ar ett mysterium for dem.
Anda sku lIe de ge sitt livs besparingar for att leva efter doden. Men himlen
kan inte kopas for pengar oeh tillforsikt kommer inte av rikedom. Nar du
har Kristus i ditt hjarta har du rikedomar oeh harlighetens hopp.
Herre, jag vet att jag kommer att leva for alltid, men jag ser inte
(ram emot den smdrta sorn doden innebdr. Hialp mig att se bortom
doden till hdrlighetens hopp. Amen.
Las: Kol1:34-29
Till eftertanke: Kristus bor i dig oeh det ar ditt hopp om att fa gladjas
at himlens rikedomar.
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FADERN:DEFADERLOSASFADER

Cud i sin heliga boning dr de [aderlosas fader oeh dnkors [orsuarare.
PSALTAREN 68:5
Gud ar de [aderlosas fader, han har omsorg om de fattiga oeh behovande.
Fadern har omsorg om de som inte kan ta hand om sig sjalva oeh om alla
rnanniskor som tillhor honom. De foraldralosa som gar med Gud kan
gora ansprak pa vad Bibeln sager: "Om an min far oeh mor overger mig,
tar Herren emot mig" (Ps 27:10). Manga ganger anvander Gud kyrkan
for att ta hand om de behovande, genom hem, barnhem, sjukhus oeh sa
vidare. Andra ganger bryr sig Gud om de behovande genom enskilda
kristna. Om du har myeket, lat de [aderlosas fader anvanda din a tillgangar till att hjalpa nagon i nod. Om du ar i en svar situation, akalla din
himmelske Fader for att fa hjalp,
Fader, jag ar glad i din ndruaro, Aven am jag har behov i mitt liv
dr jag nojd, (or du ar rnin Fader. Du har tagit hand om fnig,

och jag vet att du kommer att ta hand am mig i framtiden.
Gud ar de [aderlosas fader. Eftersom han har skapat universum oeh manskligheten ar han den all as allsrnaktige Fader. Eftersom troende har kommit
till Gud genom Jesus Kristus ar han deras personliga himmelske Fader.
Nar Guds barn akallar honom ar han deras Fader som har omsorg om
demo Vad kan Fadern gora for dig idag?
Fader, jag behouer inget ndr jag ser pa dig. Men ndr jag
tanker pa mitt vardagsliv eller ser ut genom [onstret ser jag
behov ouerallt. Tack for att du tar hand am mig. Anuand mig
for att bjalpa dem som dr i nod. Amen.
Las: Ps 27:9-14
Till eftertanke: Fadern i himlen har omsorg om dem som ar i nod.
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JESUS: DET DOLDA MANNAT
Den som har oron ma bora vad Anden sager till [orsamlingarna.
At den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Oeh en vit sten
skall jag ge honom, oeh pa den dr skrivet ett nytt namn,
UPPENBARELSEBOKEN

2: 17

Rabbinerna undervisade att nar Messias kom skulle han finna den dolda
forbundsarken och mata folket med det manna som fanns i arken. Eftersom Gud gay Israel manna att ata i odemarken forvantade sig folket att
deras Messias skulle ge dem mat pa samma satt, Men Jesus tillrattavisade
dem far deras felaktiga forvantningar med dessa ord: "Guds brad ar det
brod som kommer ner fran himlen och ger varlden liv" (Joh 6:33). Jesus
tankte inte ge dem vanligt brod for att MIla deras kroppar vid liv, han
ville ge dem andligt brad. "Den som ater av det brodet skall leva i evighet" (v.51).
Herre Jesus, jag har trott pa dig.
Jag har dtit ditt brad, oeh du dr god.
Nar Jesus talade om att ge det dolda mannat talade han inte om nagot
torrt overblivet brad fran okenvandringarna, Inte heller talade han om
gardagens brod. Det judiska folket letade efter en skal med gammalt manna.
Det var som om de letade efter en stor hog med brod som skulle racka for
dem i resten av deras liv. Vem vill ha ett varuhus fullt med gammalt brod
nar du har Jesus, det dolda mannat? Han sager: "Den som ater mitt kott ...
jag skall lata honom uppsta pa den yttersta dagen" (Joh 6:54).
Jesus, jag kommer varje dag far att ata vid ditt bord. Ditt brad dr
[arskt oeh gott. Jag kiinner mig stark ruir jag dter av dig. Amen.
Las: 2 Mos 16
Till eftertanke: Jesus ar mannat som ger Iiv,
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JESUS: HUVUDET FOR SIN KROPP

Han dr huvudet for sin kropp, [orsamlingen. Han dr begynnelsen, den

[orstfodde [rdn de doda, for att han i allt skulle vara den [ramste.
KOLOSSERBREVET 1: 18
Jesus ar huvudet for sin kropp, den som ger anvisningar till kyrkan. Sa
som ett huvud star for tankandet i rnanniskokroppen,
sa kan Jesus leda
dina tankar idag. Sa som huvudet gor val, sa kan Jesus leda ditt beslutsfattande idag. Sa som huvudet ser omgivningen och hor saker och uppskattar smaken av gada ting, sa ar Jesus din kontakt med den andliga
varlden. Han vet vad som har hant dig i det forflutna och han vet vad sorn
kommer att handa i framtiden. Lat Jesus - ditt huvud -leda dig idag. Han
vet att gada moten och onda upplevelser ska komma i din vag. Se pa
honom - ditt huvud - for att fa ledning den har dagen.
Herre Jesus, jag tillber dig for att du dr huvudet for
k.ropp en, huvudet (or kyrkan. Men jag vill ha rner an kunskap

om dig. Kom oeh var huvudet i mitt liv.
Nar huvudet tas bort dor kroppen, for kroppen kan inte fungera, tjana
eller tillbe utan huvudet. Du behover Kristus for allt du gar. Du behover
honom mer an en gang i veckan pa sondagar och mer an en gang am
dagen for vederkviekelse. Du behover Jesus varje minut, varje timme. Jesus, huvudet for kroppen ar hernligheten i livet.
Herre, var mina ogon, sa att jag kan se andliga ting. Var mina oron
sa att jag kan hora Faderns rost, hjdip mig att kdnna den ljuva doften
av din niiruaro. Jag kroner dig till huvudet i mitt liu. Amen.
Las: Upp 22:1-5
Till eftertanke: Jesus maste vara huvudet i ditt liv.
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FADERN:ANDARNASFADER
Vi hade udra jordiska fader som tuktade oss, oeh
vi hade respekt for demo Skulle vi da inte sa myeket mer
underordna oss andarnas Fader sa att vi far leva?
HEBREERBREVET

12:9

Nar du tillber Fadern, kom da ihag att "Gud ar ande, aeh de sam tillber
honorn rnaste tillbe i ande och sanning" (Jah 4:24). Fadern ar ande. Det
betyder att han inte har en fysisk kropp, ingen borde gora nagra avgudabilder eller statyer av honorn. Hans natur ar ande, men det betyder inte
att han ar som rok eller en illusion. Fadern ar en person med en stark
persanlighet, det vill saga med intellekt, kanslor oeh vilja. Han existerar
aeh Fadern ar den rnaktige skaparen, den sam for evigt uppratthaller

allt

oeh den evige domaren over universum. Fadern ar ande, andarnas Fader.
Fader, tat mig fa kanna din naruaro. Jag faller ner
pa hnd oeh tillber dig for din ualdiga storhet. Jag ber att
du ska ta hand om mig den hdr dagen.
Andarnas Fader ar allvetande, han vet allt som gar att veta, sa han vet allt
am dig. Andarnas Fader ar allsmaktig, han har all makt att gora allt sam
ar mojligt att gora, sa han kan "samverka allt till det basta" for dig (Rom

pa

8:28). Andarnas Fader ar allestades narvarande, han finns overallt
samma gang, sa han kan vara nara dig aeh ta emat din tillbedjan. Tillbe
honom darfor i ande och han kammer att hora dina boner.
Fader, jag vet att du dr hdr ndra mig. Du vet allt am mig
oeh du vet vad jag bor gora idag, led mig. Du har all makt,
ldt din vilja ske i mitt liv. Amen.
Uis: Hebr 12:6-15
Till eftertanke: Den himmelske Fadern ar nara dig for att hjalpa dig.
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JESUS: HUVUDET OVER ALLA MAKTER
OCH VALDIGHETER
Oeh

i honom ar ni uppfyllda, ban som dr huvudet
over alia makter oeh odldigheter.
KOLOSSERBREVET

2: 10

Jesus ar huvudet over alla makter oeh udldigheter, vilket innebar att lagar
oeh makt ursprungligen kommer fran honom. Eftersom han ar rattfardig
vill han att du ska leva efter hans rattfardiga principer. Dessa ar de prineiper genom vilka Herren rader over varlden - naturlagar, de principer
genom vilka regeringar finns eller de etiska principer som manniskor lever efter oeh manskliga relationer. Aven de andliga prineiperna om fred
oeh broderlig omsorg kommer fran Herren. Agna dig at att lara dig allt
du kan om den har varldens lagar (som kommer fran Gud) sa att du kan
forsta hur Herren leder oeh haller ordning pa allt som sker.
Herre, liir mig att leva enligt dina principer sa att jag kan
behaga dig oeh bli lik dig. Men jag vet om min suaghet,
ge mig kraft att leva efter dina principer.
Jesus ar huvudet over alla makter ach ualdigheter. Lagarnas makt och
principer kom in i varlden nar han skapade allt i begynnelsen. De regler
som manniskor lever efter kom in i manskligheten nar han skapade manniskor till sin avbild. De prineiper genom vilka han allsmaktigt rader over
allt kommer av hans makt, for Jesus ar huvudet over alla makter oeh
ualdigheter.
Herre, jag villieva efter dina principer eftersom jag inte kanner till
allt, ldr mig dina lagar. Eftersom jag dr svag behouer jag din styrka.
Eftersom jag har behov kommer jag till dig for att
hjdlp, Amen.

ra

Las: Ps 119:1-16
Till eftertanke: Kann Herrens prineiper, for de ar hemligheten till ett
framgangsrikt liv.
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JESUS: LAMMET SOM AR SLAKTAT FRAN
VARLDENS GRUNDLAGGNING
Alla [ordens inudnare kammer att tillbe det, alla som
inte har sitt namn skrivet i livets bak som tillbor Lammet
som iir slaktat (ran udrldens grundlaggning.
UPPENBARELSEBOKEN 13:8

Nar Israel firade den forsta paskhogtiden "kallade Mose till sig alIa de
aldste i Israel oeh sade till dem: 'Ga oeh hamta ett lamm for varje hushall
oeh slakta paskalammet" (2 Mos 12:21). Varje fader lade sina hander pa
lammets huvud for att bekanna varje familjemedlems synder. Deras synder overfordes till Iarnmet oeh sedan dodades det, lammet dog istallet for
familjen. Jesus var "Guds lamm som tar bort varldens synd" (Joh 1:29).
Eftersom Jesus kallas Guds lamm, antyder detta att Gud sande sitt lamm
- sin Son - att do for varldens synd. Han ar Lammet som (ir slaktat (ran

uarldens grundlaggning.
Herre Jesus, tack for att du dog for udrlden, men mest
av allt vill jag tacka dig for att du dog for mig.
Det var en historisk handelse nar Guds Son dog pa korset. Men Gud har
inte en almanaeka oeh han haller inte reda pa tiden som manniskor, Gud
ar evig, utan tid. Han har alltid alskat oss oeh har alltid haft avsikten att
ge sin Son till att do for vara synder. Jesus ar Lammet som ar slaktat fran
udrldens grundldggning. Pa ett annat stalle paminner Bibeln oss: "Ni vet
ju att det inte var med forgangliga ting, med silver eller guld, ... utan med
Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm ... Han var utsedd redan
fore varldens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats for er skull"
(1 Petr 1:18-20).
Herre Jesus, tack for att du planerade min [rdlsning [rdn udrldens
grundldggning. Tack for att du kom for att do pd ett kors for mig. Amen.
Lis: Jes 53:1-7

Till eftertanke: Jesu offer planlades for lange sedan men fullbordades pa
korset.
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DEN HELIGE ANDE: HANS STORMVIND

Vattnens baddar kom i dagen, jordens grundvalar blev synliga
for din napst, HERRE, for din vredes stormvind.
PSALTAREN 18:16
Den helige Ande ar Guds stormvind. Nar Gud andas dom, utfor den helige Ande hans straff. Ibland domer Gud direkt i Bibeln, sa som nar han
lat en rnanniska drabbas av spetalska (4 Mos 12:9-12) eller nar han lat
nagon drabbas av doden (Apg 5:1-11). Den helige Ande var Guds direkta
verktyg som utforde straffet.

Ibland dorner Gud indirekt, som nar han

stangde himlen sa att det inte regnade. Ibland sande Gud en farsot t ex i
form av grashoppor eller anvande en storm eller andra naturkrafter. Den
helige Ande var Guds indirekta verktyg bakom det som sag ut som en
naturlig katastrof. Han kan gora ett gott verk i ditt liv, direkt eller indirekt. Eller sa kan han vara kraften i Guds straff, direkt eller indirekt.
Helige Ande, visa mig om jag gor ndgot som kommer att leda till straff.
Jag vill dngra mig oeh andra mig. Andas goda ting pa mig.
Guds stormvind rader over naturen. Ibland kommer olyekor over dig inte
for att du syndar eller ar olydig. Du kanske tror att du blir straffad for
nagot du gjort, men se bortom handelsen. Det du tror ar straff kan vara
Guds satt att lara dig om hans nad. Kom ihag att allt - aven forluster kommer att samverka till det basta for dem som alskar Gud (Rom 8:28).
Tank igenom din forlust for att finna vad Gud vill lara dig. Lar dig vad
han vill att du ska veta oeh be sedan att Gud ska lata goda ting handa i
ditt liv.
Helige Ande,

tat mig

karma din goda stormvind. Jag ber inte om sudra

handelser, men hjalp mig lara mig av dem nar de kommer. Amen.
Las: Ps 18:15-50
Till eftertanke: Gud rader over de ornstandigheter
172

som rader over ditt liv.

<':'.V,""

9

JUNI

"

£L

JESUS: LIVET

Jesus sade till honom: "Jag iir udgen, sanningen oeh livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig. "
JOHANNES

14:6

Jesus ar livet. Han ar livets kalla, Han omgav varlden med sitt liv nar han
skapade den (Kol1:16). Den minsta byggstenen i universum ar eellen, som
bestar av protoner, neutroner oeh elektroner som alla halls samman av Jesu
enorma makt; "allt bestar genom honom" (v.17). Jesus ar aven kallan till
manskligt liv, for de forsta foraldrarna gjordes till Guds avbild nar Guds liv
andades in i Adam oeh han blev "en levande varelse" (1 Mos 2:7).
Herre Jesus, jag taekar dig for liv i min kropp. Jag taekar
dig for mat att ata, vatten att drieka oeh luft att andas.
Jag taekar dig oeksd for andligt liv.
Jesus ar det andliga livets kalla. Jesus, Guds liv, dodades, men han uppsrod pa den tredje dagen. Han ar "uppstandelsen oeh livet" (Joh 11:25).
Aposteln Johannes syftade pa Jesus nar han forkunnade: " Livet uppenbarades, vi har sett det oeh vittnar om det oeh forkunnar
livet, som var hos Fadern oeh uppenbarades
sett oeh tagit emot detta liv?

for er det eviga

for oss" (1 Joh 1:2). Har du

Herre Jesus, jag har tagit emot ditt liv - evigt liv - ndr
jag blev [rdlst, Jag (orstar mer ndr jag laser Bibeln.
Jag upplever [ornyat liv ndr jag umgds med dig i bon.
Jag tillber dig for himmelskt liv. Amen.
Las: Joh 3:22-36
Till eftertanke: Du far Jesu liv nar du tar emot honom i ditt liv.
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JESUS: LAGSTIFTAREN
Det (inns bara en lagsti(tare oeh domare, han som har makt
att [rdlsa oeh (orgora. Men vem dr du, som domer din ndstai
JAKOBS

BREV

4:12

Herren ar lagstiftaren. Han styr varlden genom naturlagar sa som tyngdlagen. Ingen kan bryta mot dessa lagar utan att lida av konsekvenserna.
Han styr ocksa over den andliga varlden genom moraliska lagar. Eftersom ingen har foljt lagarna fullkomligt, kan ingen komma in i himlen.
Jesus fullfoljde lagen i sin dod, han spikade fast lagen pa sitt kors. Att du
har brutit mot lagar kommer inte langre att hindra dig fran att komma till
himlen (Kol 2:14-15). Kristendom handlar inte om att folja regler eller
lagar, det handlar om att karma Jesus. Nar du behagar honom uppfyller
du alla lagarna, for Jesus skapade lagarna. Han ar lagstiftaren.
Herre, ibland dr det sudrt att folja lagarna, far jag har ett
upproriskt drag i mitt hjdrta. Hjalp mig att ouerldta mig sjdlu till dig.
Hjdlp mig att leva enligt dina principer.

Var inte bara en som foljer lagen, dessa rnanniskor kallas formalistiska.
Se bortom lagarna for att se deras syfte, eftersom lagarna gays for att du
ska vanda dig till Gud. Jesus sade att det storsta budet av alla ar att alska
Herren din Gud av hela ditt hjarta, oeh det andra ar att alska din nasta
som dig sjalv (Matt 22:37-40). Nar du foljer lagstiftaren oeh lever efter
inneborden i hans bud, kommer du att ha ett liv som ar vart att leva.
Herre, forldt mig (or att jag faljer buden bara for att vara laglydig.
Visa mig sy(tet bakom dina bud. Jag alskar dig av hela mitt hjdrta,
min sjiil oeh mitt [orstdnd. Visa mig den verkliga inneborden i
dina bud oeh ge mig rdtt instdllning till att leva efter
demo Ge mig kraft att folja demo Amen.
Uis: Matt 22:35-40
Till eftertanke: Fokusera pa Jesus, inte pa opersonliga lagar.
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11 JESUS:EN GOD MAN
Oeh bland folket talades det myeket i det tysta om honom. En del
sade: "Han dr god". Andra sade: "Nej, han vilseleder [olket."
JOHANNES

Nar lovhyddohogtiden

7:12

narrnade sig var Jesus det stora samtalsamnet

i

diskussionerna. Folket undrade om Jesus skulle komma till hogtiden, eftersom det giek rykten om att de judiska ledarna skulle grip a honom.
Jesus hade brutit mot deras sabbatslagar oeh han pasted sig vara Gud. En
del sade att Jesus var god, andra holl inte med om det. En del sade att
Jesus var en profet (Joh 7:40), andra visste att han gjorde mirakel. En del
trodde att Jesus faktiskt var Messias (v.41). Nar Jesus levde, liksom i varlden idag, fanns det "for hans skull delade meningar bland folket" (v.43).
Manga liberalteologer sager att Bibeln inte ar auktoritar, om det var sant
skulle Jesus bara vara en vanlig rnanniska. En del historiker sager att
Jesus bara var en god man, om det var sant skulle de inte kunde bli fralsta
av honom. Problemet ar att Jesus ar Herren Gud som vill ha var lojalitet
oeh fullkomliga karlek.
Herre Jesus, jag vet att du ar Cuds Son, den andra
personen i treenigheten. Jag faller ner pa mina lendn
{or att tillbe dig som min [rdlsare.
Att saga att Jesus ar god ar en borjan, men det racket inte for att du ska bli
fralst. Det kravs inte mycket for att medge att Jesus ar god, men det kraver
hela ditt gensvar att bekanna att Jesus ar Herre. Vad maste du gora? "Om
du darfor med din mun bekanner att Jesus ar Herren oeh i ditt hjarta tror
att Gud har uppvackt honom fran de doda, skall du bli fralst" (Rom 10:9).
Jesus, jag bekanner att du dr myeket mer an en god manniska.
Du dr universums Herre, du dr min Herre. Amen.

Las: Joh 7:1-13
Till eftertanke: Det racker inte att forsta att Jesus ar god, han maste vara
din Herre.
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12 JESUS: ISRAELS TROST
Pa den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon.
Ran var rattfardig oeh gudfruktig oeh udntade pa Israels
trost, oeh den helige Ande var over honom.
LUKAS 2:25
Jesus var Israels trost. Ordet "trost" betyder "lindring". Israel vantade
pa att Gud skulle sanda Messias for att befria dem fran fortryck och lidande, de ville att Messias skulle ge dem trost. Manga judar pa Jesu dagar
ville ha politisk befrielse fran Rom. De var ekonomiskt fortryckta, fortryckta av sarnhallet och i viss grad aven andligt. De forvantade sig att
Messias skulle befria dem fran militariskt fortryck, da skulle de bli lattade. Mycket i livet bestar av forvantningar och uppfattningar. Eftersom
judarna forvantade sig fel sorts befrielse missuppfattade de vem Jesus var
och vad han kom for att gora.
Herre Jesus, ge mig ogon att se dig tydligt, ett klart forstdnd far att
forsta dig pa riitt sdtt oeh ett villigt hjdrta for att folja dig med glddje.
Jesus kom inte den forsta gangen for att sitta pa en rnilitar tron i Jerusalem. Han kom for att sitta pa sina efterfoljares hjartans tron. Jesus kom
for att regera over manniskors tankar och drommar och mod. Nar Jesus
regerar over manniskors hjartan vinner han dem i deras inre. Han ar Israels inre trost, eller hjartats trost, Nar Jesus kommer tillbaka kommer han
att regera aven i varlden och regera fran Jerusalem.
Herre Jesus, kom oeh regera over mitt hjarta. Du dr mina drommars
uppfyllelse, du iir min trost i [ortrycl: oeh lidande. Amen.
Las: Jes 40
Till eftertanke: Jesus erbjuder oss inre trost,
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13 JESUS: SIONS BEFRIARE

Och det skall ske att uar och en som dkallar HERRENS

namn skall bli

[rdlst. Ty pd Sions berg och i Jerusalem skall det {innas en raddad skara
sa som HERREN bar sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.
JOEL

2:32

(I DEN ENGELSKA OVERSATININGEN

"SIONS

BEFRIARE")

Frasen Sions befriare syftar polJesus oeh har en dubbel anvandning. For
det forsta ar det en anspelning pol att landet Israel ska bli befriat i frarntiden. Armeer ska komma mot Israel for att forstora landet, men nar Israel
akallar Herren Jesus, ska han komma for att befria landet. Aven om det
bara ar nagra fa som akallar honom ska Herren vara Sions befriare. Om
Herren har lovat att befria sitt folk i framtiden, tror du di inte att han kan
befria dig i de problem som du har nu?
Herre, jag vet att du iir min befriare. Jag dlcallar dig idag
for att du ska hjalpa mig imina sudrigheter.
Den andra anvandningen av ordet ar for dem som akallar Herren idag. Pi
pingstdagen eiterade Petrus Joel 2:28-32 oeh tillarnpade det pa dem som
lyssnade pa honom den dagen (Apg 2:17-21). Din uppgift ar att be, Herrens uppgift ar att befria. Din bon rnaste vara uppriktig, ar du en sokande
troende? Du maste rikta din bon till Herren, inte till en kyrka, religion
eller nagot annat. Har du akallat Herren? Nar du ropar till honom rnaste
du gora det med din rost, eftersom Herren vill att du ska anvanda dina
sinnen. Du behover inte skrika, han kan hora om du viskar. Det viktiga ar
att gora det - inte att tanka pol det eller planera att gora det i framtiden.
Akalla honom nu.
jag ropar pd dig, Herre. jag har tankt gora det ldnge, men nu
gar jag det. jag behouer dig, Herre, befria mig. Amen.
Las: Joel 2:28-32
Till eftertanke: Herren befriar dem som akallar honom.
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14 FADERN: DEN GAMLE
I min syn om natten sag jag, oeh se, en som liknade en
mdnniskoson kom med himlens skyar, oeh han ndrmade sig
den Gamle oeh [ordes fram infor honom.
DANIEL

7:13

Herren kallas den Camle. Han ar evig, han vet allting som finns att veta.
Inget har hant i det forflutna som han inte vet om, sa han vet allt du har
gjort i det forflutna oeh allt du kommer att gora idag. Han vet vad som ar
bast for dig. Vill du komma till honom for att fa ledning den har dagen?
Herre, du har all kunskap, jag kommer till dig oeh soker dina svar till
de problem jag mater idag. Jag behouer din ledning.
Herren kallas den Camle eftersom han alltid har funnits. Han har stor
visdom. Han vet att du forsoker fa ihop alla bitarna i ditt liv. Men kom
ihiig att det enda "fullkomliga" livet ar det som levs enligt hans vilja. For

den Gamle ar gardagen som morgondagen.

Eftersom han ar Gud vet han

allt som finns att veta oeh "kallar pa det som inte ar, som om det vore till"
(Rom 4:17). Han vet vad som kornmer att handa dig om du gor det som
ar ont, oeh han vet vad som kommer att handa om du gor det som ar ratt.
Han har en fullkomlig plan for dig. Lat honom leda dig den har dagen till
att gora ratta saker pa ratt satt.
Herre, din vilja dr den basta planen for mitt liv. Jag vill gora det som dr
rdtt, oavsett vilka konsekvenser jag kan fa lida om jag gar det rdtta. Jag
vill gora det som dr riitt, eftersom det dr din fullkomliga plan for mitt
liv. Jag vill att du ska ha [orsta platsen i mitt liv. Amen.
Las: Dan 7:1-27

Till eftertanke: Eftersom Gud vet allting har han en fullkomlig plan for
ditt liv.
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JESUS: MOLNSKYN
Broder, jag vill att ni skall veta att alia udra fader
var under molnskyn oeh att alia giek genom havet.
FORSTA KORINTIERBREVET

10:1

Jesus ar en bild av molnskyn som ledde Israel genom oknen (2 Mos 14:19).
Han visste vad han gjorde nar Israel foljde honom till iltervandsgranden
vid Roda havet. Det fanns berg pil bada sidor oeh Faraos arrne jagade
demo Det farms ingen vag genom havet. Varfor forsatte Jesus dem i en sa
farlig situation? Sa att hans folk skulle se pa honom. Har du nagonsin varit
i en atervandsgrand?

Kanske Jesus ledde dig dit for att lara dig de storsta

lektionerna i livet. Du ar aldrig ensam i en atervandsgrand. Var inte radd,
for han finns bakom dig oeh haller fienden borta. Fa inte panik, for han
har en losning oeh du kan lamna en atervandsgrand som en segrare.
Herre, tack for dterudndsgriinderna i mitt liv, som gor att jag udnder
mig till dig. Idag ser jag pa dig oeh dkallar din kraft att klara mig
genom mina hinder. Det kanns bra att kunna ga vidare igen. Amen.
Nar du kommer till en atervandsgrand, gor som Israel gjorde. Forst, vanta

pa Herren. Kanske har han stoppat din framfart sa att du kan se din egen
otillracklighet oeh hans allsmaktiga kraft. Precis som Israel inte forvantade sig att Herren skulle dela havet, kanske du inte heller vet hur han ska
losa dina problem. For det andra, som Mose lyfte staven for Israel att ga
framat, vill Jesus att du ska vandra igenom din a hinder. Om Jesus inte
provar din tro, kommer du inte att lita pa hans ledning.
Herre, tack for dterudndsgranderna

i mitt liv, som far mig att se pa dig.

Idag ser jag upp till dig och ber am din kraft for att ta mig igenom mina
hinder. Det kanns bra att vara pa udgen igen. Amen.
Las: 2 Mos 14:19-22
Till eftertanke: Forsok att se Guds syfte nar du kommer till en
arervandsgrand.
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JESUS: BEFALHAVARE OVER HERRENS
HAR

Han svarade: "Nej, jag dr befdlhauare over HERRENS hiir oeh har nu
kommit hit." Da foil Josua ner till mark en pa sitt ansikte, tillbad oeh
sade till honom: "Yad har min herre for budskap till sin tjanarei"
befdlhauaren over HERRENS hiir sade da till Josua: "Tag skorna
av dina [otter, ty platsen ddr du star dr helig." oeh Josua gjorde sa.
JOSUA5:14-15
Jesus ar befalhauaren over Herrens hdr. Nar Josua undersokte Jeriko innan
han anfoll staden som verkade ointaglig, visade sig Herren for Josua. Forst
trodde Josua att Herren var en soldat, sa han fdgade: "Tillhor du oss
eller vara fiender?" (Jos 5:13). Herren var inte pa nagon sida. Herren
bara svarade att han var befdlhauaren over Herrens hdr. Josua fall ner pa
sitt ansikte och kallade honom "min Herre" (v.14). Det som gjorde att
Jeriko gick att besegra var inte det att Josua fick over Herren pa sin sida
utan att Josua gick over till Herrens sida. Nar Josua overlarnnade sig till
Herren fick han en gudomlig strategi till att vinna slaget (6:2-5).
Herre, alltfir: ofta ber jag dig om hjalp imina planer. Ldr mig
att ouerldta mina planer till dig. Jag vill vara pa din sida.
Nar Herren visade sig for Josua var det en uppenbarelse av Kristus i Gamla
Testamentet. Eftersom Herren ar befalhavaren kommer segern nar du
overlater dig till hans planer. Eftersom han ar befalhavaren ar over himmelens harskaror kommer seger nar du far himmelsk kraft pa din sida. Befdlhavaren over Herrens hdr sa de till Josua att ta av sig sina skor eftersom
han var pa helig mark, pa samma satt maste du tillbe for att fa seger.
Herre, jag inser att jag dr i ett andligt krig. Jag vill vara med i din arme
visa mig vad jag ska gora. Jag vill ha andlig seger; sand himmelens bar
att bjalpa mig. Jag vill umgds med dig, sa jag tillber dig. Amen.
Lis: Jos 5:13-6:21
Till eftertanke: Eftersom Jesus ar var befalhavare i strid rnaste vi ga med
i hans arrne.
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17 DEN HELIGE ANDE: GUDS FULLHET

Oeh lara hiinna Kristi kiirleh, som gar ldngt utouer vad ndgon kan
[orstd. Sa skall ni bli helt uppfyllda avail Cuds fullhet.
EFESIERBREVET

3: 19

Den helige Ande ar Cuds fullhet. Han sands in i ditt liv av Fadern och
Sonen for att fyHa dig med alla det du behover for att leva for Gud. Den
helige Ande vill fylla dig med andlig kraft for att sta emot frestelser och
han vill fylla dig med visdom sa att du kan leva ett gudfruktigt liv. Han
vill fylla dig med andlig forstaelse sa att du kan forsta saker i ditt liv oeh
han vill fylla dig med andlig kunskap sa att du vet vad du ska gora. Vilken
del av ditt liv ar tom? lat den helige Ande fylla dig med Cuds fullhet.
Helige Ande, jag vill bli mer andlig, fyll mig med din Ande.
Jag vill bli mer helig, fyll mig med din helighet.
Den helige Ande ar Cuds [ullbet, nar du har honom i ditt liv ar du fylld
med gudomlighet. Du har Kristus som bor i ditt hjarta for att rota ditt liv
3:17). Fadern ger dig kraft (v.14-16). Den helige Ande
hjalper dig att forsta bredden oeh langden oeh hojden oeh djupet av Guds

i Kristi karlek (Ef

karlek (v.18-19). AkaIla treenigheten idag, de kommer att fylla ditt liv
med Guds fullhet.
Helige Ande, jag har myeket att gora idag, jag behouer din kraft.
Jag dr inte sa gudfruktig som jag vill uara, gor mig helig. Fyll mig,
jag dr tom oeh jag behouer din ndruaro. Amen.
Las: Ef 3:14-21
Till eftertanke: Den helige Ande kan fylla ditt liv med mening.
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18 JESUS: JAG

AR

Ndr Jesus sade till dem: Jag Ar. vek de tillbaka och [oll till marken.
JOHANNES

18:6

Jesus ar JAG AR, den evige allsmaktige Herren. Mose fragade Herren
vilket hans namn var. Herren svarade: "Jag ar den Jag ar ... sa skall du
saga till Israels barn: Jag Ar har sant mig till er" (2 Mos 3:14). Namnet
"Herren " kommer fran det hebreiska verb som betyder "att vara" , det ar
i forsta person oeh upprepas tva ganger. Nar du sager "Herre" sager du
"Jag Ar jag Ar." Gud finns i sig sjalv oeh genom sig sjalv,
Herre Jesus, du iir den store JAG AR, du dr utan borjan oeh utan slut.
Du {inns genom dig sjiilv oeh av dig sjalu: Du dr Herren.
Jesus anvande liknelser for att beratta for manniskor hur han var. Jesus
sade "Jag AR brodet",

"ljuset",

"dorren",

"den go de Herden",

"ater-

uppseandclecn ", "det sanna vinet" oeh mer. Men riar Jesus arivarrde dessa

liknelser sade han mer an att han var brodet som rnattade eller vagen till
himlen. Jesus talade om for sina lyssnare att han var Herren som uppenbarades i Gamla Testamentet. Nar soldaterna kom for att gripa Jesus i
Getsemane fragade Jesus dem "Vem soker ni?" (Joh 18:4). De svarade:
"Jesus fran Nasaret" (v.5). Nar Jesus da sade: "Jag Ar" (v.6), satte han sin
mansklighet at sidan oeh hans gudomlighet visade sig. Soldaterna foll till
marken av detta. Hur kommer du att reagera pa hans valdiga iira?
Herre Jesus, jag faller ner pll mina kniin. Du dr drans Cud.
Jag til/ber dig, den store Jag Ar. Amen.
Las: 2 Mos 3:1-15
Till eftertanke: Jesus ar Gamla Testamentets store JAG AR.
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19 JESUS: GUD

"
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AR MED ass

(IMMANUEL)

Man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud iir med oss.
MAITEUS

1:23

Angeln sade at Josef att dopa Jesus till Immanuel, som betyder "Gud ar
med OSS." Nar Jesus foddes gjorde Gud ett besok hos miinskligheten. Han
levde med manniskor oeh dog for deras synder. Jesus var Gud fastan manga
manniskor inte insag det. Jesus ar fortfarande Immanuel, aven nar manniskor inte kanner hans narvaro. EftersomJesus ar med dig kan han hjalpa
dig med dina problem. Han ar med dig aven nar du inte forstar att han ar
nara. Men du maste akalla Immanuel

for att fa hans hjalp, Han ar

Immanuel, vilket betyder att han kommer att vara nara dig nar du behover honom.
Immanuel, mdnga ganger kan jag inte kdnna din ndruaro, Jag vill kiinna
din narhet. Jag ber om mina problem, men de finns fortfarande kvar.
Jag vet att du dr med mig. Hjiilp mig att klara au den bdr dagen.
Eftersom han ar Immanuel kan du lyekas nar du later honom leda dig.
Forst oeh frarnst kommer han att ge dig hopp nar du kanner for att ge
upp. Sedan kommer han att ge dig en frimodig ande sa att du kan ta dig
igenorn tuffa tider. For det andra kornmer han att visa dig vad du ska gora
oeh leda dina steg. Slutligen kommer han att ge dig ihardighet sa att du
orkar fortsatta tills du lyekas. Immanuel ar med dig, men du rnaste akalla
honom for att fa hjalp.
Immanuel, jag vet att du dr med mig. Hjalp mig kdnna din ledning
oeh ndruaro den bar dagen. Prigor din kraft sa att jag kan gora allt det
jag mdste gora. Jag ber om din naruaro for att fd seger idag. Amen.
Las: Matt 8:1-18
Till eftertanke: Jesus ar med dig overallt eftersom han ar Gud.
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TREENIGHETEN: DEN SOM LEDER

HERREN dr min herde, mig skall intet fattas. Han tater mig uila pa
grana angar, han far mig till vatten dar jag [inner ro ... Han leder mig pa

rsua udgar far

sitt namns skull. Om jag an uandrar i dodsskuggans
dal, fruktar jag intet ant, ty du dr med mig.
PSALTAREN 23:1-4

Herren ar din herde, han kornrner att leda dig. Ibland kommer Herren att
leda dig till vatten dar du finner ro, andra ganger kommer han att leda dig
pa ratta vagar, Eftersom han ar Gud vet han vilken vag som ar bast for dig
idag. Han vet om de problem du kommer att mota idag, sa hall dig nara
honom. Han vet vilka problem som vantar dig oeh kommer kanske aven
att leda dig in i nagra problem for att stark a din tro. Sa som Fadern inte
befriade Jesus fran lidandet, sa kanske han inte kommer att ta bort din
smarta, Men kom ihag att nar den som leder dig for dig genom dodsskuggans dal, kornrner han att vara med dig.
Herre, jag vet att du leder mig, och jag vet att lidandet dr oundvikligt i

det har livet. Men jag tyeker inte am smdrta. Hjalp mig aeeeptera
smdrta oeh lara mig av den.
Folj honom pa nara hall idag. Han vet nar du ska borja ga oeh han vet nar
du ska stann a upp. Om du borjar ga ar han sager "stanna" kanske du
kommer att hamna i djupare svarigheter, Om du lyder Herren kommer
han att ge dig frid i skuggorna i din rnorka dal, hall dig nara honom oeh
lyd honom. Nar Herren, din ledare, sager "stanna",

kanske han hindrar

dig fran att hamna i allvarliga svarigheter, Men vad som an hander kommer han att vara med dig.
Herre, jag ska ga ndr du sager "ga" oeh jag ska udnta pa dig
nar du sager "stanna", Jag ska gora det du sager till mig att gora, far
jag vill uara det du vill att jag ska vara. Amen.
Las: Ps 103:1-14
Till eftertanke: Folj Faderns ledning oeh vandra nara honom.
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21 JESUS: JESUS KRISTUS AR VAR HERRE
Gud vare tack, Jesus Kristus, udr Herre! Alltsd tjanar jag sjalv
med mitt sinne Guds lag, men med kottet tjiinar jag syndens lag.
ROMARBREVET

7:25

Hans namn var Jesus. Det ar det namn han fiek av Maria oeh Josef. Genom evangelierna kallas han Jesus. Hans tjanst ar Kristus, ungefar sa som
manniskor i Kristi kropp har olika uppgifter, som att tjana eller att undervisa. "Kristus" i grekiskan ar samma ord som "Messias" i hebreiskan,
som kommer fran roten som betyder "att srnorja". Nar du sager "Jesus
Kristus" sager du "Jesus, den smorde". Manniskor invigdes till tjanst i
Gamla Testamentet genom srnorjelse, man hallde olja over dem - en symbol for rikedom oeh den helige Ande.
Jesus, jag kommer till dig genom ditt jordiska namn. Jag tackar
dig for att du kom till jorden for mig. Kristus, jag kommer till dig
genom din tjanst, du iir den som dog for mig.
Hans namn ar "Herre". Sa som USA:s ledare har titeln "president", har
Jesus den eviga titeln "Herre". Med hans namn "Herre" foljer aganderatt
oeh makt. Har Jesus makten over ditt liv? Denna titel ger honom aven
auktoriteten att leda manniskor oeh att straffa dem som inte lyder hans
bud. Har du latit Jesus leda ditt liv? Han ar Jesus Kristus udr Herre, ar
han din personlige Fralsare oeh Mastare?
Tack, Jesus, for att du kom in i mitt liv och [rdlste mig.
Nu ger jag dig makten over mitt liv. Jag gor dig till min Mastare.
Jesus Kristus, du dr min Herre. Amen.
Las: Rom 10:1-17
Till eftertanke: Jesus vill vara din Herre oeh Fralsare.
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JESUS: JESUS FRAN GALILEEN

Petrus satt ute pa garden. En tidnstefliclea kom da {ram till honom oeh
sade: "Du var oeksa tillsammans med Jesus (ran Galileen.'
MATIEUS26:69
Jesus [rdn Galileen var bade hans namn oeh tilltalsnamn. Angeln talade
om for Maria att hon skulle ge honom namnet Jesus. Hans namn pa hebreiska - Yehoshua - ar en avledning av "Josua" oeh betyder "Jehova
raddar". Jesus som kom for att fralsa syndare ar fran Galileen, sa han
kallades Jesus [rdn Galileen. Gamla Testamentet forutsade att Messias

pa

skulle komma fran Galileen: "utmed havsvagen, landet
andra sidan
Jordan, hednafolkens Galileen" (Jes 9:1). Sag du att Jesu hemtrakt kallades "hednafolkets Galileen"? Han kom fran den plats dar manga hedningar levde eftersom han ar alias fralsare, bade judars oeh hedningars.
Jesus, jag vet att du kom till ditt folk, men du dog for alla.
Jag taekar dig for att du dog for mig.
Manniskorna

i Jerusalem under Jesu tid hade fordomar mot alIa som kom

fran andra platser. Tjansteflickan kallade honom sarkastiskt for "Jesus
{ran Galileen" (Matt 26:69). En gang forut hade nagra fragat om deras
Messias kunde komma fran Galileen (Joh 7:41). En havdade till oeh med
att "Ingen profet komrner fran Galileen" (v.52). Anda var det Guds vilja
att hans Son skulle fodas i Betlehem, en ring a stad enligt profetian i Mika
5:2. Sedan vaxte Jesus upp i Galileen i staden Nasaret oeh uppfyllde
profetian: "han skulle kallas nasare" (Matt 2:23).
Jesus, jag vet att ditt jordiska hem var i Galileen, men nu
vill jag att du ska ha ditt hem i mitt hjdrta. Amen.
Liis: Matt 2:13-23

Till eftertanke: Gud forberedde en sarskild plats till Jesu fodelse oeh hem.
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FADERN: FADERN
Se, vilken karle]: Fadern har skankt oss: att vi far
kallas Cuds barn, oeh det dr vi oeksa. Yarlden kiinner oss inte,
darfar att den inte har lart kanna honom.
FORSTAJOHANNESBREVET
3;1

Fadern i himlen liknas vid en jordisk far som alskar sina barn innan de ar
fodda. Din himmelske Fader alskade dig Iangt innan du alskade honom,
han alskade dig innan du var fodd. Sa som en jordisk far har en nara
relation med sina barn, sa erbjuder din himmelske Fader dig att ha gemenskap med honom. Sa som jordiska barn umgas med sina fader, sa kan
du komma till honom genom Jesus Kristus. Sa som jordiska fader leder
sina barn genom livet, sa vill din himmelske Fader leda dig idag. Oeh sa
som jordiska fader vill att deras barn ska vara lika dem, sa vill din himmelske Fader forma dig till sin avbild.
Tack Fader for att du iilskar mig. Hjdip mig att lara mig om dig och
bli formad till din avbild. Hidlp mig att veta din vitja och leva i den.
Din himmelske Fader manar ibland pa dig att ga, sa som jordiska fader
vill att deras barn ska ga. Ibland vill din himmelske Fader att du ska
spring a nar du fortfarande vaxer, Varfor verkar han lagga mer pa dig an
du kan bara? Sa att du ska vaxa oeh bli starkare oeh kunna utratta mer.
Men ibland ar det svart att lara sig. Ibland kommer du att vilja ge upp,
men din himmelske Fader uppmuntrar dig - sa som en jordisk far gor - sa
att du vaxer oeh blir starkare oeh gor mer med ditt liv. Kanske den himmelske Fadern tillater svarigheter i ditt liv sa att du kan gora mer for honom.
Fader, tack for sudrigheter som gor mig starkare. Tack for din odndliga
uppmuntran.

Hialp mig att nd de mal du siitter far mig. Amen.

Las: Ef 2;1-6
Till eftertanke: Fadern uppmuntrar oss att vaxa bortom var trygghetszon.
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JESUS: JESUS FRAN NASARET
Filippus {ann Natanael oeh sade till honom: "Den som Mose
har skrivit om i lagen oeh som profeterna har skrivit om,
honom har vi [unnit, Jesus, [osejs son, {din Nasaret.'
JOHANNES 1:45

Nar du anvander namnet "Jesus (ran Nasaret" syftar du bade pa hans
namn och hans tilltalsnamn sa om du gor nar du anvander hans namn
"Jesus fran Galileen". Jesus kom som ett spadbarn sa han maste bli fodd
nagonstans - det var Betlehem. Jesus var ett barn sa han maste vax a upp
nagonstans - det var i Nasaret. Han vaxte inte upp i Jerusalem nara templet,
aven fast Jesus kallade temp let "min Faders hus" (Joh 2:16). Korrupta
praster som till slut mutade Judas att forrada Jesus kanske hade forsokt
depravera pojken Jesus om han hade vaxt upp dar, Jesus vaxte upp i en
liten avlagsen stad i Galileen. De som hade storst inflytande over honom
var hans far och mor och manniskorna iNasaret. Ordet "Nasaret" kornmer fran det hebreiska ordet nazar som betyder "avskild". Vi vet att hedningar bodde i trakten, eftersom den var kand som "hednafolkets Galileen"
(Jes 9:1). Men i den har lilla staden var Jesus avskild fran yttre paverkan
eftersom stadsrnanniskorna avskilde sig sjalva fran andra. Nasaret var en
perfekt plats for en judisk pojke att vaxa upp i och anda ha medkansla for
alla manniskor och bli "varldens fralsare" (Joh 4:32)
Herre, jag prisar dig (or att du udgledde Jesus ndr
han udxte upp sa att han kunde bli min [rdlsare.
Jesus (ran Nasaret hade en perfekt barndom. Bestam dig sjalv for att ge
dina barn eller barn barn basta rnojliga uppvaxtforhallanden och "fostra
och forrnana dem i Herren" (Ef 6:4).
Jesus, jag vet att du dlskar udrldens barn. Hjalp mig att visa
din karlek genom att dlska alla barn oeh lara dem din sanning
oeh leda dem till [rdlsning. Amen.
Las: 5 Mos 6:1-15

Till eftertanke: Jesu barndom forberedde honom att bli din fralsare.
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JESUS: FRIDENS KONUNG
Oeh Abraham gav honom tionde av allt, betyder for
det [orsta "rattfiirdighetens konung", vidare "Salems konung",
det vill siiga "[ridens konung. "
HEBREERBREVET 7:2

Jesus ar fridens konung, ingen som lever Iangt fran honom kan ha frid
eftersom han ar den ursprungliga kallan till frid. Nar Jesus var pa jorden
kunde han lugna enorma stormar, for han hade makt over naturens kraft.
Jesus kunde aven driva ut demoner, eftersom han hade makt over den
manskliga naturen. Jesus kan ge dig frid nar du ar mitt i en storm. Han
kan ge dig sjalvkontroll oeh ett inre lugn nar du tar emot hans frid. Nar
du later honom sitta pa ditt hjartas tron kornrner fridens konung att lata
allt samverka till det basta. Vad behover du idag?
Jesus, jag viinder mig till dig for att fa inre frid. Jag kanske
inte dr ansvarig for alIa problem i mitt liv, bar jag dndd ansuar
for hur jag reagerar pa demo Herre, hjiilp mig att reagera pa ett
riktigt sdtt, sa som du vill att jag ska reagera.
Satan ar upphovsmannen till forvirring, strid oeh vald, men Jesus kommer med frid, oeh han regerar med frid. Nar du ar orolig oeh upprord ar
du inte i centrum av Jesu vilja. Men nar Jesus regerar over ditt liv kornrner
du att uppleva att du har sjalvkontroll, oeh du kan ga in i hans vilja. Vill
du inbjuda kung Jesus att sitta pa ditt hjartas tron idag?
Jesus, lar mig att se pa problem genom dina ogon. Visa mig hur
jag ska reagera ndr saker runt mig faller isdr. Jag inbjuder dig
att regera i mitt liv oeh ge mig frid i mitt hjarta. Amen.
Las: Ps 62
Till eftertanke: Du kornrner att fa frid oeh sjalvkontroll nar Jesus regerar
i ditt liv.
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DEN HELIGE ANDE: GUDS GAVA
Om du kande till Cuds gava och vem det ar som sager
till dig: Ce mig att dricka, dd skulle du ha bett honom,
och han skulle ha gett dig levan de vatten.
JOHANNES

4:10

Den helige Ande ar Cuds gdua. Han ar den som gay evigt liv till dig vid
fralsningen. Han kallas gavan eftersom fralsningen ar en gava (Ef 2:8-9).
Du kan inte fortjana nagot han ger dig genom egna anstrangningar,

du

maste ta emot gavoma gratis fran honom. Nar du later den helige Ande
rada i ditt liv far du frid, visdom, forstaelse, mod och ett gott fomuft.
Helige Ande, jag tar emot dig i mitt liv. Jag tar emot de gavor
vill ge mig. Kom in i mitt liv och bjalp mig att bruka de gduor du har
gett mig. Visa mig hur jag ska anuanda de [ormdgor jag har.
Den helige Ande kallas Cuds gdua, eftersom han vill ge dig andliga gavor,
eller tal anger, till din kristna tjanst. Han ger andliga gavor som bestar av
forkunnelse, undervisning, formaning, ledning, tjanande och gavan att
visa medlidande. Den helige Ande ger dig gavan av tro och visdom for att
du ska kunna vara effektiv. Varje god gava kommer fran Fadern (Jak
1:17) och ges till dem som tror av den helige Ande (1 Kor 12:11). Vet du
vilken din storsta andliga gava ar? Vet du hur du ska anvanda den? Be den
helige Ande att visa dina andliga gavor for dig, och be honom sedan att
hjalpa dig att anvanda dem i tjanst.
Helige Ande, jag ber dig att visa mig mina andliga gduor.
Visa mig hur jag ska anudnda dem pa ett riktigt siitt.
Ce mig kraft att anudnda demo Amen.
Las: Rom 12:1-8, Ef 4:7-16
Till eftertanke: Den helige Ande ar Cuds gdua till oss.
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JESUS: FRALSNINGENS NAMN
For att ni genom tron skall ha liv i hans namn.
JOHANNES 20:31

Angeln befallde: "Ge honom namnet Jesus, ty han skall fralsa sitt folk
fran deras synder" (Matt 1:21). Namnet "Jesus" kommer fran det hebreiska ordet Yehoshua (dess forkortade form ar Yeshua, som betyder "Jehova
raddar". "Yehoshua" overs arts aven "Josua", namnet pa den general som
intog det forlovade landet till Israel. Manga judar ville art deras Messias
skulle vara en soldat - en general som skulle driva ut romarna ur deras
land. Jesus kom for art ge personlig fralsning, inte for art astadkomma
politisk seger. Han kom far art vara deras fralsare fran synden, inte en
befriare fran militariskt tyranni. Fralsningen lag inte i militarisk triumf,
den fanns inombords - "Ni maste fodas pa nytt" (Joh 3:7).
Sa som fiskarna lamnade sina ndt for att [ol}« dig,
ouerldmnar jag allt till dig. Eftersom du sade at mig att ta
mitt kors varje dag, dngrar jag idag mina synder.
Namnet "Jesus" ar ett [riilsningens namn. "Inte heller under himlen finns
nagot annat namn, som givits ,h manniskor, genom vilket vi blir fralsta"
(Apg 4:12). Du ar fralst genom tro pa hans namn (Ef2:8). Men du far inte
fralsning genom art bara upprepa hans namn med ord. Nej! Hans namn
star for personen Jesus, som kommer fran Gud. Hans namn star for hans
triumferande ateruppstandelse, som ger dig nytt liv. Hans namn fralser
dig eftersom "at alIa som tog emot honom gay han ratt art bli Guds barn,
at dem som tror pa hans namn" (Joh 1:12).
Herre Jesus, jag tror pa ditt namn. Nu ber jag dig att
komma in i mitt hiarta. Tack for [riilsningen. Amen.
Las: Mart 12:15-21
Till eftertanke: Namnet Jesus star for hans gudomliga person oeh hans
dod som fralser oss.
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28 JESUS: DEN HELIGE OCH RATTFARDIGE
Ni [ornekade den Helige oeh Rdttfdrdige oeh
begdrde att fa en mordare frigiven.
APOSTLAGARNINGARNA
3: 14
De judiska ledarn a forkastade Jesus, den Helige oeh Rattfardige. De anklagade Jesus for att hada Gud oeh for att vara landsforradare. De kallade honom lognare, vindriekare oeh hyeklare, oeh de sade att han gjorde
rnirakel med Satans kraft. Men Jesus ar den helige, Guds Son. Jesus var
ren oeh avskild fran synd. Han kunde inte synda, for han var Gud. Nar du
sjunger "helig, helig, helig", upprepar du korrekt ordet "helig" for varje
person i treenigheten. Jesus ar den helige, sa som Fadern oeh Anden ar
heliga. Vill du till be hans helighet?
Herre Jesus, jag vittnar om att du iir helig.
Du dr helig till din natur oeh dina verk iir heliga.
Jesus ar den rattfardige, han gjorde aldrig nagot oratt. Han behandlade
inte judarna orattvist, fastan de ljog om honom. Han behandlade inte
sina romerska bodlar orattvist, fastan de spikade fast honom pa ett kors.
Han behandlade alla rattvist i sitt jordiska liv, oeh sa kommer han att
behandla dig rattvist i alla ornraden av ditt liv. Du kan lita pa honom.
Eftersom hans natur ar rattvis kommer Jesus alltid att gora det som ar
ratt.

Herre Jesus, jag litar pa att du ska ge mig evigt liv. Nu litar jag pa att
du ska leda mig oeh hjalpa mig att leva den biir dagen. Hjiilp mig att
vara helig sa som du dr helig. Hjalp mig att behandla alia mdnniskor
rdttuist, sa som du gor. Amen.

Las: Apg 3:1-16
Till eftertanke: Eftersom Jesus ar helig oeh rattvis kommer han alltid att
behandla dig rattvist.
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TREENIGHETEN: MIN H]ALPARE
Darfor kan vi frimodigt saga: Herren ar min hjdlpare,
jag skall inte frukta. Vad kan en mdnnislea gora mig?
HEBREERBREVET

13:6

Hot; HERRE, var mig nddigl HERRE, var min hjiilparel
PSALTAREN

30:11

Herren ar din hjiilpare, han ar den som hjalper dig att gora det du inte kan
gora. I andra fall hjalper Herren dig att gora vad du borde men inte vill
gora. Alia i treenigheten ar din a bjdlpare: Fadern, Sonen oeh den helige
Ande. For det forsta ar Fadern din hjalpare. Psalm 30:9 sager: "Till dig
Herre, ropade jag." Herren ignorerade inte ropet, inte heller lamnade
Herren honom utan svar nar han ropade "HERRE, var min hjalparel
(v.11). For det andra ar Jesus din bjiilpare i fara eller svarigheter; han
"skali aidrig lamna dig eller overge dig" (Hebr 13:5). Eftersom Fadern
oeh Sonen kommer att hjalpa oss ska vi inte frukta for vad vara fiender
kan gora,
Herre, du dr min bjdlpare, jag kan inte klara mig utan dig. Eftersom
du hjdlper mig genom hinder oeh sudrigheter litar jag pa dig.
Jesus Iovade att den helige Ande skulle hjalpa oss (Joh 14:16,26). Hjdlparen hjalper oss finna fralsning, panyttfoder oss, bor i oss med sin narvaro,
doper oss in i Kristi kropp, bevara oss till den yttersta dagen oeh forsakrar oss om evigt liv. Den helige Ande kommer att overbevisa oss om synd,
lara oss vad vi behover veta, leda oss, ge oss gavor for tjanst oeh fylla oss
med kraft i var tjanst.
Herre, tack for att du sander den helige Ande att hjdlpa mig
att finna [rdlsning. Tack for den helige Ande, som bjdlper mig i
kristen tjdnst oeh anudnder mig i tjdnst. Amen.

Las: Ps 30
Till eftertanke: De tre personerna i treenigheten har var oeh en sin uppgift
i att hjalpa mig i mitt kristna liv.
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JESUS: DEN SOM HAR BRUDEN

Brudgum ar den som har bruden. Men brudgummens

van, som

star dar och hor honom, glader sig innerligt over brudgummens
JOHANNES

rost.

3:29

Bruden ar kyrkan - panyttfodda troende, de som har blivit fralsta. Jesus
ar brudgummen, det ar han som har bruden. Ivart samhalle uppvaktar
mannen oftast kvinnan, sa somJesus ar den som letar efter de vilsegangna.
Ivart sarnhalle ar det oftast mannen som friar, sa som Jesus kallar oss till
fralsning. I vart samhalle ar det oftast mannen som betalar for forlovningsringen, sa som Jesus ar den som betalat det slutliga priset for var fralsning. Mannen tar oftast initiativet "sa som Kristus har alskat forsamlingen oeh offrat sig for den" (Ef 5:25). Eftersom Jesus har gjort allt, ar
han den som har bruden.
Jesus, ndr jag hdller mig till dig dr det gott att veta att du
hdller dig till mig. Jag vet att jag tillhor dig.
Eftersom brudgummen tar initiativet sager bruden oftast ja. Har du sagt
ja till Jesus? Eftersom brudgummen forst alskar bruden, foljer hon oftast
hans rad, Har du foljt Jesus? Eftersom brudgummen beskyddar sin brud
oeh vill henne allt val, vill bruden leva med honom. Har du latit Herren
Jesus ha omsorg om oeh beskydda dig? "For ingen har nagonsin hatat sin
egen kropp, utan man ger den naring oeh vardar den, sa som Kristus gar
med forsamlingen"

(Ef 5:29-30).

Jesus, jag uander mig till dig med alla mina behov. Jag vill
lyda dig, alska dig och leva for dig. Amen.
Las: Ef 5:22-33
Till eftertanke: Jesus ar brudgummen som tar hand om oss oeh vara behov.
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JESUS: EN ANDLIG KLIPPA

Alla Ilt samma mat oeh alla draek samma andliga dryek. De draek ur
en andlig klippa som [oljde dem, oeh den klippan var Kristus.
FORSTA KORlNTIERBREVET
10:3-4
Herren var eldstoden som ledde Israel till Meriba (2 Mos 17:1-16) oeh
nar de kom dit var oasen torr. Herren visste att det inte fanns nagot vatten
innan han ledde dem till ett torrt hal. Han straffade dem inte. Han ville
att Israel skulle gora mer an drieka vanligt vatten, han ville att de skulle
drieka and ligen fran honom sjalv, Det torra halet i Meriba visade hur
uttorkat Israel var andligt sett. Ibland kanske han leder dig till ett torrt
hal for att hjalpa dig att se din andliga tomhet, oeh sedan vill Herren att
du ska akalla honom. Kanske ar du villig att drieka av honom nar han ger
dig vatten. Vill du drieka ur den andliga klippan idag?
Herre, nu vet jag varfor det (inns torra hill i mitt liv. Hjalp
mig att se bortorn rnina problem och se dig i mitt liv.

Jag dr torstig oeh bebouer vatten. Sldc]: min andliga torst.
Sa som Israel fiek angra sig oeh ropa for att fa vatten, sa maste du vanda
dig till Jesus nar du ar andligt torstig, Sa som Mose behovde sla pa klippan i tro, sa maste du komma till Jesus genom Golgata for det var dar
som han dog for dig. Sa som Herren ville hjalpa Israel mer an de sokte
honom, sa vill han ge dig vatten att drieka idag. Nar du drieker av Kristus, den andliga klippan kommer han att still a ditt hjartas Iangtan.
Herre, de torra hdlen i mitt liv gor mig torstig efter
naring oeh upprdttelse. Ditt vatten dr gott. Amen.
Las: 2 Mos 17
Till eftertanke: Jesus later mig bli torstig sa att jag kan drieka av honom.
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FADERN: VAR ANDLIGA FADER

Vi hade udra jordiska fader som tuktade 055, oeh vi
hade respekt for demo Skulle vi da inte sa myeket mer
underordna ass andarnas Fader sa att vi far leva?
HEBREERBREVET 12:9
Herren kallas andarnas Fader. Alla universums andar ar underordnade
honom. Oeh alla manniskor har en ande, oeh den ar underordnad Fadern. Sa som en jordisk far alskar oeh leder sina barn, sa alskar andarnas
Fader sina barn pa jorden oeh leder dem (1 Mos 50:20, Ps 119:71, Rom
8:28). Vill du lata honom undervisa dig idag? En jordisk far beskyddar
sin a barn oeh har omsorg om dem, sa som den himrnelske Fadern har
omsorg om dig. Andarnas Fader vill visa sitt beskydd oeh sin omsorg om
dig. Vill du ta emot det idag?

o andarnas

Fader, jag vill umgas med dig den har dagen. Jag bekanner

din auktoritet over mitt liv. Jag vill behaga dig, tjdna dig oeh tillbe dig.
Eftersom han ar andarnas Fader, har han ratt att tukta oss. Manniskor ser
upp till sina fysiska fader som tuktade dern, vill du inte se upp till Herren
nar provningar kommer? Relationen mellan en far oeh hans barn ar viktig. Det ar en karleksrelation, Eftersom en far alskar sina barn, tuktar han
dem for att de ska lara vad som ar bast for dem. Ibland ar en tillfallig
tillrattavisning

det basta for barnet i det langa loppet. Din himmelske

Fader tuktar dig eftersom han alskar dig.
Du dr min Far, jag ouerldter mig till din tillrdttauisning.
Jag accepterar din plan for mitt liv. Hjalp mig att lara mig av
mitt lidande och bli mer lik dig. Amen.
Las: Matt 7:25-29
Till eftertanke: Andarnas Fader vill ha en nara relation med dig.
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JESUS: MAsTARE
En man kom (ram till Jesus oeh [rdgade: "Mastare,
vad skall jag gora for gott for att
MATIEUS

ra evigt liv?"

19:16

Den rike unge mannen giek till Jesus oeh fragade: "Mastare, vad skall jag
gora for gott for att fa evigt liv?" Han ville komma till himlen oeh trodde
att han maste gora nagot for att komma dit. Han kallade Jesus Mastare
men Jesus svarade honom: "Varfor fragar du mig om det goda?" (Matt
19:17). Jesus fornekade inte att han var god, for han var Gud, som ar god.
Jesus anvande denna fraga for att den unge mannen skulle forsta allvaret
i hans fraga. For att fortydliga vad Jesus menade: "Ar du saker pa att du
vet vad det innebar att vara 'god'?" Vad den unge mannen inte forstod
var att det kravs gudomlig forlatelse for att fa komma till himlen. Jesus
sade till honom: "Vill du ga in i livet" (v.17), vilket tyder pa att han annu
inte hade kommit in i himmelriket.
Herre, du

dr

god, inte for att jag sager det, utan for att du

dr

Cud.

Jesus sade till den unge mannen att hdlla buden, vilket han pasted att han
gjort. Sa Jesus tog upp den unge mannens skotesynd - pengar - nar han
sade "Ga oeh salj vad du ager" (Matt 19:21). Mannen "giek bedrovad sin
vag" (v.22). Den unge mannen agde inte bara pengar, pengarna agde honom. Han var skyldig till girighet oeh begar till pengar. Han hade brutit
mot det tionde budet "Du skall inte ha begar" (2 Mos 20: 17).
Herre, jag inser att det inte rdcher att bara vara god oeh att jag inte
kommer till himlen bara genom att kalla dig god. Jag kallar dig min
[riilsare, av ndd har du [orldtit all min synd. Amen.
Uis: Matt 19:16-26
Till eftertanke: Jesus rnaste vara mer an en Mastare, han maste vara din
Fralsare.
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JESUS: DEN GODE HERD EN

Jag dr den gode herden. Den gode herden ger sitt liv for faren.
JOHANNES

10:11

Jesus kallade sig sjalv den gode herden eftersom han gor det som goda
herdar gor: de ger sitt liv for sina far. De ger upp sitt bekvama liv for att
bo utomhus pa angarna med faren, sa som Jesus gay upp himmelens harlighet for att komma till jorden for sina far. En god her de ger upp sin
frihet for att vaka over sina far. Jesus gay upp sin eviga tillvaro for att bli
manniska med begransningar, En god herde offrar sin somn for att leta
efter vilsegangna far, Jesus kom till jorden for att leta efter de vilsegangna
(Luk 15:4-7). En god herde ger upp sin trygghet for att ge sig ut i stormen
eller karnpa mot ett rovdjur; Jesus kom till jorden for att bli frestad,
forlojligad oeh forfoljd. En god her de kan do nar han beskyddar sina far,
Jesus gay sitt liv pa korset for varlden. Jesus sade: "Jag har ocksa andra
far, som inte hor till den har fallan. Dem maste jag ocksa leda" (Joh 10:16).
Jesus, du dr den gode herden som gav sitt liv for udrlden,
Du dr min berde, jag kanner mig trygg i din ndruaro,
Jesus ar den gode herden sam ber dig att bli en herde for hans far. Han
sade till Petrus: "Var en herde for mina far" (Joh 21:16). Sa sorn Jesus ar
din herde maste du bli en her de for nagon som behover din omsorg. Petrus skrev: "Var herdar for Guds hjord" (1 Petr 5:2).
Herre Jesus, du ar min herde, tack (or att du har omsorg om mig.
Jag vill uara en herde for ndgon annan. Amen.
Las: 1 Petr 5:1-11
Till eftertanke: Den gode herden ger sitt liv for dig.
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DEN HELIGE ANDE: HERRENS
HARLIGHET
Oeh vi alla som med autdcht ansikte sk!zdar Herrens hdrlighet
som i en spegel, vi [oruandlas till en oeh samrna bild, (ran

harligbet till barligbet. Det sker genom Herren, Anden.
ANDRA

KORINTIERBREVET

3:18

Den helige Ande ar Herrens hdrlighet. Han ger ara oeh aktning till Fadern
oeh Sonen. Nar du ser pa Gud ser du den helige Ande. Oeh ju mer du ser
pa den helige Ande for att lara dig mer om Gud, desto mer forvandlas du
till att bli mer gudfruktig. Nar du ser pa hans harlighet ar du upphojd till
en hogre niva av pris oeh tillbedjan. Den helige Ande ar Herrens hiirlighet
som hjalper dig att tillbe Gud. Nar du ser pa honom, Guds spegel, kommer du att hojas upp till en hogre niva av tillbedjan.
Helige Ande, ndr jag ser Herrens biirligbet p!z nytt, borjar jag
tiltbe. Jag vilt se mer biirlighet, sa att jag kan kanna storre
ndrhet i tillbedjan an ndgonsin [orut,
Den helige Ande ar Herrens hiirligbet som vill forandra ditt liv sa att du
kommer att bli mer lik Gud. For att bli mer gudfruktig maste du ha en

vision om vad du vill bli. Sedan maste du strava efter att bli det. Nar du
ser den helige Andes harlighet, vill du bli mer lik Gud. Sa se pa den helige
Ande i Bibeln oeh pa den helige Ande i bon.
Helige Ande, gor mig gudfruktig. Jag uill ldsa mer om dig i
Bibeln for att lara mig mer om hur du verkar i mitt liv. Niir jag ser
dig i din hdrlighets spegel strduar jag efter att bli mer
gudfruktig oeh att tillbe dig. Amen.
Las: 2 Kor 3:6-18
Till eftertanke: Nar du ser den helige Ande kommer du att tillbe battre.
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JESUS: FARENS STORE HERDE

Fridens Cud, som i kraft av ett evigt [orbunds blod har
fort [drens store herde, var Herre Jesus Kristus.
HEBREERBREVET

13:20

Fdrens store herde har manga uppgifter. Jesus ar herden sorn tar hand am
ass (Ps 23:1). Allt sam faren behover gora for att ta emot herdens omsorg
ar att ha en bra relation med honom. Jesus ar den gode herd en sorn ger
sitt liv for faren (Joh 10:11). Sa som en herde offrar sin tid och ett bekvarnt hemliv for att vara med sina far, sa gay Jesus upp himlen for oss.
Jesus ar aven den store herden som sager "Jag ger mitt liv" (v.17).
Herre Jesus, du dr min herde som har dott for mina synder.
Du dr min herde som leder mig varje dag oeh tar hand om mig.
Jesus kallas aven [drens store herde eftersom han tryggt for sina far till
himlen. Grunden for den fullstandiga och slutliga fralsningen av hans far
ar for det forsta hans blod, som forlater faren, och for det andra ateruppstandelsen av "var Herre Jesus fran de doda" (Hebr 13:20), som ger
evigt liv till faren. Eftersom fralsningen ar fullbordad, kan herd en "fullkomna er i allt gott, sa att ni gor hans vilja" (v.21). Det betyder att du kan
fullfolja Faderns vilja. Hur kan det ske? Eftersom [drens store herde verkar "i oss det som behagar honom" (v.21).
Herre Jesus, jag dr fullkomlig i dig. Du har tagit bort alla
mina synder, du har gett mig evigt liu, du har verkat i mitt liv
for att bjalpo mig att behaga Fadern. Amen.
Las: Hebr 13
Till eftertanke: Fdrens store herde ar stor eftersom han for mig till himlen.
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JESUS: MER AN JONA

7

Man (ran Nineve skall vid domen trdda upp mot detta
slakte oeh bli det till dom, eftersom de omudnde sig
vid Jonas predikan. Och se, bar dr mer an Jona.
MATIEUS 12:41
Jona var en av de storsta predikanterna. Hans predikan kallade hela
Nineves stad till omvandelse. I Nineve fanns "mer an 120000 manniskor" (Jona 4:11). Jona var aven stor pa grund av stadens gensvar: "Och
folket i Nineve trodde Gud och lyste ut en fasta och kladde sig i sacktyg,
fran den storste till den minste av dem" (3:5). Kungen trodde och utropade
en befallning: "Mil. var och en ropa till Gud avaIl kraft och vanda om
fran sin onda vag" (v.8) och fragade sedan: "Vem vet, kanske vander Gud
da om och angrar sig ... sa att vi inte forgas."(v.9}. Jona satte igang en av
de storsta vackelserna i Gamla Testamentet, and a ar Jesus mer an [ona
eftersom Jesu vackelse borjade vid pingst och paverkade hela varlden.
Herre Jesus, jag vet att du dr en stor predikant pa grund av hur ditt
budskap pduerkar andra. Men din storsta predikan [orandrade mitt liv.
Forst ville Jona inte predika for hedningar, sa han seglade at motsatt hall.
Det var da Gud vande honom genom en storm och en stor fisk. Jona
startade en stor vackelse bland hedningarna - en handling som var otankbar for det judiska folket pa hans tid. Jesus ar lik Jona eftersom Jesu
budskap har nart bortom den judiska varlden till hedningarna. Men Jesus ar mer an Jona eftersom han alskar hela varlden och dog for den.
Herre Jesus, tack for att evangeliet var stort nog for judarna
- Cuds utvalda folk - oeh for hedningarna. Amen.
Las: Jona 1, 3
Till eftertanke: Jesus ar mer an Jona eftersom han dog for hela varlden,
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TREENIGHETEN: MIN LOVSANGS GUD
(ELOHIM TEHILATI)
Min lousdngs Cud, tig inte, ty sin ogudaktiga rnun, sin falska mun,
har de oppnat mot mig, de har talat mot mig med lognaktig tunga.
PSALTAREN

David gjorde
min lousdngs
David kunde
oeh tala mot

109:1

det till en vana att standigt prisa Gud. David kallade Herren
Cud, ett namn kommet ur det han upplevde varje dag. Men
inte forsta hur Gud kunde lata manniskor kritisera honom
honom, i synnerhet med tanke pa att han hela tiden prisade

Gud. Aven fastan du forsoker jobba hart oeh gora ratt kommer en del
rnanniskor att behandla dig illa. Fastan du satter Gud forst i ditt liv kommer en del rnanniskor att avvisa dig.
Herre, jag forsoker tjiina dig oeh jag prisar dig
stdndigt, anda har jag fiender. Varfor?
Aven om du prisar Gud kommer kanske inte manniskor att tycka om dig,
det ar snarare sa att en del manniskor avvisar dig eftersom de avvisar
Gud. Din gudfruktighet paminner dem om deras synder och i ilska vander
de sig mot dig. Nar du prisar Gud avvisar de Gud av samma orsaker som
du tjanar honom. De vill inte att nagon annan - Gud - ska styra over
deras liv, De vill vara i centrum i sina liv, de vill inte att Gud ska vara dar,
Sa lat inte deras negativa reaktioner forstora ditt goda positiva liv, prisa
Gud i alla fall. Han ar din Herre och Fralsare, gar honom standigt till din
lousdngs Cud.
Herre, jag vi!! prisa dig ndr folk omkring mig kritiserar dig. Jag vi!!
duen prisa dig ndr andra oeksa uill tillbe dig. Jag vi!! inte lata
ndgon paverka min tillbedjan av dig. Amen.
Uis: Ps 109
Till eftertanke: Gor honom till din lousiings Cud, oavsett omstandigheterna.
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JESUS: STORRE
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AN VAR

FADER ABRAHAM

"Ar du storre an var fader Abraham? Han dog oeh profeterna iir

doda. Vem ger du dig ut for att vara?" Judarna sade: "Du
ar inte femtio dr an, och Abraham har du sett!" Jesus svarade:
"Amen, amen sager jag er: Jag Ar, redan innan Abraham blev till."
JOHANNES
8:53,57-58
Abraham var en av de storsta patriarkerna i Gamla Testamentet. Han ar
Israels fader, for alIa judar kommer fran honom. Av alIa troende i Gamla
Testamentet ar det kanske Abraham som hade storst tro pa Gud. Han ar
kand som Guds van (2 Kron 20:7, Jakob 2:23) oeh Gud kalIade honom
"min van" (Jes 41: 8). Men Jesus ar storre an var fader Abraham eftersom
Jesus ar den storste Jag Ar, han ar Gud.
jesus, du iir storre an [dderna i Gamla Testamentet, du dr storre an
dnglarna. Du dr min Herre och Prdlsare, du dr universums Herre och Gud.
De judiska ledarna forkastade Jesus fastan de sag hans mirakel. De vagrade ta emot Jesus, fastan han visade dem i Bibeln vem han var (Matt
21:23-22:46).

De judiska ledarna kalIade Jesus for syndare, anklagade

honom for att vara fodd utom aktenskapet
mirakel kom

(Joh 8:41), ansag att hans

fran Satan (Matt 12:24) oeh sade att han hade en ond ande

(Joh 8:52). De fragade sarkastiskt: "Ar du storre an var fader Abraham?"
(v.53). Jesus svarade: "Abraham, er fader, jublade over att fa se min dag"
(v.56). De sade: "Du ar inte femtio ar an, oeh Abraham har du sett!"
(v.57). Jesus svarade: "Jag Ar, redan Abraham blev till" (v. 58). Da tog de
upp stenar for att kasta pa honom. Hur reagerar du pa den Ende som ar
storre an var fader Abraham? Du maste antingen ta upp stenar for att
kasta pa honom eller falla ned vid hans fotter oeh tillbe honom.
jesus, jag faller ner for dina [otter for att tillbe dig.
Du ar den store jag AI; den evige Guden. Amen.
Uis: Joh 8:37-59
Till eftertanke: Eftersom Jesus ar storre an Abraham maste du tillbe
honom som den store Jag Ar,
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10 JESUS: STORRE

AN VAR

FADER JAKOB

Inte dr ud! du [ormer an var fader Jakob, som gav oss brunnen
oeh sjiilu draek ur den, liksom hans saner oeh hans boskap?
JOHANNES
4:12
Kvinnan vid brunnen fragade Jesus om han var storre an Jakob. Hon var
sarkastisk oeh antog att det kunde Jesus inte vara. Hon visste inte da att
svaret pa hennes fraga var ja! Aven fastan Jesus kom fran jakobs art
(Matt 1:2) ar han myeket storre an var fader Jakob eftersom han ar Guds
Son. Kvinnan fiek veta att Jesus ar Jag Ar (Joh 4:26) oeh att han verkligen
ar "Kristus, varldens Fralsare" (vA2). Vilka fragor har du om Jesus?
Jesus, jag tror att du levde ett fuUkomligt liv oeh dog en grym dad som
en stallforetradare for mina synder. Jesus, jag tror att du dr Cuds Son,
men viktigast av allt: Jag tror att du dr min Fralsare.
Kvinnan vid brunnen forstod inte vad Jesus menade nar han erbjod henne
levande vatten (Joh 4:10). Forst forsokte hon beratta for Jesus att han inte
hade nagot rep eller nagon skopa. Nar Jesus erbjod henne vatten sa att hon
aldrig skulle torsta (v.14) hade hon fel igen oeh trodde att vattnet var vanligt vatten (v.15). Nar hon till sist verkligen forstod att Jesus inte bara ar
storre an var fader Jakob utan ocksa Messias, giek hon in i staden oeh sade
till folket: "Kom oeh se en man sam har sagt mig allt vad jag har gjort"
(v.29). Har du mott Jesus personligen, sa som kvinnan vid brunnen?
Jesus, du har svarat pa mina [rdgor sa som du hade svaret
pa [rdgorna som kvinnan vid brunnen hade. Jag vill ga oeh beratta
for andra om dig, sa som kvinnan vid brunnen gjorde. Amen.
Lis: Joh 4:12-29,39-42
Till eftertanke: Eftersom Jesus ar storre an var fader Jakob kan han mota
vara behov.
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11 FADERN: VAR FADER I HIMLEN

Er Fader vet vad ni behouer, innan ni ber honom om det.
Sa skall ni be: Fader udr, som iir i bimlen.
MATIEUS 6:8-9
Du foddes inte bara med en jordisk far, utan du har aven en fader i himlen. Nar du blev fodd pa nytt av Anden fiek du din himmelske Faders
natur. Lat din nya gudomliga natur styra ditt liv sa att du kan leva pa ett
battre satt an du gjorde i det gamla livet. Du fiek dessutom den himmelske Faderns liv oeh nu har du evigt liv. Lat ditt jordiska liv aterspegla din
himmelske Faders gava till dig. Du fiek en ny position i himlen, den himmelske Faderns oandliga resurser finns tillgangliga for dig. Eftersom du ar ett
Faderns barn oeh en me dlern i hans familj kan du kalla andra troende for
dina systrar oeh broder oeh du kan ta emot deras karlek liksom du alskar
dem.
Fader, jag ar tacksam over att uara ditt barn. Jag kommer till
dig i bon, sa som ett barn kommer till en jordisk far oeh
ber om din udlsignelse over mitt liu idag.
Du har en himmelsk Fader, ta dig tid till gemenskap med honom idag.
Glads at din relation med Fadern. Ta dig tid att lara dig vad han kan gora
for dig sa att du kan ga i hans vilja. Ta dig tid att tillbe honom oeh kom
ihag att Fadern vill ha tillbedjan (Joh 4:23). Nar du tillber oeh upphojer
din Fader i himlen kommer han att berika ditt liv oeh valsigna dig.

o Fader i himlen,

tack for att jag far uara med i din familj.

Jag vill udxa i min relation till dig oeh bli mer lik dig.
Jag vill tillbe dig idag. Amen.
Las: Matt 6:6-15
Till eftertanke: Dra fordel av de saker du far fran din himmelske Fader.
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12 JESUS: STORRE

AN SALOMO

Drottningen av Soderlandet skall vid domen triida upp mot detta sldkte
oeh bli det till dom. Ty hon kom {ran jordens yttersta griinser far att
lyssna till Salomos vishet. Oeh se, hiir dr mer an Salomo.
MAITEUS

12:42

Salomo var en av de visaste man som levt, anda ar Jesus storre an Salomo
eftersom Jesus ar vishetens kalla. Salomo var vis eftersom han bad Gud
om visdom. I borjan bekande Salomo: "Jag ar bara en ung man" (1 Kung
3:7). Sa Salomo bad: "Ge din tjanare ett lydigt hjarta" (v.9). Likt Salomo
kan vi be om visdom. "Om nagon aver brister i visdom skall han be till
Gud, som ger at alla ... oeh han skall fa den" (Jak 1:5). Om du vill bli
visare an du ar, lar mer om Kristus i Bibeln. Ju mer du vet om honom,
desto visare kommer du att bli.
[esus, jag vill bli visare. jag uill ldsa mer i Bibeln oeh lara mig mer
am dig. Ta bort min andliga blindhet sa att jag kan se oeh lara.
Salomo skrev Ordspraksboken, Salomos sang, Predikaren oeh nagra av
Psaltarens bocker, Han hade ett rykte om sig att vara storre an Egyptens
oeh Osterns vise man oeh han var expert inom zoologi oeh botanik (1
Kung 4:32-39). Hans storsta bedrift var att bygga Salomos tempel, inte
pa grund av dess storslagenhet utan for att Gud sjalv kom i ett moln for
att bo i det (8:10). Salomo var en vis man men Kristus ar storre an Saloma.
jesus, ingen kan [amforas med dig, for du dr storre, visare
oeh mer iirorik an alia miinniskor, dnglar - allt. Amen.
Las: 1 Kung 3:5-28
Till eftertanke: Vi kan fa Salomos vishet fran Jesus.

207

-

~

] ULl

""~z

"
~

~

•

~o

..-.

~

~,d

"

13 JESUS: HAN SOM KOMMER I HERRENS
NAMN
Oeh [olket, bade de som giek fore honom oeh de som [oljde efter,

ropade: ... "Ydlsignad iir han som kommer i Herrens namnl"
MAITEUS

21:9

Pii palmsondagen red Jesus in i Jerusalem pa en asna. Folkskaran strodde
palmkvistar pa vagen oeh bredde ut sin a mantlar. De ropade: "Hosianna"
oeh kallade Jesus Davids son, vilket betydde att de bekande att Jesus var
arvinge till Davids tron. Folkskaran bekande Jesus som sin Messias, Befriaren. De ville att Jesus skulle tillkannage sig sjalv som Israels kung, att
samla ihop en arme far att driva romarna i haver. De bekande att Jesus
var han som kommer i Herrens namn. Palrnsondagen hade allt att gora
med rartmatigt agandeskap. Jesus hade ratten att bli deras kung. Han
hade ratten till ett kungarike pa jorden, men han utovade inte sina rattigheter pa palmsondagen. Jesus skulle talmodigt vanta till Iangfredagen far
att do far varldens synder. Jesus ville forst regera aver deras inre, i deras
hjartan,

Jesus, du dr Herre, taek for att du kom for att grunda ditt
kungarike i mitt bjdrta. Jag ouerldter mig till din makt.
Jesus kom forsta gangen i frid, pa en asna. Jesus ska komma en andra
gang i krig, oeh rida pa en vit hast far att besegra sina fiender. Da ska han
komma i Herrens namn far att etablera sitt jordiska kungarike. Han ska
infora rattvisa i samhallet oeh fred i varlden,
Jesus, jag ser [ram emot att du ska komma tillbaka for att infora
rdttuisa oeh [red i uarlden. Hidlp mig att leva for dig i udrlden,
som har sa lite (red oeh riittuisa. Amen.
Las: Matt 21:1-11
Till eftertanke: Jesus kom den forsta gangen far att regera aver
rnanniskors hjartan,
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14 DEN HELIGE ANDE: HAN
Men Hjalparen, den helige Ande, som Fadern skall sdnda i mitt namn,
han slcali lara er allt oeh paminna er om allt vad jag har sagt er.
JOHANNES
14:26
Den helige Ande ar en person. Han ar inte som rok, dimma, ett moln eller
nagon annan felaktig forestallning som manniskor har om honom. Han
ar den tredje personen i treenigheten. Anvand verbet "han" nar du ber till
honom, eftersom han ar en person. Den helige Ande ar en person som har
formagan att tanka obegransat, darfor vet han allt om dig. Den helige
Ande ar en person som har oandlig formaga till kanslor, darfor kanner
han djupt for dig. Den helige Ande ar en person med gudomlig vilja, darfor kan han valja att gora underbara saker for dig nar du lyder Bibelns
bud. Vad vill du att den helige Ande ska gora for dig idag?
Helige Ande, jag inser att du vet allt om mig, sa farldt mig far mina
misslyckanden oeh fel. Jag kdnner din karlek till mig, bjiilp mig
att alska dig tillbaka. Jag uill att du ska stdrka min vilja att leva
ett gudfruktigt liv.
Den helige Ande ar den tredje personen i treenigheten. Han kan fornekas
(2 Tim 3:5), fa hora logner (Apg 5:3), uppleva att manniskor gor motstand mot honom (1 Mos 6:3) oeh bli hadad (Matt 12:31). Eftersom han
ar en person kan du lyda honom (Hebr 3:7-11), langta efter honom (Joh
7:37-38) oeh folja honom (Ga15:16,25). Akalla honom idag for att han
ska hjalpa dig att ara Fadern.
Helige Ande, jag behouer din hjalp idag. Kom oeh visa mig hur jag ska
leva pa ett mer gudfruktigt sdtt. Kom oeh fyll mig med kraft till att
oueruinna frestelse. Kom in i mitt liv far att gora mig mer helig
som dig, oeh gor mig andlig som dig. Fyll mig idag. Amen.
Lis: Gal 5:16-28
Till eftertanke: Jag bor be till den helige Ande som person.
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15 JESUS: HAN SOM UPPFYLLER ALLT lALLA
Som dr hans kropp, fuUheten av honom som uppfyUer allt i alla.
EFESIERBREVET

1:23

Jesus ar han som uppfyller allt i alla. Tank pa allt du vill gar a far Gud. Du
kan gora det om du har tro att forflytta berg (1 Kor 13:2). Tank pa alla
dina drornmar om att be, tillbe och bli mer lik Gud, du kan uppfylla dem
alla om du ber pa ratt satt pa ratt satt och lar dig mer. Jesus kan hjalpa dig
sa att dina drornmar blir verklighet, han som uppfyller allt i alla. Tank pa
alla dina misslyckanden och besvikelser, du maste bekanna dem far Jesus.
Han kan forlata dina synder, hjalpa dig att glornma dina misslyckanden
och skyla aver dina misstag. Vill du lata Jesus bli allt i alla far dig?
Herre Jesus, jag behouer dig mer nu an ndgonsin. Jag dr mdnniska oeh
jag kan inte gora allt, jag kan inte vara allt det jag vill vara. Hiaip mig.
Jesus vill vara allt i alla for dig. Se pa honom i alla problem, se pa honom.
Se pa honom i alla relationer. Se pa honom i all din stravan. lalla ornraden i ditt liv, se pa honom. Nar du fokuserar helt och fullt pa honom
forandrar han din a sjalviska drommar till andliga drommar, Nar Jesus ar
malet i livet far du nya mal och onskningar, Da uppfyller han allt i alla.
Herre Jesus, jag bebouer din ndruaro i alla omrdden i mitt liv.
Ge mig nya mal oeh drommar: Var allt i alia (or mig. Amen.
Las: Ef 1:15-23

Till eftertanke: Jesus ger dig nya mal och hjalper dig uppna dem.
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16 JESUS: EN TVATTARES SAPA
Men vem kan utharda den dag dll han kommer, och vem kan

besta nar han uppenbarar sig? Ty han dr som en guldsmeds eld
oeh som en tudttares sdpa.
MALAK13:2

Jesus liknas vid en tvattares sapa, som var det basta tvatt- oeh vitmedlet
pa sin tid. Innan man fargade klader anvandes tvattarens sapa for att
rengora linnetyget fran oljiga eller klibbiga amnen som fanns pa det naturliga oeh obearbetade materialet. Tyget blottes i vatten, lades ut och
bestanktes med mald aska (alkali eller Iut), sedan bankade oeh vred man
tyget sa att sapan skulle tranga igenom varje fiber i det. Tyget tvattades i
en rinnande strorn for att skolja bort alkalin eller lutet, sedan lade man ut
det for att torka. Dagens bibelord syftar pa Jesu Kristi andra aterkomst,
nar han domer sitt folk. Jesus ar tudttarens sdpa som kommer att tranga
igenom allt i oss for att avgora tillforlitligheten i var tro.
Herre Jesus, jag vet att du kommer tillbaka for att doma alla
mdnniskor: Jag vet att du kommer att doma rdttuist och att du kommer
att doma grundligt. Rena mig nu sa att jag kommer att vara redo for
dom i framtiden.
Eftersom Jesus kommer att doma oss som tvattarens sapa, forvissa dig
om att du ar renad fran synden. Bara tron pa Jesus kan gora oss till kristna.
Forvissa dig om att du ar som dem som kommer att trada fram for Gud i
himlen, som "har tvattat sina klader oeh gjort dem vita i Lammets blod"
(Upp 7:14). Ingen kan uppna perfektion genom garningar oeh ingen kan
leva utan synd. Men alla kan bli fulIkomligt rena genom hans blod.
Herre Jesus, jag vet att jag bar syndat oeh jag dr inte fullkomlig,
men jag tror pa dig. Rena mig fran alla synder. Amen.
Las: Mal 3:1-6
Till eftertanke: Jesus kommer att rannsaka dig.
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17 TREENIGHETEN: HELA JORDENS
DOMARE
Det vare dig fjarran att gora ndgot sddant, att lata den rdttfdrdige
do med den ogudaktige. Det skulle dd gd med den rattfardige som
med den ogudaktige. Det vare dig [jiirranl Skulle inte han som dr
he/a jordens domare gora det som iir riitti
FORSTA MOSEBOK 18:25
Herren Gud ar hela jordens domare. Abraham fragade: "Skulle inte han
som ar hela jordens domare gora det som ar ratt?" (1 Mos 18:25). Svaret
ar ja. Gud kommer alltid att gora det som ar ratt, eftersom han har en
rattfardig natur. Herren har gjort det mojligt far alla att bli fralsta. Fadern visade de ogudaktiga att de farit vilse genom naturen (Rom 1:1820), genom deras medvetande (2:14-16) oeh genom lagen (2:12-13). Jesus
dog for deras synder. Den helige Ande talade till deras hjartan oeh drog
dem till fralsning (1 Mos 6:3). Herren Gud har gjort det som ar ratt far att
alla ska kunna bli fralsta.
fa, Herre, jag tror att du ar hela jordens domare, oeh alia ska triida [ram
infor dig. fa, Herre, jag vet att du alltid kommer att gora det som dr rdtt.
Herren Gud ar hela jordens domare. Jesus kommer att doma alIa troende
i Kristi domstol far att ge sina efterfoljare beloning (2 Kor 5:10). Fadern
kommer att doma alla som inte tror for att finna om deras namn ar skrivna
i livets bok oeh kommer att straffa dem efter deras garningar (Upp 20: 1215). Herren tar itu med aHa manniskor pa ett rattvist satt, men det ar nad
vi behover - inte dom. Herren kan se pa Jesu dad oeh forlata oss om vi
angrar oss oeh litar pa Kristus.
Herre, jag litar helt oeh [ullt pa dig nu oeh kommer att lita pa
dig pa domedagen. Niir du ser min synd, se pa f esu blod som
[orldter mig. Se pa mig med ndd. Amen.
Uis: 1 Mos 18:23-33

Till eftertanke: Hela jordens domare kommer alltid att gora det som ar ratt.
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18 JESUS: HARSKAREN
Han skall ldia oss fa se ndr tiden dr inne, han, den salige, ende
Hiirsharen, konungarnas konung och herrarnas Herre.
FORSTA TIMOTEUSBREVET
6:15
Jesus har som ledare olika sorters makt. En domare har juridisk makt,
eftersom hela polisstyrkan baekar upp hans eller hennes beslut. En polis
har fysisk makt oeh kan brotta ner en rnisstankt till marken. En lagstiftare
har laglig makt att stifta lagar som paverkar manga. Nar Jesus kallas
Hdrskaren beskrivs han som en soldat-kung med allsrnaktig makt att gora
stora bedrifter. Namnet

"hdrskare"

kommer fran det grekiska ordet

dunamai som i "Guds kraft som fralser" (Rom 1:16). Vart ord "dynamit"
kommer fran roten for "hiirskare",
Jesus, jag behouer ditt ledarskap for att fa ledning.
Jag behouer din kraft till hjiilp och beskydd idag.
Jesus beskrivs som Hiirskaren, konungarnas

konung, vilket betyder att

han ar som en karnpande kung som leder sin arrne till strid. Kung Jesus ar
inte som en svag gammal man som later yngre soldater slass for honom.
Han kan svinga ett svard, saval som tanka ut en vinnande strategi. Som
kung i ditt liv ar Jesu strategi att gora dig till en vinnare, vill du folja
honom? Som den maktige Hdrskaren kan Jesus ge dig en ny kraft till att
sta emot synd eller att overvinna beroende. Vill du lata honom gora det?
Namnet "Hdrskare" anvands for att beskriva Jesus nar han kommer tillbaka i makt oeh ara. Det ar da han ska leda himmelens harar att bekampa
Satans harar,
Herre Jesus, jag vet att du har all auktoritet, sa jag vill folja dina
befallningar. Jag vet att du har all miiktig kraft, sa jag litar pa
att du ska ge mig styrka att oueruinna synden och att leva for dig. Amen.

Las: 1 Tim 6:1-16
Till eftertanke: Du behover Jesu maktiga kraft till att leva for honom.
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19 JESUS: VAR FRID
Ty han iir var {rid, han som gjorde de tud till ett
och rev ner skiljemuren.
EFESIERBREVET

2: 14

De fIesta rnanniskor tror att frid ar nar krig tar slut oeh att frid ar att gora
nagot trevligt som att sitta vid en sjo eller att njuta av utsikten fran ett
berg. Dessa bilder speglar bara en sorts idyllisk frid, men ordet "frid"
betyder "att forena tva motstandarstyrkor".

Jesus ar var (rid eftersom

han forenade oss med Fadern. Nar du var motstandare till Fadern i sjalviskt uppror forenade Jesus dig med honom. Nar Fadern inte kunde ta
emot dig pa grund av din synd, var Jesus var (rid som vande Fadern till
dig oeh dig till honom.
Herre Jesus, du dr min (rid. Jag kommer till Fadern genom dig.
Nu bebouer jag lita pa att du ska ge mig (rid till min omgivning.
Kom och ge (rid till min uarld.
Jesus ar var (rid som kan ge oss ett inre lugn att hantera dagens stress.
Nar du later "Kristi frid regera i ditt hjarta" (Kol 3:15) kan du hantera
omstandigheterna pa ett lampligt satt. Bjud in Jesus att komma oeh regera over ditt liv, han vet om din framtid oeh vad som kommer att handa.
Han kan leda dig, beskydda dig oeh ge dig seger i framtiden. Nar du later
Jesus regera over ditt liv ger han dig inre frid. Han stillar din oro oeh han
ger dig meningsfull ledning.
Herre Jesus, tack (or att du ger mig (rid med Cud sa att jag dr [riilst.
Tack duen (or inre (rid som kan rdda over mina tankar och mitt liv.
Jag ouerldter mig till din vilja (or den bar dagen. Amen.
Uis: Fil4:1-8
Till eftertanke: Jesus ger dig Guds frid.
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FADERN: GUD OCH FADERN
Med den [tunganJ udlsignar vi Herren oeh Fadern, oeh med den
[orbannar vi mdnniskorna, som iir shapade till Cuds avbild.
JAKOBS BREV

3:9

Herren ar bade din Cud oeh Fader. Han ar inte bara din Gud som ar
rnaktig och langt borta. Han ar aven din Fader som ar nara dig och vill
hjalpa dig. Sa som Adam skapades till Herrens avbild och lik honom, sa
ar du lik din jordiske far till din fysiska natur. Du ar bade din fysiske
faders och din himmelske faders avbild genom undret i skapelsen och
fodelsen. Men Adam fordarvade Guds avbild genom olydnad och den
avbilden ar fordarvad i dig. Nu maste du vanda dig tillbaka till Gud for
att bli lik honom. Din vag ar att bli lik din himmelske Fader.
Fader, jag vill bli lik dig, bidlp mig.
Herren ar din Cud oeh Fader, han skapade dig med ett rationellt forstand
till att tanka. Han lade i dig formagan till djupa kanslor, sa som han
alskar det som ar gott och hatar det som ar onto Fadern gay dig viljekraft.
Sa som Fadern har forrnagan att valja tillater han dig rnojligheten att gora
val i ditt liv. Ditt intellekt, dina kanslor och din vilja ar din personlighet.
Du har en personlighet precis som Gud. Och vad ar syftet med det? Fadern skapade dig med formagan att karma honom, att alska honom och
att valja att till be honom. Han ar din Gud oeh Fader, du tillhor honom sa
som ett jordiskt barn tillhor sin jordiske far.
Jag tillber dig, min Cud oeh Fader, far din fantastiska skapelsekraft
som formade mig till din avbild. Jag vill bli lik dig. Amen.
Las: Jak 3:1-12
Till eftertanke: Du kan bli lik Gud.
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JESUS: PRAsT AT GUD, DEN HOGSTE

Denne Melkisedek var konung i Salem oeh prdst at Cud, den Hogste.
Det var han som motte Abraham,

ndr

denne kom tillbaka efter segern

over kungarna, oeh Melkisedek udlsignade honom.
HEBREERBREVET 7: 1
Melkisedek var prast at Gud, den Hogste, oeh eftersom han var en bild
for Jesus, forebadade Melisedeks tjanst Jesu tjanst. Namnet "Gud, den
Hogste" ar El Elyon, som betyder "Gud som regerar over hi mlen oeh
jorden". Nar manniskor inte vet vad de ska kalla Fadern eller hur de ska
narrna sig honom, kan de atminstone komma till honom som skaparen
oeh harskaren over himmel oeh jord. Eftersom ingen manniska kan skapa
universum, borde alIa forsta att det bara finns en skapare - Gud.
Melkisedek forstod att Gud ar den rattmatige som regerar over jorden
oeh han bad till honom. Melkisedeks bon var en urbild for Jesu tjanst,
han vadjar till El Elyon eftersomJesus

ar prdst at Cud, den Hogste. Be till

Fadern genom Jesus idag.
Herre Jesus, jag vet att du star i himlen infor skaparen, Cud.
Kom ihc'igmig i dina [orboner. Jag iir bara en liten manniska av
6 miljarder manniskor pc'iden bdr planeten, kom ihc'igmig.
Jesus ar all as prast, han ar din prast. Han kommer inte att glornma dig. Sa
som Melkisedek vadjade for Abraham, sa kommer Jesus att vadja for dig.
Sa som Melkisedek hade brod oeh vin att ge till Abraham nar han var
uttrottad oeh hungrig, sa kommer Jesus att ge dig himmelska ting. Sa som
Melkisedek oeh Abraham umgicks, sa kan du ha gemenskap med Jesus
idag.
Herre Jesus, jag ber att du ska uadja for mig den hdr dagen. Ce mig
andlig ndring oeh tat mig fa kanna gemenskap med dig idag. Amen.
Uis: Hebr 7:1-3
Till eftertanke: Jesus ar din forebedjare infor himmelens oeh jordens Gud.
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22 JESUS: HOVDING OCH FRALSARE
Honom har Cud med sin hogra hand upphojt till hooding oeh [riilsare,
{or att ge omudndelse oeh syndernas [orldtelse at Israel.
APOSTIAGARNINGARNA
5:31
Nar Petrus blivit slappt ur fangelset talade han om for de judiska ledarna
att Jesus var fralsningens hooding oeh Israels [riilsare. Petrus forstod sina
ahorare - de judiska ledarna - som fortfarande vantade pa Messias. De
hade forkastat Jesus.

Sa Petrus

kallade Jesus for hooding. En hovding ar

nagon som ska bli kung men som annu inte sitter pa tronen. Det ar en
sann bild av Jesus. Han regerar annu inte pa Israels tron. Nar Jesus kornmer tillbaka till jorden i makt oeh ara kommer han att kallas konungarnas
konung oeh han kommer att regera pa Davids tron. Nar Jesus forst kom
till jorden erbjod han ett kungarike av inre frid oeh rattfardighet, Ar Jesus
din kung?
Jesus, du dr min kung oeh du regerar over mitt hjdrta.
Jag vet att en dag kommer du att regera over alla manniskor.
"Fralsare" ar det andra narnnet Petrus anvander for att beskriva Jesus.

Genom att kalla Jesus [rdlsare frarnholl Petrus for de judiska ledarna det
som gjorts pa korset. I sin dod blev Jesus [riilsaren, i framtiden kommer
Jesus, hovdingen, att bli Israels kung.
Jesus, jag prisar dig (or [rdlsningen, jag tillber
dig som konungarnas konung. Amen.
Las: Sak 14:1-9
Till eftertanke: Jesus ar [riilsaren oeh den som ska bli kung.
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DEN HELIGE ANDE: GUDS SAD

Den som dr {odd av Gud gor inte synd, ty Guds sad [orblir i honom.
Han kan inte synda, eftersom han ar {odd av Gud.
FORSTA JOHANNESBREVET

3:9

Den helige Ande ar siiden som saddes i ditt liv nar du foddes pa nytt. Det
var hans narvaro som befriade dig till evigt liv, sa val som gay dig en ny
natur oeh nya onskningar, Sa som fron som sas i marken kommer att vaxa
oeh frambringa frukt, sa ar den helige Ande siiden som sas i ditt hjarta
oeh som kommer att frambringa rattfardighetens frukt oeh gudlighet. Ett
fro har inom sig allt det som det kommer att bli nar det har vaxt klart, oeh
den helige Ande har allt du behover for att bli gudfruktig oeh effektiv som
Guds tjanare.
Helige Ande, jag vet att du sdddes i mitt hjiirta. Taek {or de
gada ting som har viixt dar. Jag prisar dig {or nya onskningar oeh nya
egenskaper.

Ldt rnig [ortsiitta uiixa till att bli lik Kristus.

Guds sad som ar sadd i ditt hjarta kan inte frambringa dalig frukt. Den
helige Ande kan inte synda, inte heller kan han fresta dig till synd (Jak
1:13). Du fiek en ny natur, vilket ar en gudomlig skapelse, den kan inte
synda. Lyssna till din nya naturs behov oeh folj demo Ge inte efter for din
gamla naturs behov, eftersom den ar kallan till dina frestelser oeh problem. Om du lyssnar till din gamla natur, kommer den att leda dig vilse.
Lyssna till den helige Ande sa kommer han att lata god frukt vaxa i ditt
hjarta.
Helige Ande, jag vill uara gudfruktig, lat rattfdrdighetens frukt udxa i
mitt hjiirta. Jag star emot frestelse och begiiren i min gamla natur. Amen.
Las: 1 Joh 3:1-10
Till eftertanke: Den helige Ande ar sdden som later det som ar gott vaxa
i dig.
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JESUS: LIVETS FURSTE

Livets furste dodade ni, men honom har Cud uppvackt fran de
doda. Det dr vi vittnen till.
APOSTLAGARNINGARNA

3:15

Fore sin dod kallades Jesus ocksa livets furste. Eftersom en furste ar en
som vantar pa att fa tronen, var namnet "liuets [urste" en profetia om
Jesu kommande ateruppstdndelse. Eftersom Jesus ar livet kunde doden
inte MIla kvar honom i graven. Nar han uppvacktes fran de doda fick
han ett nytt ateruppstandet liv. Livets furste blir ateruppstdndelsen och
livet for alla dem som tror. Efter sin ateruppstandelse for Jesus upp till sin
tron i himlen och satte sig pa Faderns hogra sida. Nu ar Jesus mer an
liuets furste, han ar himlens regerande kung. Idag vill han berika ditt liv.
Herre Jesus, ndr du dog spikades mina synder fast pa korset.
Nar du uppstod [rdn de doda uppstod jag med dig (CaI2:20).
Ldt din uppstdndelsehraft [loda genom mig,
Jesus ger evigt liv till alla som tror pa honom, sa att de kan leva for evigt
(1 Joh 5:12). Han ger dem varaktigt liv, sa att de kan bara frukt i honom,
vinet (Joh 15:1-5). Han ger dem ateruppstandelsens kraft att overvinna
synd och frestelse. Han ger dem ett tillfredsstallande liv, sa att de kan
gladjas at gemenskap med honom. Han ger dem himmelskt liv, sa att de
kan tillbe honom. Vill du tillbe livets furste nu?
Herre Jesus, jag tackar dig far evigt liv. Jag prisar dig for
dteruppstdndelsens kraft oeh dess seger over synd.
Nu tillber jag dig for allt du dr.
Las: Matt 27:50-28:7
Till eftertanke: Jesus ger liv till dig.
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25 JESUS: ETT GOSSEBARN
Oeh hon [odde ett gossebarn, som en gang skall styra alla folk med

iarnspira. Men hennes barn blev uppryekt till Cud oeh till hans tron.
UPPENBARELSEBOKEN

12:5

Jesus kallas ett gossebarn eftersom han foddes far att leva som en man
oeh far att do for varldens synder. Nar Maria oeh Josef forst sag Jesus var
han ett spadbarn i krubban, men den himmelske Fadern sag alltid Jesus
som en fullvuxen man som hangde pa korset, eftersom Jesus var fodd till
gossebarn for att do for synder. Men Jesus var mer an en man som dog,
han var var oeh en av oss, eftersom hela rnanniskoslaktet identifierades
med honom pa korset. Sa som alIa dog i Adam, sa blev alIa levande i
Kristus (1 Kor 15:22). Han var mer an bara en man som hangde pa korset, Jesus var du, eftersom han blev din syndabarare, Dina synder lag pa
Jesus nar han dog.
Herre, jag taekar dig far att du [oddes som ett gossebarn oeh udxte till
att bli en man och sedan dog fOTmig. Tack fOTatt du geT mig euigt liv.
Satan visste att Jesus var det utlovade gossebarnet som kunde befria varlden, sa genom hela Gamla Testamentet forsokte Satan forgora judarna sa
att Jesus inte skulle bli fodd. Han forsokte doda Jesus sa att han inte
skulle do pa korset. Men Jesus segrade far din skull, sa vill du leva far
honom idag?
Herre, du [orstdr livets prouningar, eftersom du levde som
en manniska. Du blev prin/ad, sdrad oeh besviken. Du vet hur det
dr att bli [restad, eftersom du oueruann frestelse. Hjalp mig att
oueruinna mina frestelser oeh begriinsrungar idag. Amen.
Uis: Upp 12
Till eftertanke: Eftersom Jesus var en manniska forstar han dina problem
oeh vill hjalpa dig.
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TREENIGHETEN: LOVSANG
HERREN dr min starkhet och min lousdng, han blev
min [riilsning. Han dr min Cud, jag uill prisa honom,
min faders Cud, jag vill upphoja honom.
ANuRA MOSEBOK

15:2

Du kommer att vilja sjunga nar du ser vad Gud gor i ditt liv, eftersom han
ar din segerlousdng. Sa som Israel insag sin hjalploshet nar de motte en
fiende, sa maste du inse att du kommer att mota motstand i varlden, kottet eller Satan. Sa som Israel insag att Gud gay dem en stor seger (2 Mos
15:1), sa kommer du att sjunga lovsanger nar du overvinner dina fiender.
Sa som Israel prisade Gud efter en seger, sa maste du prisa honom med
lovsanger nar din fiende besegras och nar du vinner en stor strid (v.2).
Herre, ibland sjunger jag segersdnger eftersom du ger mig stor
seger. [bland sjunger jag med uordnad ndr jag tanker pel din ndd.
[bland sjunger jag i tillbedjan ndr jag tanker pil din maktiga ndruaro.
Om du inte har nagra sanger att sjunga ar det for att du inte ser hur
Herren verkar i ditt liv. Nar du ar glad ar Herren din gladjesang. Nar
sorger krossar ditt hjarta ar Herren din trostesang. Nar du moter Herren
i bon ar han din sang i tillbedjan och karlek. Det finns inget battre tema
att sjunga om an att sjunga om Herren. Det finns inget battre anledning
att sjunga an att sjunga till honom.
Herre, min sang upphoier dig (ar att du [riilst mig, oeh
min sang udlsignar dig far att du ger mig seger. Amen.
Las: 2 Mos 15:1-21
Till eftertanke: Sjung om Herren och till Herren.
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27 JESUS: MANNISKAN
Jesus kom dd ut, klddd i tornekronan och purpurmanteln.

Pilatus sade till dem: "Se mannishan!"
JOHANNES

19:5

Jesus ar mdnniskan som de judiska ledarna forde till den romerske harskaren Pilatus far att han skulle bli provad, De sade att nar Jesus pasted
sig vara Gud "hade han hadar!" (Matt 26:65). Pilatus forhorde jesus men
fann inte att han var skyldig till nagot brott. Anda ropade judarna efter
hans blod. Sa Pilatus lar piska Jesus. Den romerske harskaren hade fel nar
han trodde att om de brutalt piskade Jesus skulle detta tillfredsstalla den
blodtorstiga massan. Sedan visade Pilatus Jesus for dem och sade: "Se
rnanniskan!" (Joh 19:5). Nar han kallade Jesus mdnniskan kanske Pilatus
trodde att folkmassan skulle ga sin vag nar de sag att han hade blivit
piskad. Men istallet ropade de: "Korsfast honom!" Vad ropar du nar du
ser Jesus, manniskani
Herre Jesus, jag dngrar mina synder nar jag ser ditt lidande.
Jag ropar efter [orldtelse och ndd. Du dr Guds Son.
Jesus ar mdnniskan som provades av en romersk domstol. Jesus ar manniskan som dog for din a synder. Jesus ar miinniskan som vadjar for dig pa
Faderns hogra sida i himlen. Jesus ar miinniskan som kommer att atervanda fran himlen att dorna varlden. Jesus ar mdnniskan

som aven ar

Gud.
Jesus, jag tillber dig for din gudomliga hiirlighet, eftersom jag inte
[orstdr uarfor du skulle bli miinniska for att do for mig. Jag bojer
mina knan i [orundran over din storhet. Amen.

1::is: Joh 19:1-6
Till eftertanke: Guds Son blev miinniska for oss.
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28 JESUS: EN SMARTORNAS MAN
Han t/ar [oraktad oeh ouergiuen av miinniskor, en smartornas man,
oeh [ortrogen med

lidande, lik en som man skyler ansiktet far,

sa

[oraktad att vi riiknade honom for intet.
JESAJA

53:3

Jesus ar en smdrtornas man. Nar soldaterna satte en tornekrona pa hans
huvud, gjorde tornena djupa sar i hans panna oeh blod skymde hans syn.
Nar de piskade Jesus - 39 ganger - kande han stor smarta av slagen. De
hanade honom, tog bort all hans vardighet oeh tvingade honom att bara
korset till Golgata, Forutom den fysiska tortyren led Jesus av att hans
larjungar overgav honom, Petrus fornekade honom oeh Judas forradde
honom. Men Jesus genomled allt detta for dig.
Herre jesus, du har utstdtt lidande for mig, hjalp mig
att uara trogen ndr hdn oeh forfoljelse kommer.
Nar soldaterna spikade fast Jesus pa korset visste Jesus att det bara var en
tidsfraga innan han skulle do. Han ropade: "Jag torstar" (Joh 19:28). De
genorribor rade hans sida rned err svard. Men det var bara fysisk tortyr,
Nar Jesus tog pa sig varldens synder led han helvetets andliga plagor oeh
ropade: "Min Gud, min Gud, varfor har du overgivit mig?"(Mark 15:34}.
Det storsta lidandet av alIa var att Guds Son ski Ides fran den himrnelske
Fadern. Det fanns inget vaekert i smdrtornas man pa korset - utom den
underbara fralsning som fullbordades. Det fanns inget vaekert -utom
fralsningen av otaliga sjalar, Det fanns inget som var harligt - utom priset
till Lamrnet som slaktades for varldens synd.
Herre [esus, jag tillber dig for att du dr Lammet som slaktades for
uarldens synder. jag prisar dig for att du dr min syndabdrare. Amen.
Las: Jes 53
Till eftertanke: Jag maste leva for Jesus eftersom hans led for mig.
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DEN HELIGE ANDE: EN ANDE
I en Ande har vi alla blivit dopta for att bora till en kropp ...
oeh alla har vi fatt en oeh samme Ande utgjuten over oss.
FORSTA KORlNTIERBREVET

12:13

Den helige Ande ar en Ande som dopte dig till Kristus Jesus. Han satte dig
i Kristus sa att du likstalldes med Jesus nar han dog. Nar Jesus begravdes
dina synder med honom. Nar Jesus uppstod fran de doda, var du i Jesus
oeh fiek nytt liv (Rom 6:3-4). Den tredje person en i treenigheten ar en
Ande som dopte dig till Kristus med alIa andra troende.
Helige Ande, det dr en forman att bli [orenad med Jesus i
hans dod, begravning oeh dteruppstdndelse.

Nu dr jag

i Kristus med alla andra troende.

Den helige Ande ar en Ande som ger oss karlek till andra. Nar du moter
andra troende - aven for forsta gangen - finns det en enhet, eftersom ni
alla alsk ar sarnrne Herre. Ingen annan ande kan ge dig den kiinslan eller

det gemensamma bandet med andra troende. Du kan be med dem, dela
ditt vittnesbord eller be tillsammans, eftersom ni ar ett i Anden. Den helige Ande ar en Ande som ger enhet till Kristi kropp. "Det finns en kropp
oeh en Ande" (Ef 4:4). Sa inse att han verkar for att ge dig oeh alIa andra
troende enhet i hjarta oeh syfte. Ni borde karma umgas ofta, be tillsammans, tjana tillsammans oeh offra oeh lida tillsammans nar ni moter svarigheter.
Helige Ande, hjalp mig att komma ouerens med andra troende,
sdrskilt dem jag har haft problem med. Hjalp mig att alslea andra
kristna sa att uarlden kan se Jesus i oss. Amen.
Lis: 1 Kor 12:12-27
Till eftertanke: Den helige Ande ger enhet till Kristi kropp.
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30

JESUS: MEDLAREN
Ty Cud ar en, oeh en dr medlare mellan Cud
och mannisleor, en mannislea, Kristus Jesus.
FORSTA TIMOTEUSBREVET

2:5

En medlare ar en mellanhand mellan tva personer eller nagon som handlar pa uppdrag av nagon annan, for en organisation eller nagon fran en
myndighet. Jesus ar medlaren till Fadern for dig. Sa som en advokat ar en
medlare som foretrader dig infor en domare, sa ar Jesus din medlare som
foretrader dig framfor domaren som forlater dina synder. Sa som en forsaljare representerar dig i ett affarskontrakt,
sa ar Jesus din medlare som
ger dina boner till Fadern. Hur kan Jesus foretrada dig idag?
Jesus, jag kan inte representera mig sjiilv, jag ar for ofullkomlig for att
sta infor Faderns tron oeh ge mina boner till honom. Jag vill be genom
dig eftersom Fadern kommer att lyssna pa dig.
En rnansklig medlare kan aldrig foretrada dig infor Fadern. En annan
medlare skulle behova vadja for hans eller hennes egen synd. Dessutom
skulle en mansklig medlare ha sina egna behov oeh onskningar oeh inte
bry sig om dina behov eller problem. Eftersom Jesus ar Gud kanner han
Faderns hjarta oeh han kan foretrada dig pa ett riktigt satt infor tronen.
Eftersom Jesus levde som en fullkornlig manniska vet han om dina manskliga begransningar

oeh han kan vara en medlare for dig. Ga till Fadern

genom medlaren.
Jesus, jag ar ensam oeh vilse om du inte ar min medlare. Kom till mig,
ta dig an mitt fall, forLat mina synder oeh befria mig till himlen. Amen.
Las: 1 Tim 2:1-8
Till eftertanke: Jesus ar den ende som kan vara din medlare infor Fadern.
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31 JESUS: MAKTIG GUD
Ty ett barn blir oss [ott, en son blir oss given. Pa hans axlar
vilar herradomet, oeh hans namn dr: Under, Rddgiuare,

Maktig Cud, Evig Fader, Fridsfurste.
JESAJA

9:6

Underbara ting hander dem som bekanner att Jesus ar Maktig Cud och
akallar honom. Nar manniskor vagrar inse att Jesus ar deras Maktige
Cud kan han inte valsigna dem, for de har stangt det andliga fonstret i
sina liv. Men Jesus kan vara Maktig Cud for dem som har overlatit sina
liv till honom. Allt det som utlovas i Bibeln kan du fii ta del av, eftersom
Jesus ar maktig att val signa dem som har tro att ta emot det. Vad ar din
storsta onskan idag? "Ha din gladje i Herren, han skall ge dig vad ditt
hjarta begar" (Ps 37:4).

Herre, jag inser din mdktigbet, men jag har inte tillrdchligt med
tro att lita pa att du ska gora mdktiga ting i mitt liv. Jag tror med
mitt [orstdncl, overuinn of ran i mitt hjarta,

pa

Jesus ar Maktig Cud och kan svara
bon. Han ar ocksa Maktig Cud
och kan hjalpa dig att overvinna daliga vanor och ge dig styrka att sta
emot frestelser. Han ar Mdktig Cud som kan ge dig frid mitt i en storm.
Han kan hjalpa dig att larnna din egensinniga vag och ge dig ett syfte i
livet. Han forvandlar inifran och ut. Om du behover en andlig forvandling, akalla da Jesus, Maktig Cud.
Jesus, var maktig oeh diseiplinera mina tankar. Var mdktig oeh {okusera
mina kanslor i tillbedjan till dig. Var mdktig oeh stark min vilja mot
[restelse. Var maktig oeh anudnd min kropp som ditt tempe!. Amen.

Las: Mark 9:2-13
Till eftertanke: Jesus kan totalforvandla
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TREENIGHETEN: DIN LON SKALL BLI
MYCKET STOR
Diirefter kom HERRENS

ord till Abram. Han sade: "Frukta inte,

Abram. Jag dr din skold. Din Ion skall bli myeket stor."
FORSTA

MosEBoK15:1

Din Ion skall hli myeket stor nar du kommer till himlen, han kommer att
ge dig andliga rikedomar som han har for dig. Men det ar inte pengar
eller juveler du kommer att fa, Herren ar din skatt. "Infer ditt ansikte
rnattas jag av gladje, av ljuvlighet pa din hogra sida for evigt" (Ps 16:11).
Abraham utkarnpade en strid for rattfardighetens sak (1 Mos 14:1-16),
anda vagrade han ta de jordiska rikedomar som ratteligen var hans (v.1724). Abraham fick en storre Ion an guld eller silver. Han fick gladjen over
gudomlig narvaro, Herren var hans Ion. Manniskor pa jorden stravar
efter guld for att de ska bli lyckliga, men de inser inte att den storsta
lyckan av alla finns i Guds narvaro. Om ditt liv ar tomt, liit Herren fylla
det med sin narvaro.
Herre, jag bekiinner att jag dr tom. Fyll mig med din ndruaro,
Ldt mig uppleva din godhet idag.
Herren Gud ar din stora IOn. Nar du ger din karlek till honom kommer
din a pengar att ha en ny innebord, Du kommer att fa gladje av att ge till
manga rattfardiga andarnal. Allt ditt arbete for Herren kommer att ge dig
storre gladje, eftersom du kommer att ara honom i allt du gor, Du kommer inte att anvanda all din energi till att roa dig, du gor Herrens vilja
vilket kommer att ge dig den storsta gladjen av alIa.
Herre, visa mig livets vag, oeh ge mig gliidje over din ndruaro,
Ldt mig finna gladje som varar for a/ltid vid din bogra sida. Amen.
Las: 1 Mos 15:1-7
Till eftertanke: Herren Gud ar den storsta kallan till beloning och gladje i
livet.
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JESUS: DEN SOM TJANAR I HELGEDOMEN

Vi har en sddan ouersteprdst som sitter pa hogra sidan om Majestatets
tron i himlen och som tjdnar i helgedamen, det sanna tabernaklet som
Herren sjalv har rest oeh inte ruigon mdnniska.
HEBREERBREVET 8: 1- 2
Jesus sitter pa Faderns hogra sida for att vara den som tjiinar i helgedomen. Jesus ar dar for att hjalpa dig. Eftersom du ar i Kristus bor han i dig
(Joh 14:20), du ar lika nara Fadern som Jesus ar, Sa oroa dig inte for
domen, for Jesus har tagit diu straff. Nu ar din uppgift att behaga Fadern
oeh tillbe honom. Gor det genom Jesus for han kommer aU ge dina boner
till Fadern. Eftersom Fadern alskar Jesus oeh godkanner honom kan du
komma honom nara genom Sonen, han ar den som tianar i helgedomen.
Fader, jag dr inte oardig att ga in i din ndruaro, men
i Jesus star jag fullkomlig infor dig. Mina ord iir otillrdchliga,
men i Jesus dr mitt tal fullkomligt. Mina boner ar fyllda
av tuiuel, men i Jesus ber jag frimodigt.
Du kan alltid komma nara Fadern genom Jesus, som ar den som tjanar i
helgedomen. Jesus blir forharligad nar du ber genom honom, for detta ar
uppfyllelsen av hans offer. Fadern forharligas genom din tillbedjan, for
det ar darfor han sande Jesus att do for dig.
Jesus, ndgra av mina boner dr sjdluiska, ocb ndgra ar fyllda
av rddsla. So]: drligbeten i mitt hjdrta oeh ge dessa boner till
Fadern sa att han ska bora. Ge mina boner pa det siitt de
borde bes. Eftersom du dr den som tjdnar i
helgedomen ber jag med frimodighet. Amen.
Las: Hebr 8:1-6

Till eftertanke: Jesus gor mina boner effektiva.
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JESUS: EN VAN TILL PUBLIKANER OCH
SYNDARE
Manniskosonen

kom, oeh han dter oeh dricker, oeh ni sager: Se,

vilken [rossare oeh drinkare, en van till publikaner oeh syndare!
LUKAS

7:34

Jesus kallades en van till publikaner oeh syndare - inte en smiekrande
beteekning pa hans tid. Judarna avskydde sarskilt publikanerna eftersom
publikaner hade "foratt dem" mot fienden, dvs Rom. Romerska befalhayare "salde" ratten att samla in skatt till judiska medborgare oeh sedan
okade de deras fortjanster eller loner. Om en ovillig judisk skattebetalare
vagrade betala sina skatter brukade de romerska soldaterna understodja
publikanens krav. Publikanerna var religiost orena eftersom de umgieks
med hedningar, oeh de var moraliskt orena eftersom de drog fordel av
fattiga oeh oskyldiga. Eftersom vanligt folk hatade publikaner ifragasatte
en del Jesu motiv nar han at med dem, eller atminstone hans orndome.
Jesus besvarade kritiken sa har: "Det ar inte de friska som behover lakare
utan de sjuka. Jag har inte kommit for att kalla rattfardiga utan syndare"
(Mark 2:17).
Herre Jesus, du kom inte bara for de goda manniskorna utan
du kom for att [rdlsa alla sorters syndare, iiuen mig.
Det judiska folket kritiserade ocksa Jesus for att han at med syndare. Det
fanns manniskor av judiskt blod som vagrade MIla den judiska lagen att
folia sabbatsreglerna oeh att ara Gud. Den genomsnittlige juden ansag att
en syndare var forlorad. Men Jesus ville att alIa skulle veta att han kom till
varlden for att fralsa alIa - oavsett om de betedde sig rattfardigt eller syndigt.
Jesus, du var van till publikaner och syndare ndr du var pd jorden.
Nu inbjuder du alla mannishor till [ralsning.
Cis: Luk 5:27-32
Till eftertanke: Jesus alskar oeh aeeepterar alla, oavsett om de beter sig
rattfardigt eller syndigt.
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DEN HELIGE ANDE: SMORjELSEN
Vad er betraffar, sa [orblir i er den smorjelse som ni bar tagit
emot av honorn, oeh ni behouer inte ndgon som undervisar er;
utan vad hans smorjelse lar er om allting iir sanning oeh inte logn.
Porbli i honom, sa som den bar ldrt er.
FORSTAJOHANNESBREVET

2:27

Den helige Ande ar smorjelsen som kommer att ge dig andlig insikt. Nar
du inte for star en bibelvers, lat da honom srnorja dina andliga ogon sa att
du kan se vad bibelversen betyder. Nar du inte vet var du ska ga, Iiit
honom smorja din forstaelse sa att du kan valja

ran vag. Nar du inte kan

se Jesus verka i ditt liv, lat honorn smorja din andliga uppfattningsformaga. Kom ihag att Jesus lovade att den helige Ande skulle komma for att
hjalpa de troende att forharliga Sonen (Joh 16:14). Lat den helige Ande
upphoja Jesus i ditt liv idag.
Helige Ande, jag vill [orhiirliga Jesus. Kom oeh smorj mig med din
ndruaro sa att jag kan se Jesu verk i mitt liv oeh forharliga honom med

mitt pris. Jag behouer din smorjelse idag.
Den helige Ande ar smorjelsen som kommer for att sprida ljus pa Bibeln i
ditt hjarta. Men han verkar inte i ett vakuum. Du rnaste lasa oeh memorera Bibeln. Du rnaste studera Bibeln, jarnfora Bibelverser. Du rnaste anvanda kommentarer och lexikon. Du maste ge dig tid att meditera over
Guds ord. Sedan maste du be honom att hjalpa dig att forsta andliga ting.
Nar du soker klarhet fran den Helige Ande ber du om den Helige Andes
smorjelse. Han kommer att hjalpa dig att forsta.
Helige Ande, kom oeh bringa klarhet i mitt forstand. Hjalp mig
se allt du vill att jag ska veta, oeh bjalp mig sedan att gora allt du vill
att jag ska gora. Smorj mig till att farsta Bibeln. Amen.

Las: 1 [oh 2:20-28
Till eftertanke: Den helige Ande srnorjer dig till att forsta Bibeln.
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JESUS: MIN SMORDE

Men jag skall ldta en trogen prdst [ramtriida at mig. Han skall gora det
som dr i mitt hjiirta oeh min sjdl. At honom skall jag bygga ett hus pa
fast grund, oeh han skall stiindigt vandra infor min smorde.
FORSTA SAMUELSBOKEN 2:35
Namnet "smorde" pa hebreiska ar "Messias", pa grekiska "Kristus". Jesus Kristus ar den smorde. Han ar Messias. Den himmelske Fadern kallar
Jesus min smorde, eftersom Jesus uppfyllde profetian om den trefaldigt
smorda tjansten prast, profet och kung. Sa som en prast smordes med olja
far att offra far synder, sa smordes Jesus med den helige Ande far att offra
ett offer for vara synder. Sa som en profet smordes att tala for Gud var
Jesus Faderns profet som kom med nadens budskap. Sa som en kung invigdes till tjanst genom olja sa var Jesus Faderns smorde for att regera
over alIa manniskors hjartan.
Jesus, jag taekar dig far att du ar den smorde prdsten som ger mig
Jag taekar dig for att du ar den smorde profeten som ger

[riilsrung.

Cuds ord till mig. Jag taekar dig for att du dr den smorde kungen som
regerar aver mitt hjdrta. Smorj mig till tjdnst idag.
Smorjelsen ar rening, lat jesus ta itu med din synd. Smorjelsen gars far att
fa seger, liit Jesus befria dig fran frestelse och bekymmer. Srnorjelsen gors
for att fa kraft, lat Jesus anvanda dig idag. Smorjelsen ger gladje, lat Jesus, den smorde ge dig gladje idag. Behover du en ny srnorjelse for att
mota den har dagen?
Jesus, det dr sudrt att hdlla sig alert, ibland blir mitt dagliga liv trdkigt.
Smori min udntande sjdl. Jag gar genom en uarm, odslig udrld.
Ldt din ndruaros olja [loda in i varje spricka i mitt
hjdrta. Din alja iir behaglig. Amen.
Las: 1 Sam 2:12-36, 4:10-22
Till eftertanke: Jesu smorjelse ger dig en ny start varje dag.
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JESUS: BEFRIAREN
Jag dr betryekt oeh fattig, men Herren har omsorg om mig.
Min hjiilp oeh befriare dr duo Min Cud, dro] inte!
PSALTAREN

40: 17

Det fanns manga befriare i historien om Guds folk: Noa raddade rnanskligheten fran syndafloden, Mose befriade Israel fran Egypten, Debora
befriade Guds folk fran kananeerna, Gideon fran midianiterna, oeh David fran filisteerna. Men varje gang en mansklig led are befriade dem gled
Guds folk till slut tillbaka i synden. Den storsta befriaren ar Jesus. Hans
dod befriade oss fran syndens slaveri, han "forlater dig alla din a synder"
(Ps 103:3). Han bar i oss oeh befriar oss fran syndens makt: "Han skall
radda dig fran fangelfangarens snara oeh fran den forodande pesten"
(91:3). Nar han kommer tillbaka i framtiden kommer han art befria dig
fran syndens narvaro, han "har fralst oss fran den kommande vredesdomen" (1 Tess 1:10).
Herre Jesus, jag prisar dig for att du befriade ditt folk i det forgangna.
Men mest av allt prisar jag dig for att du har befriat mig.
Jesus ar din befriare. Han fralste dig. Han har "raddat oss ur en sadan
dodsfara" (2 Kor 1:10). Du kan fa seger over beroende oeh vanor: "han har
fralst oss fran morkrets valde" (Kol1:13). Han befriar fran forfoljelse (2
Tim 3:11). Och pa den yttersta dagen kommer han att ta dig till himlen:
"Jesus ... har befriat oss fran den kommande vredesdomen" (1 Tess 1:10).
Herre Jesus, jag prisar dig eftersom du [rdlste mig ndr jag var i
synden. Du drog mig ndra dig ndr jag var ldngt borta oeh du
befriade mig ndr jag var i sudrigheter. Amen.
Uis: Ps 40
Till eftertanke: Jesus vill befria dig pa manga satt.
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TREENIGHETEN: HERREN VALDIG I STRID
Vem ar denne drans konung? Det dr HERREN
och udldig, HERREN, udldig i strid.
PSALTAREN

stark

24:8

Herren viildig i strid kan ge dig seger i ditt liv. Strider ar inte latta, de ar
svara, skramrnande oeh modosamma. Jesus giek igenom manga lidanden
pa jorden. Hans larjungar larnnade honom, Petrus fornekade honom, oeh
de romerska soldaterna slog honom oeh korsfaste honom sedan

pa

ett

kors. Fastan fienden trodde att de vann striden genom att doda Jesus, var
det i hans dod som segern vanns. Eftersom varlden hatade honom, kommer varlden att motarbeta dig. Du kommer alltid att behova strida mot
varlden, kottet oeh Satan. Dina fiender kommer att vara for starka for
dig, sa du rnaste se pa Herren udldig i strid. Han kommer till din undsattning nar du akallar honom.
Herre, hjiilp mig att se mina fiender genom dina ogon. Du besegrade
dem pa korset, ge mig tro att gora ansprdk. pa seger idag.
Nar du tanker att synden kommer att besegra dig, kom da ihag att segern

borjar i dina tankar. Du maste vilja vinna oeh se pa hans styrka for att fa
seger. Nar du planerar att vinna, kom da ihag att seger kommer nar du
gar med Herren. Han kommer att hjalpa dig att besegra fienden. Nar du
ar nara honom kan du bli segerrik i hans styrka.
Herre, jag ser inte pa fiendens styrka, jag ser pd din maktighet.
Jag vet att du besegrade fienden pa korset, sa jag litar pa
att du ska vinna seger idag. Amen.
Lis: Ps 60
Till eftertanke: Gor ansprak pa jesu seger for att vinna strider over
synden.
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JESUS: GUDS HEMLIGHET
For att de skall bli undervisade i karlel: och styrka i sina hiiirtan
och nd [ram till hela rikedomen i en fast ouertygelse, som ger rdtt
insikt i Cuds hemlighet, Kristus.
KOLOSSERBREVET

2:2

Jesus vill att du ska ha fullstandig forvissning om din fralsning. Du kan
veta att du ar fralst, oeh du kan veta hur du ska behaga Fadern. Du kan
veta detta eftersom Jesus lever i ditt liv oeh ger fullstandigt fortroende till
dig. Varlden for star inte denna hemlighet men for dig ar det inte langre ett
mysterium. Det faktum att Sonen bor i dig ar ett mysterium for varlden,
men du forstar det eftersom du fran borjan bad Jesus komma in i ditt
hjarta nar du blev fralst, Cuds hemlighet ar det faktum att Jesus bor i dig
for att ge dig fullstandig forvissning om att dina synder ar forlatna oeh att
du har ett framtida hem i himlen.
Herre, jag vill veta allt om min [ralsning.
[bland forstar jag inte vad du gor i mitt liv.
[bland [orbryllar allting mig.
Jesus ar Cuds hemlighet, i honom ar vishetens oeh kunskapens alla skatter gomda (KoI2:3). Nar du inte forstar vad som hander i ditt liv, lar dig
da mer om Jesus for att finna svar pa dina fragor, Nar du inte ar saker pa
vad du ska gora, kom till Jesus for att fa ledning. Han kan hjalpa dig att
lara dig mer om Cuds hemlighet.
Herre Jesus, tack for att du ldr mig hur jag ska leva ett kristet liv.
Tack for ett nytt liv och ett [ramtida hopp om himlen. Hjafp mig
att lara mig mer om hur jag ska leva for dig. Amen.
Las: KoI2:1-7
Till eftertanke: Att karma Jesus ar nyekeln till att forsta Guds
hemligheter.
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JESUS: HANAD AV MANNISKOR
Men jag iir en mask oeh inte en manniska,
bdnad av manniskor; [oraktad av folket.
PSALTAREN

22:6

Under decennierna som gatt har namnet Jesus blivit att vordat och respekterat av hans efterfoljare, Men det fanns en kort tid nar Jesu efterfoljare flydde och gomde sig. Narnnet "Jesus" var ett ban for dem. Nar Jesus
greps "overgav alia larjungarna honorn och flydde" (Matt 26:56). Vad
skulle du ha gjort? Petrus flydde - men inte sa langt, eftersom han fick
komma in pa oversteprastens gard. En tjansteflicka kande igen Petrus och
sade: "Du var ocksa med den dar Jesus fran Nasaret" (Mark 14:67). Petrus fomekade det tre ganger i snabb foljd och den tredje gangen "forbannade han och svor" (v.71). Varfor? Far att han blev hanad for Jesu skull.
Har du fornekat honom nagon gang?
Herre Jesus, jag ar inte perfekt. Jag ger mig inte alltid

tillkiinna som kristen, men du dr inte en [orebrdelse for mig.
Jag vill tala [rimodigt i ditt namn i (ramtiden.
Nar Petrus fornekade Jesus uppfyllde han profetian i Gamla Testamentet
att Jesus skulle vara hdnad av manniskor. Nar Jesus hangde pa korset
blev han fordomd, hanad, folk spottade pa honom och han blev forkastad
av folkmassan. Men fastan han blev forkastad trodde en tjuv pa honom,
hans mor och Johannes fick uppdrag av honom och vid hans dod insag
befalhavaren att Jesus var en rattfardig manniska.
Herre Jesus, det (inns mdnga som [orkastar dig i den hdr udrlden, men du
dr inte en [orebrdelse for mig. Jag dr glad over att vara kristen. Amen.
Las: Mark 14:66-72
Till eftertanke: Antingen skams du for Jesus eller sa ar han din fralsare.
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10 DEN HELIGE ANDE: VALSIGNELSE
Jag skall utgjuta min Ande over dina barn,
min ualsignelse over dina avkomlingar.
JESA]A

44:3

Den helige Ande ar den udlsignelse du behover, Det ar inte hjalp du behover, det ar den helige Ande. Det ar inte pengar du behover, det ar den
helige Ande. Han ar ualsignelsen du maste ha for att fylla tomrummet

i

ditt liv. Sok inte efter pengar eller lyeka eller framgang, sok den helige
Ande. Det ar inte en tvetydig valsignelse du behover, den helige Ande ar
den udlsignelse du behover.
Helige Ande, jag vill solca dig sa att jag kan fa andliga
ualsignelser i mitt liv. Ibland ar jag i en nodsituation, men oftast
pldgas jag au stress. Yalsigna mig med din ndruaro den hiir dagen.
Var med mig i allt jag gor idag. Yiilsigna mitt uittnesbord.
Den helige Ande ar Yiilsignelsen du soker, Han kommer att ge mening till
allr du gor, Han ar ualsignelsen, Han ska valsigna dig och bevara dig, han

ska lata sitt ansikte lysa over dig oeh vara dig nadig, han ska ge dig frid (4
Mos 6:24-25). Den helige Ande ar udlsignelsen. Du rnaste overlata dig
sjalv till hans kraft sa att han kan valsigna din arbetsplats oeh dina handers verk. Den helige Ande ar ekonomisk ualsignelse, du maste overlata
din budget till honom sa att han kan berika din ekonomi.
Herre, du dr min udlsignelse. Jag soker dig oeh inte pengar,
stdllning eller saker. Ge en mening till allt jag gor, oeh hjalp mig att bli
en ualsignelse for andra, sa som du har ualsignat mig. Amen.
Las: Mark 4:14-29
Till eftertanke: Den helige Ande ar den udlsignelse du behover,
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11 DEN HELIGE ANDE: HERRENS ANDE

HERRENS Ande kom over Otniel, oeh han blev do mare i Israel.
Nar han drog ut i strid, gav HERREN Kusan-Risatajim,
kungen i Aram, i bans hand.
DOMARBOKEN
3: 1 0
Nar Herrens Ande kom over Otniel var det den helige Ande - tredje personen i treenigheten - som gay honom kraft till tjanst (Dom 3:10). Nar
Herrens Ande kommer over dig kommer han att hjalpa dig att leva ett
gudfruktigt liv oeh att tjana i kraft. Sa som Herrens Ande kom over Otniel
for att ge honom seger over en icke-troende fiende, sa kan han fylla varje
skrymsle i ditt liv med fornyad energi. Men han kan inte fylla tomrummen i ditt liv om du inte overlater dem till honom. Sluta att forsoka gora
allt i egen kraft, ropa efter styrka av Herrens Ande for att fa kraft.
Helige Ande, jag kommer till dig for att fa seger. Hjalp mig
att

ooeroirina

[restelser: Ge tnig

mo

d att overvinna inre tvivel.

Ge mig diseiplin till att oueruinna mitt uppror.
Sa som Herrens Ande gay Otniel styrka till att besegra den syriske kungen,
sa kan den helige Ande fylla dig med kraft som du aldrig ens upplevt forut.
Men han kommer inte att fylla ett smutsigt karl. Synd hindrar den helige
Ande att fylla varje sprieka oeh vra i vara liv. Ta itu med din upproriska
attityd pa ett andligt satt sa att Herrens Ande kan floda med full kraft.
Herre, jag dngrar min synd, oeh jag udnder mig till dig. Jag bekanner
mina synder oeh jag ber om [orldtelse. Helige Ande, ldt din kraft floda
in i mitt liv. Ploda snabbt in i mitt liv far att fylla alla tomrum med
din kraft. Ploda, Ande, [loda. Amen.
Las: Dom 3:1-12
Till eftertanke: Du maste forbereda for den helige Ande innan han kan
floda in i ditt liv.
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12 JESUS: HERREN GUD ALLSMAKTIG

[a, Herre Gud, du Allsmiiktige, sanna oeh rattfardiga iir dina domar.
UPPENBARELSEBOKEN

16:7

Nar Jesus kommer for att dorna, kommer han att komma som Herren
Gud, Allsmiiktig. Jesus kommer att komma som Herren, den som regerar
over allt. Idag tillater Herren onda harskare att start a krig, att oskyldiga
dor, att sjukdomar harjar pa manga platser oeh att brott inte verkar kunna
forebyggas. Det verkar som om Jesus inte har nagon kontroll, men han
regerar i sin a efterfoljares inre oeh verkar pa sa satt, Vill du lata honom
regera i ditt liv? Jesus ar den Gud som skapat allt, det betyder att han har
"evig makt" (Rom 1:20) att gora allt som Gud vill gora. Men det verkar
som om Gud haller tillbaka sin makt - eftersom kristna lider, kyrkan
forfoljs oeh ondskan rader, Men det ar inte santo Guds makt mats inte
genom vad ondskan gor eller inte gor, Gud tillater ondskan i varlden for
att pro va hans tjanares lydnad for att se om de kommer att alska honom
mer. Alskar du honom mer? Jesus ar ocksa den Allsrnaktige, den som
utfor sin gudomliga vilja, den som utverkar sin plan i ditt liv. Utverkar
han sin syfte i din liv? I dagens varld visar Herren Gud Allsmaktig ett
gudomligt talamod tills ondskan har haft sin gang. Nar han kommer tillbaka igen kommer Jesus att manifestera sig sjalv som Herren Cud Allsmiiktig. Han kommer att harska over allt oeh han kommer att fullfolja sin
allsmaktiga vilja.
Herre Jesus, komI Jag udntar pa att du ska komma tillbaka till jorden
for att hiirska over allt. Jag viintar pa din makt att fullfolja din vilja.
Men regera over mitt liv med din kraft tills du kommer tillbaka. Amen.
Las: Upp 16
Till eftertanke: Jesus har makt att regera over allt, oeh han kommer att
gora det nar han kommer tillbaka.
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TREENIGHETEN: DEN SOM OPPNAR
HIM LENS FONSTER

For in allt tionde i [orrddshuset, sa att det {inns mat i mitt hus. Proua mig
nu i detta, sager HERREN Sebaot, om jag inte kommer att oppna [or er
himlens [onster oeh lata udlsignelse stromma ut aver er i rikt matt.
MALAK!

3:10

Herren ar den som oppnar himlens [onster oeh biter valsignelse strornma
ut over alla dem som ger tionde at honom. Det ar inte bara pengar Herren
vill ha fran manniskor, utan aven deras tillbedjan och lydnad. Nar manniskor ger tio proeent av sin inkomst (5 Mos 26:12), da svarar Herren
genom att ge dem det basta i livet, mota deras behov och Herren kommer
att visa sin narvaro for demo Lagg rnarke till att Herren inte ger manniskor allt de vill ha, men han ger andliga valsignelser till dem som satter
honom forst i sina liv. Manniskor spenderar sina pengar for att finna
lyeka eller for att tillgodose sina behov. Nar vi spenderar vara pengar pa
Gud far vi fordelar som andra spenderar sina pengar pa. Gud i himlen ser
vad vi gor och ger oss de valsignelser vi soker i livet.
Herre, jag behiinner att du iiger mitt liv, auen min tid,
mina talanger oeh rikedomar. Jag vill ge dig tio proeent av allt jag
har, (ar jag vet att du kommer att ta hand om mina behov.
Himlen ar full av valsignelser oeh godhet for Guds folk. Men du kan fa
dem nu genom att fullstandigt lyda Gud. Nar du gor Guds vilja oeh akallar
honom kommer han att vara den som oppnar himlens [onster oeh lata
valsignelser strornma over dig i det har livet.
Herre, [orldt mig ndr jag inte har lytt dig. Jag [orbinder mig nu
att ge finansiellt till ditt syfte. Jag ser [ram emot att fa dina
ualsignelser (ran oppna [onster i himlen. Amen.
Uis: Mal 3:7-11
Till eftertanke: Gud oppnar fonster nar du lyder honom.
240

14 JESUS: HERREN GUD, DEN ALLSMAKTIGE
Oeh jag horde liksom rosten [rdn en stor skara, lik bruset
av stora vatten oeh ddnet av kraftig dska, oeh de sade: "Halleluja!
Herren odr Cud, den Allsmdktige, har blivit konung. "
UPPENBARELSEBOKEN

19:6

Jesus ar Herren Cud, den Allsmdhtige. EftersomJesus

ar Gud som skapat

allting (Joh 1:3), har han all makt. Vilken makt behover du fran honom
idag? Eftersom Jesus ar Herren som rader over allt genom sina lagar oeh
sin allsmaktighet, vill du lata honom regera over ditt liv idag? Eftersom
Jesus ar allsmaktig har han forrnagan att gora allt som ar mojligt att gora,
Uppenbarligen kommer han inte att gora sa att det forflutna inte raknas,
for det skulle betyda att Gud var tvungen att forneka att han fanns. Inte
heller kommer Gud att gora sa att tva ganger tva ar tre, for det fornekar
sanningen. En allsmaktig Gud kan gora allt han vill gora, men han kommer inte att ga emot det han har gjort forut. Nar Jesus slutligen kommer
for att doma varlden kommer han att ha makt att dorna exakt sa som han
vill. Darfor vill du vara i centrum av Guds vilja nar han kommer.
Herre Jesus, uar den Herre som regerar over mitt liu.
Var den Allsmdktige, vars vilja jag vill giira. Var den Cud
som ger mig kraft att [ullgora din vilja.
Jesus kommer att visa sig sjalv helt oeh fullt som Herren Cud den Allsmdktige nar han kommer tillbaka till jorden. Idag later Jesus manniskor
gora uppror mot hans makt, forneka hans herradome oeh forkasta hans
vilja. Men hur ar det med dig? Vill du overlata dig sjalv till hans ledning?
Vill du gora hans vilja?
Herre Jesus, jag vill [orhdrliga dig med mitt liu:Jag ouerldter mig
till din ledning, hjalp mig att gora din vilja. Amen.

Las: Upp 19:1-10
Till eftertanke: Jesus ar Herren Cud den Allsmaktige som vill regera over
ditt liv.
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15 JESUS: HERRE JESUS KRISTUS
Mina broder, ni kan inte tro pa var Herre Jesus Kristus,

den [orharligade, och pa samma gang gora skillnad pa manniskor.
JAKOBS BREV

2:1

Oftast tror vi att Jesus har tre namn: "Herre", "Jesus" oeh "Kristus".
Men dessa tre namn ar helt olika det fornamn, mellannamn oeh efternamn som manniskor har idag. Nar du kallar honom Herre ar det hans
titel. Du talar om hans gudomlighet. Ingen gay honom titeln "Herre", for
han har varit Herre for evigt. Angeln Gabriel sade till Maria att kalla
honom Jesus, ett grekiskt namn som betyder "Jehova raddar". Nar du
kallar honom Kristus, talar du om hans smorda tjanst. Sa som profeter,
praster oeh kungar smordes till tjanst sa kom Jesus som profet for att ge
budskapet om Gud, som prast for att ge fralsning oeh som kung for att
regera over sina efterfoljares hjartan,
Jag tillber dig som Kristus, som gav mig [rdlsnmg, som Jesus, jung(ru
Marias son, och som min kung, som sitter ptl mitt hjartas tron,

Varfor har Herren Jesus Kristus over 700 namn oeh liknelser som beskriver honom? Det ar for att han ar oeh gor ett stort antal saker. Pa liknande
satt har man som gor manga saker manga olika titlar (pappa, make, farbror, chef, dekan oeh sa vidare). Men de namn du kallar honom ar inte
lika viktiga som det gensvar du ger till honom. Han vill ha din karlek oeh
din lydnad.
Jesus, du dr min [orlossare, medlare, den som leder mig,
min beskyddare oeh van. Du kom till mig som Ijuset, vattnet,
brodet, herden, vinet och dteruppstdndelsen. Men mest av allt dr
du min Herre oeh min [riilsare. Amen.
Uis: 1 Tim 1:1-2, 12-17
Till eftertanke: Jesus har rnanga namn for att framkalla rnanga reaktioner.
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DEN HELIGE ANDE: GUDS LIVSANDE
Sa lange min ande dr i mig oeh Cuds livsande i min nasa.
JOB

27:3

Den helige Ande ar Cuds livsande. Nar Fadern vill ge liv

at nagot

andas

den helige Ande in i det. Den helige Ande var den ande som Gud blaste in
i Adams nasa som gay honom liv. Den helige Ande var Cuds livsande som
svavade over vattnet nar livet skapades i begynnelsen (1 Mos 1:2). Cuds
livsande blaser som en vind over berg oeh hay for att ge liv. Den helige
Ande ar Cuds livsande - vinden som blaser dit den vill- for art ge evigt liv
till dem som tror pa Jesus (Joh 3:7-8). Lat den helige Ande andas in nytt
liv i dig idag.
Helige Ande, jag behouer ny entusiasm for att tillbe oeh tjdna dig.
Andas ny begeistring oeh [oruantan i mig. Bias ditt nya liv in i mig idag.
Den helige Ande ar Guds livsande. Sa som du maste andas luft for att
existera, sa maste du andas den helige Ande for art fa ljus nar du ar andligt blind. Andas den helige Ande for att fa ledning nar du inte vet vad du
ska gora. Andas den helige Ande for att fa styrka nar du tror att du inte
orkar mer. Andas den helige Ande for att fa uppmuntran nar allt faller i
bitar. Lat den helige Ande vara den luft som du andas.
He/ige Ande, jag andas dig in imina nedsmutsade lungor.
Rensa ut mina sjaluiska motiv oeh gar mig helig. Ta bort det som dr
oviktigt i mitt liv oeh gar mig andlig. Helige Ande, gar mig helig
oeh gar mig andlig som dig. Amen.
Las: Job 27
Till eftertanke: Den helige Ande andas in ny entusiasm i dig.
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17 JESUS: HERRE (KURIOS)

Ni kallar mig Mastare oeh Herre oeh det med rdtta,
JOHANNES

ty det iir jag.

13: 13

Jesus ar himmelens Herre, universums Herre och kyrkans Herre, men
mest av allt borde han vara din personlige Herre. Sa som en rnanniska
kan vara herre over ett gods eftersom han ager huset och be stammer over
det som gors dar, sa borde Jesus vara Herre over din kropp - hans tempel
- eftersom han fyller dina behov och leder det du gor, Jesus vill vara mer
an en gast i ditt hem, han vill att du ska tillhora honom.
[esus, kom in i mitt liv som i ett hem.
Gor mitt hjdrta till ditt hem. Lev i min kropp.
Om Jesus ar din Herre borde han fa sitta i ditt livs vardagsrum.
borde fa kanna sig val till mods i uppehallsrummet,
slappnar

av. Jesus borde fa bli inbjudcn

Jesus

dar du roar dig och

till din rrraraal

dar du arer och

stillar din aptit. Han kommer inte att bli glad om du ater av denna varldens skrap, Skulle Jesus vila bekvamt i ditt livs sovrum? Har du en favoritsynd gornd i kallaren? Nar du bjuder in Jesus i ditt hem kommer han inte
som en prydnad eller som en beromdhet som ska ge ditt hem status. Han
kommer inte som en semestergast eller som en van som tittar in pa helgerna. Jesus kommer for att vara Herre i ditt hus.
[esus, jag ger alla rum i mitt hus till dig. Kom in i varje
rum, rensa upp idem, oeh gor dem till dina egna.
jag vill gora dig till Herre i mitt liu. Amen.

Las.joh 13:1-17
Till eftertanke: Jesus ar inte Herre aIls om han inte ar Herre over allt.
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18 JESUS: HERRARNAS HERRE
Som han skall ldta oss fa se ndr tiden dr inne, ban, den salige,
ende Harskaren, konungarnas Konung oeh herrarnas Herre.
FORSTA TIMOTEUSBREVET

6:15

Manga i varlden kallar Jesus for Herre, men han ar mer, Jesus ar herrarnas Herre. En herre har en mangd agodelar oeh tillgangar, Jesus ar Herre
for att han ager varlden oeh regerar over universum. En herre leder dem
som ar under hans styre. Jesus ar Herre eftersom han haller alla rnanniskors ode i sin hand. En herre ar den fullstandige agaren till allt han inspekterar. Jesus ar Herre over allt eftersom han har skapat allt. Eftersom
han dog for alla manniskor kommer alla en dag att boja sig under hans
herravalde. Eftersom han ska komma tillbaka i framtiden for att doma
alla rnaste du gar a rakenskap for honom for hur du lever.
Herre, det {inns mdnga som inte inser att du regerar over deras liv,
men jag bekiinner dig som min Herre. Ldr mig att anpassa mig efter
dina bud. Ldt min ouerldtelse vara ett uittnesbord for andra.
Det finns rnanga herrar i den har varlden, de kallas presidenter, premiarministrar, regeringsman, borgmastare oeh rniljardarer, De harskar over
imperium. Aven om de inte vill erkanna Herrens herravalde pa jorden
eller regera enligt hans rattfardiga lagar, kommer de en dag att bekanna
Jesus som konungarnas Konung oeh herrarnas Herre. Da skall alla knan
bojas, aven deras (Fi12:10-11).
Jesus, jag vet att du kommer att hdrska over allt i [ramtiden, men
jag oroar mig over den hiir dagen. Kom oeh regera over mitt bjarta oeh
var min Herre. Var [orharligad i allt jag gor oeh sager. Amen.
Las: 1 Tim 6:15-21
Till eftertanke: Jesus kommer att regera over allt en dag, sa overlamna
dig sjalv at honom idag.
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19 TREENIGHETEN: ELDSTODEN
HERREN gick {ram{or dem, om dagen i en molnstod {or att visa dem
uagen och om natten i en eldstod for att ge dem ljus. Pd det sdttet kunde
de vandra bade dag och natt. Molnstoden uppborde inte att ga [ramfor
(olket pa dagen och inte heller eldstoden pa natten.
ANDRAMosEBoK13:21-22
Eldstoden sam ledde Israel genom oknen ar en bild for Herren. Det var
mer an en laga, han var nara sitt folk. Jesus ar ett ljus som leder, beskyddar och trostar sitt folk. Nar Jesaja gick in i temp let sag han roken fran
offeraltaret stiga upp i himien. Det var moinet som symboliserade Guds
narvaro. Da ropade Jesaja: "Jag sag Herren" (Jes 6:1). Eftersom Herren
ar ljus, kommer han att ge klarhet, vishet och ledning.
Herre, tack [or ljus i mitt liv. Ldt mig kanna
din ndruaro idag. Jag vill se dig.
Herren visade sig i en eldstod, men om du skulle ta bort roken och molnen, skulle du inte se nagot, for det finns inget att se. Ingen kan se Gud,
eftersom Gud ar ande (Joh 4:24). Men for att manniskor skulle veta var
Gud fanns visade han sig i en moln- eller eldstod eller i en molnsky (2 Mos
40:34-35). Gud ar osynlig, sa han kan vara narvarande overallt samtidigt. Gud ar Ande, sa han kan vara nara dig och bo i dig. Sa som Herren
ledde Israel genom en eldstod, lat honom leda dig idag.
Herre, jag kdnner mig trygg i din ndruaros eld.
Tack for ljus och ledning. Led mig idag. Amen.
Las: 2 Mos 13:20-14:20
Till eftertanke: Herren kan leda dig idag sa som han ledde Israel i oknen.
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20 JESUS: FORBRYTARE

De svarade: "Om han inte vore en [orbrytare,
hade vi inte ouerlamnat honom
JOHANNES

at dig.

ss

18:30

De som hade gripit Jesus kallade honorn [orbrytare, vilket betyder "den
som gar ont." De mutade sin a vittnen till att ljuga, sa de som anklagade
Jesus visste att han inte var en [orbrytare. Anda anklagade de honorn,
fastan Jesus var fullkornlig och utan synd. Han kunde saga till judarna:
"Vem aver kan overbevisa mig om synd?" (Jah 8:46). Pilatus vittnade:
"Jag finner honom inte skyldig" (19:6). Anda anklagade judarna ironiskt
nog en oskyldig man for att vara en [orbrytare, nar deras logner faktiskt
gjorde dem till de skyldiga. Jesus syndade inte utan han gjordes till synd
for ass (2 Kor 5 :21) . Jesus tag pa sig j udarnas synd, varldens synd och din
synd.
Herre Jesus, jag vet att du ar Cuds fullkomlige Son. Jag vet ochsd
att du blev synd for mig. Tack for din dad for mina synder.
Namnen som Jesus fick speglar de roller som rnanniskor tillskrev honom.
Jesus var [orbrytare for dem som hatade honorn. De hatade honorn eftersom han angrep deras doda religionsritualer, Jesus var en rivaliserande
"religios ledare" eftersom han gay mas sorna hopp, vilket ar nagot som
andra religiosa led are inte kunde. Jesus undervisade am sanningen, levde
ett fullkornligt liv och etablerade ett kungarike av fred och rattfardighet,
Herre Jesus, udrlden har kallat dig [orbrytare, men
jag kallar dig min [ralsare. Yiirlden kallar dig en som gor ont,
men jag kallar dig min [orlossare. Amen.
Uis: Jah 18:30-38
Till eftertanke: Varlden kallar Jesus [orbrytare men han ar Fralsaren,
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21 JESUS: MAsTARE (EPISTATES)

Simon svarade: "Mastare, vi har arbetat hela natten oeh inte
[dtt ndgot. Men

pa din

befallning vill jag lagga ut ndten. "
LUKAS

5:5

Jesus satt i Petrus bat oeh predikade till en stor folkmassa. Nar han hade
slutat tala, sa de han till Petrus: "Far ut pa djupt vatten oeh lagg ut era nat
till Hingst" (Luk 5:4). EftersomJesus visste allt, visste han att Petrus hade
fiskat hela natten men inte fatt nagot. Petrus kallade Jesus Mastare, ett
namn med respekt som en arbetare skulle kalla en chef. Petrus var respektfull men enligt originaloversattningen svarade han "Jag vill lagga ut
natez". Han ville bara kasta i ett nat oeh inte alla, som Jesus hade befallt.
Ar det inte det vi alla gar? Ar vi inte alia skyldiga till att bara lyda Jesus
till en del?
Jesus, forlat mig for de ganger jag inte har lytt dig helt oeh fullt.
Lar mig att helt oeh fullt lyda dina befallningar.
Lagg marke till vad som hande nar Petrus bara kastade i ett nat: "De
gjorde sa oeh fangade en sa stor rnangd fisk att natet hall pa att ga sander" (Luk 5:6). Kanske hade natet inte gatt sander om Petrus hade kastat
i alia naten. Ar det inte olydnad att inte lyda helt oeh fullt? Nar Petrus sag
att hans nat hall pa att ga sander oeh att baten fylldes med fisk, fall han
ner for Jesu fatter oeh ropade: "0 Herre!" (v.8). Lagg rnarke till forandringen. Jesus tilltalas inte langre bara som rnastare, utan vordas som bade
Mastare oeh Herre. Respekterar du bara Jesus som din rnastare eller vordar
du honom sorn din Herre?
Herre, jag har uordnad far din stora kraft, men jag boier kna i tillbedjan
for du ar universums Herre, du iir min personlige Herre. Amen.
Las: Luk 5:1-11
Till eftertanke: Jesus vill vara mer an din mdstare, han vill vara din Herre.
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DEN HELIGE ANDE: EN NY ANDE

Jag skall ge dem ett oeh samma hjdrta, oeh en nyande
skall jag lagga i deras brest. Jag skall ta bort stenhjartat ur
deras kropp oeh ge dem ett hjdrta av kott.
HESEKIEL

11:19

Den helige Ande ar en ny ande som kommer in i en rnanniskas hjarta vid
fralsningen. Han kommer in i ett hart hjarta oeh for in Guds karlek for att
gora det milt. Nar manniskor inser hur myeket Fadern alskar dem oeh
hur myeket Jesus led for dem pa korset, kommer de att mjukna i anger
oeh tro. Den nya anden kommer att ge dem en ny syn pa sin a synder, en
ny syn pa evangeliet oeh en ny syn pa fralsningen. Men mest av allt kommer den nya anden att ge dem ett nytt hjarta till att akalla Gud. Lat den
helige Ande ge dig ett nytt liv. Lat den helige Ande visa dig vilka nya saker
han kan gora for dig idag.
Helige Ande, jag bebouer ett nytt perspektiu pd livet. Ge mig ett nytt
fokus pa mina mojligheter: Anuand mig pa ett nytt sdtt idag.
Den nya anden ar sand in i ditt liv for att visa dig alIa de nya saker du far
vid fralsningen. Du far frid (Joh 14:27), ledning (Gal 5:25), sigill (Ef 4:30),
uppenbarelse (1 Petr 1:12) oeh du ar fylld med den helige Andes narvaro
till ny tjanst (Ef 5:18). Nar du far den helige Andes fullhet kommer manga
nya rnojligheter att oppnas for dig.
Helige Ande, ror vid mig pa ett nytt sdtt, Jag vill ha alla de nya ting
du har for mig. Ldt den hdr dagen bli en underbar dag. Amen.
Las: Hes 36:25-36
Till eftertanke: Den helige Ande ger nya ting till de som tror,

249

'"

A UGUSTI

-

f

,'I

~"%'t< '~

,

23 JESUS: MILD
Ta pa er mitt ok och ldr av mig, ty jag ar mild och odmjuk i

hjartat. Dt1 skaLl ni (inna ro (or era sjalar.
MATIEUS

11:29

Jesus kallade sig sjalv mild eftersom han forkroppsligade mildheten. Han
kallar oss till ett milt liv istallet for ett arrogant och skrytsamt liv. Eftersom Jesus ar odmjuk kallar han oss varken till att tjana oss sjalva eller till
att leva sjalviskt. Eftersom Jesus var eftergiven mot de romerska ledarna
och de som stod over honom kallar hans foredorne oss till mildhet. Vi ska

lyda lagarna eftersom Gud har satt dem over oss. Jesus sokte inte efter sin
egen vilja, han sade: "Jag gor alltid det som behagar honom (Fadern)"
(Joh 8:29). Men vi ar motsatsen till Jesus, vi vill forverkliga oss sjalva. "Vi
gick alla vilse som far, var och en gick sin egen vag, men all var skuld lade
HERREN pa honom" (Jes 53:6).
Herre, jag ar en manniska, och jag ger efter for min vilja att leva for
sjdluiska syften. Ldr mig att bli mild som Jesus. Lar mig att leva for dig.
Jesus kallas mild eftersom han lamnade sin upphojda stallning i himlen,
lade sin harlighet at sidan och fann sig i att bli fodd i ett stall. Nar han
motte lidande bad han: "Min Fader, om det ar mojligt, lat denna kalk ga
ifran mig. Men inte som jag vill utan som du vill" (Matt 26:39). Ja, Jesus
tag odmjukt korset for din skull, vad vill du ge upp for honorn?
Herre Jesus, tack for ditt offer. Hjiilp mig att lara mig
(ran din mildhet, hjalp mig att bli lik dig. Amen.
Las: Matt 11:28-30, 26:36-46
Till eftertanke: Du kan lara dig mildhet av Jesus.
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AUGUSTI

JESUS: NADASTOLEN

Ouanpd ark en stod barlighetens keruber som ouerskuggade nddastolen.
HEBREERBREVET 9:5
Ran dr [orsoningen for udra synder, oeh inte
bara for vara utan ocksa for hela vdrlden.
FORSTA JOHANNESBREVET

2:2

Herren har en tron i himlen, men han lat inte sitt folk bygga honom en
tron pa jorden. Istallet sade han at Mose att bygga forbundsarken (ordet
"ark" betyder "skrin"), dar han kunde vara narvarande (2 Mos 25:10).
Locket pa arken kallades nadastolen,

eftersom det var dar Herren satt

(v.l?). Gud satte sig pa sin ark - forbundsarken.

Det ar ironiskt att him-

lens Gud behovde sitta pa ett skrin och inte pa en tron. Man stankte blod
pa nadastolen en gang om aret, vilket symboliserade hur Gud skylde over
Israels synd. Gud ville sitta dar blodet blivit stankt. Nadastolen var en
symbol for forlatna synder.
Herre jesus, du iir min nddastol, for det uar ditt blod som
[rikopte mig. jag tillber dig for att [rdlsningen dr fullbordad.
Guds harlighet satt pa nadasrolen. Guds harlighet - hans narvaro - var i
molnet som fyllde det allra heligaste. Det ar sa nara som nagon kan se
Gud sitta pa nagot pa den har jorden. Bjud in Jesu narvaro idag for att
fylla din varld och paverka dig, sa som Guds harlighet satt pa nadastolen
i Gamla Testamentet.
jesus, du iir [orsoningen - gottgorelsen - for mina synder. Ndr du
dog for mig var det ditt blod som stiinktes pa nddastolen. Amen.
Las: Hebr 9:1-11

Till eftertanke: Gud sitter pa nadastolen for att forlata mina synder.
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TREENIGHETEN: DEN EVIGE GUDEN
(EL OLAM)
Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Sheba och
dkallade dar HERRENS,

den evige Gudens namn.

FORSTA MOSEBOK

21:33

Herren ar El Olam, hemligheternas Gud, som ar okand for dig. Hans
namn "Olam" betyder "hemlig" eller "dold". Det finns manga saker om
Gud som ar dolda i evighetens moln. Du kommer inte att behova gora
rakenskap for saker du inte vet om Gud - bara for det som du vet. Dessa
ar de svara utmaningarna

i livet. Herren ar El Olam - hemligheternas

Gud. En dag kommer du att forstd det som hander idag - nar du ser
tillbaka for att se Guds goda plan for dig. Han styr allting, aven nar du
inte kan se vad som hander,
El Olam, du gjorde mig till mdnnisha och begriinsad.
Ldr mig att !ita pa dig iiuen ndr min vag dr dunkel.
Ldr mig att folja dig ndr jag inte [orstdr det sorn bander runt mig.
Abraham planterade en skogsdunge som skulle leva Iangre an honom i
Beer-Sheba, oeh symboliserade darrned en relation med Gud som skulle
strack a sig bortom hans jordiska liv. El Olam ar Guden bortom det har
livet. Aven nar du inte kan forsta det som bander i ditt liv, sa se bortom
din a omstandigheter for att se hans eviga natur. Akalla honom - den evige
Guden - for att paverka framtiden. Oeh nar du tror att ditt liv ar ett
mysterium, kom da ihag att Gud har en plan for dig oeh att en dag kommer den att vara kristallklar for dig.

o evige

Cud, fultfalj din plan i mitt liv. Hjalp mig
att !ita pa dig ndr jag inte vet vad du gar. Hjalp mig att folja
dig ndr jag inte kan se vart jag dr pa vag. Amen.
Las: 1 Mos 20-21
Till eftertanke: Lita pit den evige Guden som har en plan som ar storre an
det har livet.
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26 JESUS: MESSIAS
Men efter de sextiotud veckorna skall den Smorde [orgoras, helt
utblottad. Och staden och helgedomen skall [orstoras av folket till en
furste som kommer. Men slutet kommer som en stortflod. Intill linden
skall det rdda krig. Forodelse dr fast besluten.
DANIEL 9:26
I Gamla Testamentet sag Guds folk fram emot Messias, deras befriare.
Namnet "Messias" betyder "den Smorde". Sa som David smordes till
kung och drev de otroende folken ut ur det forlovade landet, sa sag judarna fram emot att deras kommande Messias skulle driva ut romarna i
havet. Sa som profeterna smordes att tala Guds budskap, sa vantade sig
judarna att deras Messias skulle komma med Guds ord. Sa som prasterna
smordes for att gora syndaoffer, sa forvantade sig judarna att deras Messias
skulle bringa frid i universum och forlata synder. Jesus var Messias, Guds
Smorde. Han kom for att fullfolja den trefaldigt smorda tjansten som
profet, prast och kung.
Herre Jesus, tack for att du ar en prast som [orldter mina synder.
Tack fOT att du dr en profet som kommer med karleksbudskap,
Tack far att du dr en kung som regerar over mitt hjdrta.
Jesus ar Messias, den Smorde. Han vill smorja ditt forstand till att forsta
Bibeln, sa Ias Bibeln dagligen. Han vill smorja ditt boneliv sa att du kan be
effektivt. Sa kom med dina boner till Gud. Han vill smorja dina stilla
stunder med sin narvaro, sa sok Jesus nu.
Herre Jesus, mitt liv ar tomt, jag behouer bli fylld pa nytt idag.
Kom med din ndruaro i mitt /iv. Smor] mig med din kraft att
sta emot frestelser och klara av problem. Smor] mig med frid och
mod att leva for dig idag. Amen.
Las: Dan 9:24-27
Till eftertanke: Jesus kan smorja ditt liv sa att du kan sta emot frestelser
och hantera bekymmer.
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27 JESUS: HERRE OCH FRALSARE

Da skall ni fd en [ri oeh oppen ingdng till udr
Herre oeh Friilsare [esu Kristi eviga rike.
ANDRA

PETRUSBREVET

1:11

Jesus ar bade Herre oeh Fralsare. Han ar universums Herre, eftersom han
har skapat allt. Han ar alla nationers Herre, eftersom han skapade de
forsta rnanniskorna. Han ar naturens Herre, eftersom han haller ihop allt
genom sin makt. Jesus kunde ha tvingat de forsta foraldrarna tilllydnad,
men oprovad lydnad forharligar inte Fadern. Han gay Adam oeh Eva ett
fritt val att alska Gud eller gora uppror mot honom. Nar de forsta foraldrarna syndade forbannades naturen oeh manskligheten forlorade fotfastet. Doden regerade over alla manniskor, Det var dol som Jesus, alltings
Herre, blev Fralsare till alla. Jesus kom att do sa att du kunde leva. Nu ar
Jesus varldens Herre oeh Fralsare.
Jesus, du dr min Herre och Fralsare, men alia [oljer inte dig.

Men du dr min Fralsare och du dr min Herre.
Jesus har kommit med fralsning till alla, men manga vill inte ta emot den.
Han ar varken deras Fralsare fran synden eller Herre i deras liv. En del
har blivit fralsta men vill inte lyda honom. Jesus ar bara deras Fralsare,
han ar inte deras Herre. Idag vill Jesus vara bade din Fralsare oeh din
Herre. Vill du lata honom leda ditt liv? Nar du overlater dig sjalv till
Jesus, kommer han att vara bade din Herre ocb Friilsare.
Jesus, jag vill att du ska vara bade min Herre och
min Frdlsare. Jag prisar dig for att du [orldter mina synder,
och jag ger dig berraualdet over mitt /iv. Amen.
Lis: 2 Petr 1:1-18
Till eftertanke: Jesus vill vara bade din Herre och Frdlsare.
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DEN HELIGE ANDE: TUNGOR SOM AV ELD

Tungor som av eld visade sig for dem oeh

[ordelade sig och satte sig pel var och en av demo
APOSTLAGARNINGARNA

2:3

Den helige Ande ar tungor som av eld som kom over apostlarna pa pingstdagen. De hade bett i 40 dagar nar den helige Ande kom over demo Tungorna som visade sig var inte en illusion, de var verkliga. Den helige Ande
kom in i deras liv och talade genom dem med frammande sprak. Jesus hade
sagt till dem att predika evangeliet till alla manniskor: "Ga darfor ut och
gor alla folk till mina larjungar" (Matt 28:19). Sa den helige Ande gay dem
olika sprak att tala till alla manniskor, Detta innebar att han kan ge dig
formagan att tala ditt sprak till dem som inte ar kristna. Men den helige
Ande gjorde mer an att ge kunskap om ett frammande sprak, han overtygade dem om synd genom deras ord, upphojde Jesus genom deras liv och
drog rnanniskor till fralsning, Lat den helige Ande tala genom dig idag.
Helige Ande, kam ocb fyll mitt liv med din ndruaro,
Tala genom mina ord tilt mina ofriilsta udnner ocb bekanta.
Tungor som av eld kan rena dig precis som eld branner bort orenheter.
Den helige Ande kan rena din tunga och rena din a tankar. Du kan tala
Guds rena ord fran ett rent hjarta, Och sa som eld branner upp allt den
ror vid, kan den helige Ande fa budskapet att brinna i hjartat pa dem som
lyssnar pa dig.
Helige Ande, jag uill vittna for ofralsta miinniskor idag.
Fyll mina ord med eld ndr jag talar. Hjalp mig att fora
mina udnner till tro pel Kristus. Amen.
Las: Apg 10:44-48
Till eftertanke: Den helige Ande vill anvanda din a ord idag.

255

d

AUGUSTI

,'"
~

v

~~

V

29 JESUS: MANNISKORNAS LJUS

I honom uar liu, oeh livet uar mdnnishornas ljus.
JOHANNES 1:4
Det finns alla slags ljus - solljus, manljus och skenet fran en eld eller ett
ljus. Satan ar en "ljusets angel" (2 Kor 11:14) som lockar rnanniskor till
att synda och till doden. Den ursprungliga kallan till allt ljus ar Jesus,
ljuset som ar manniskornas ljus (Joh 1:4, 8:12). Nar manniskor ar vilse i
morkret ar Jesus fralsningens Ijus som leder manniskor till himlen. Sa som
ljus lyser upp den ratta vagen sa att manniskor inte gar vilse, sa ar Jesus
den ratta vagen till himlen. Sa som ett ljus kommer att halla farliga rovdjur borta, sa ar Jesus ljuset som beskyddar oss pa var resa. Sa som ljus
gar det rnojligt att lasa och upptacka saker, sa hjalper Jesus oss att lara
och vaxa som kristna. Sa som ljus gor oss trygga i natten, sa ger Jesus oss
"livets ljus" (8:12).
Jesus, ge mig [jus idag.

Det finns manga satt att ga i Jesu ljus, alIa rnanniskors ljus. Sa som vi
haller ljuset hogt for att lysa upp vagen vi gar pa, sa maste vi halla Jesus
hogt for att alla ska se oss som kristna. Sa som vi haller ljuset frarnfor oss
for att leda vara steg, sa maste vi lata Jesus leda var attityd, vara tankar
och handlingar. Sa som vi haller ljuset nara oss sa att vi kan lasa och lara,
sa maste vi lata Jesus komma in i vara hjartan och tankar genom bibellasning, meditation och bon.
Herre Jesus, du dr ljuset i mitt liu: Ldt mig inte ga vilse. Bevara mig (ran
smdrta. Bevara mig (ran syndens [aror. Jag vill (olja ditt ljus. Amen.

Las: Ps 27:1-8
Till eftertanke: Jesus ar mitt ljus som tryggt leder mig till Gud.
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30 JESUS: JUDARNAS KONUNG

Var dr [udarnas nyfodde konung? Vi har sett hans
stjarna ga upp oeh bar kommit for att tillbe honom.
MATIEUs2:2

Julius Caesar hade satt kung Herodes pa tronen, sa nar Caesar dodades
var Herodes hotad och darfor akte han fort till Rom far att fa senaten att
utse honom till judarnas konung. Detta gav Herodes makt over inte bara
Jerusalem oeh ornradena runtomkring,

utan det gay honom ocksa aukt-

oritet over judar overallt. Inte undra pa att Herodes var "forskrackt"
(Matt 2:3) nar visa man kom oeh letade efter ett spadbarn som hade fotts
till judarnas konung. Inte undra pa att Herodes sande soldater till Betlehem
far att doda alla pojkar som var tva ar oeh darunder (v.16). Rom erkande
Herodes som judarnas jordiske kung, men den himmelske Fadern erkande
Jesus som den evige judarnas konung.
Herre Jesus, jag inte bara erkiinner dig som judarnas
kanung oeh kung i mitt lio, utan jag erkdnner dig oclesd som
uniuersums kung ocb him lens kung.
En del man blir kungar pa grund av deras overlagsna makt, andra vantar
tills deras far dor innan de blir kungar. Jesus var alltid kung oeh langt
innan han stiger upp pa Israels tron i det kommande millenniet, forblir
han judarnas Kanung. Jesus foddes med den titeln oeh levde med den
titeln, oeh nar han kommer tillbaka kommer alla att erkanna hans titel
som konung - [udarnas konung. Jesus ar konungarnas konung oeh herrarnas Herre. Ar han den regerande konungen pa ditt hjartas tron?
Kom Herre Jesus oeh regera over mitt liv idag. Amen.
Liis: Ps 89:1-10

Till eftertanke: Judarnas konung vill sitta pa ditt hjartas tron.
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31 DEN HELICE ANDE: STROMMAR OVER
DETTORRA
Ty jag skall utgjuta vatten over det som tors tar oeh
strommar over det torra. Jag skall utgjuta min Ande
over dina barn, min ualsignelse over dina avkomlingar.
JESAJA

44:3

Den helige Ande ar strommar over det torra. Han ar strornmar som ger
dig fornyelse. Ar ditt hjarta torrt sorn sprucken jord? Behover du vatten?
Sa som vatten leder alla jordens naringsamnen till vaxten far att framhringa lov och frukt, sa ar den helige Ande vattnet som ger nytt liv i ditt
liv. Sa som det livgivande vattnet pa torr jord ger frukt, sa kan den helige
Ande fa dig att vaxa andligt.
Helige Ande, jag behouer [ornyelse idag. Jag kiinner mig uttorkad.
Frestelsens hetta har tagit musten ur mig. Motstandets heta sol har
hotat [orstora mitt liv. Hdll liugiuande vatten over mig.
Den helige Ande ar strommar over det torra. Sa sorn mark med livgivande
naringsamnen ar vardelos utan vatten sa ar alla god a saker i ditt liv vardelosa utan den helige Andes narvaro. Sa som mark utan vatten kommer
att sprick a och lata vinden blasa hort den, sa kommer ditt liv utan den
helige Ande att fortorka och du kommer att borja forlora varden och
relationer. Men vatten forandrar allt. Det gar mark en mjuk. Lat den helige Ande floda in i varje djup sprick a i ditt liv. Lat honom gora dig mjuk.
Lat honom fyHa dig. Lat honom fornya dig och fa dig att vaxa, Be om den
helige Ande och vanta sedan pa regnet.
Helige Ande, jag dr uttorkad oeh behouer dig. Ldt din ndruaro
floda i mitt liv. Fyll varje spricka med livgivande udtska.
Hjalp mig att udxa oeh hjalp mig att biira (rukt. Amen.
Las: Jes 44:1-8
Till eftertanke: Den helige Ande ger liv till torr mark.
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JESUS: RATTFARDIGHETENS KONUNG
Oeh Abraham gav honorn tiande av allt. Melkisedek
betyder far det [orsta "rattfardighetens honung", vidare
"Salems konung", det vill saga "fridens konung".
HEBREERBREVET 7:2

Melkisedek hade titeln "rattfardighetens

konung" oeh Jesus ar urbilden

for Melkisedek. Jesus ar rdttfdrdighetens

konung av tre orsaker. For det

forsta ar Jesus rdttfdrdighetens

kanung eftersom han ar kallan till helig-

het oeh rattfardighet, att gora det som ar ratt pa ett rattfardigt satt kornmer fran honom. For det andra kommer Jesus att regera pa ett rattfardigt
satt, vilket innebar att han alltid kommer att gar a det som ar ratt, overlat
dig sjalv till Jesus sa att han kan leda ditt hjarta till att gora det som ar
ratt, For det tredje kommer Jesus att regera over ett rattfardigt kungarike.
Det har inte hant an, men efter hans andra aterkomst kommer Jesus att
regera over ett rattfardigt kungarike pa jorden. Du borde leva varje dagaven den bar dagen - i forberedelse for hans aterkomst oeh hans kommande rattfardiga kungarike.
Herre Jesus, i det farf/utna har jag satt dig pa mitt hjartas tron.
Men den hiir nya dagen kroner jag dig dter till kung aver
mitt /iv. Hjalp mig att leva ett rdttfiirdigt liv.
Om Jesus ar din kung vill han att du ska leva ett rattfardigt liv idag, vilket
betyder att du tanker ratt, fattar ratta beslut oeh handlar ratt, Jesus vet
att du inte ar fullkomlig (1 Joh 1:8-10), men om du alltid forsoker gora
det som ar ratt kommer han att forlata dina synder (v.7) oeh du kommer
att vaxa i nad. Han kommer att val signa dig oeh anvanda dig.
Herre Jesus, jag ska farsaka gora det som ar rdtt den
hiir dagen. Hjalp mig att tanka riittfardigt och farsta din plan
med mitt liv. Hjalp mig att fatta rdtta beslut oeh ge mig styrka
att gora det som ar ratt pa rdtt sdtt. Amen.
Las: Hebr 7:4-10
Till eftertanke: For att fa ett rattfardigt liv maste du ge Jesus kontrollen.
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JESUS: EN STOTESTEN
For er som tror dr den alltsd dyrbar, men for dem som
inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastat bort,
blivit en horns ten, en stotesten oeh en klippa tiLLfaLL.
FORSTA PETRUSBREVET

2:7-8

Jesus ar en stotesten for de ofralsta, De ofralsta forkastar Kristus eftersom han fordrar att de ska leva efter ljusets regler, men de alskar rnorkret.
De forkastar Kristus eftersom han fordrar att de ska ga den smala vagen
oeh komma in i himlen genom den tranga porten (Matt 7:13-14), men de
alskar den breda vagen, De forkastar Jesus, den enda hornstenen, eftersom de inte vill bygga sina liv pa honom. Bygger du ditt liv pa honom?
Herre [esus, jag vet att du blev (orkastad, men jag tar
emot dig. jag inser att de i udrlden inte vill bygga sina liv
oeh (amiljer pd dig, men du dr min hornsten.
Jesus ar en stotesten. De ofralsta ar forblindade

av sin synd oeh blinda

manniskor famlar i morkret. De behandlar Kristus som om han aldrig
levt, men de kan inte strunta i sanningen. Hela skapelsen vittnar om en
skapare, tillvarons lagar vittnar om en lagstiftare, oeh det daliga samvetet
visar att det finns ratt oeh fel. Jesus ar stenen som vi behover bygga vart
liv pa, men de som struntar i honom kommer att snubbla over honom in
i helvetet. Kommer du att snubbla over honom?
Herre [esus, du dr universums hornsten, aLLtdr byggt pa dig.
Du dr bornstenen i ett gott aktenskap, starka (amiljer byggs
pa dig. Du ar hornstenen i min personlighet. jag ska inte
snubbLa over dina bud, jag viLl bygga mitt liu pa dig. Amen.
Las: 1 Petr 2:7-8
Till eftertanke: Bygg ditt liv pa Jesus, hornstenen.
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DEN HELIGE ANDE: EN HAND PENNING
Han har iiuen satt sitt sigill pd ass och gett ass
Anden som en handpenning i udra hjiirtan.
ANDRA

KORINTIERBREVET

1:22

Nar du blev kristen fick du den helige Ande som en handpenning i ditt liv
for att garantera att det kommer fler bra ting. Nar du blev fralst kunde du
inte forsta allt Gud ville att du skulle veta. Sa den helige Ande sandes in i
ditt liv som en handpenning for att du skulle fa uppleva nagra av de andliga valsignelser som du kommer att fa till slut. Den helige Ande vill som
handpenning att du ska vara helig nu, eftersom du kommer att vara fullkomlig i himlen. Som handpenning vill den helige Ande ge dig andlig forstaelse nu, och lovar dig att du kornmer att veta mycket mer i himlen. Som
handpenning vill den helige Ande berika ditt nuvarande liv genom att ge
dig en forsrnak av de valsignelser du kommer att fa i himlen.
Helige Ande, jag vet att du har kammit in i mitt liv
som en [orsmak av de godating som ska komma.
Jag tycker am smaken av det, men jag vill ha mer.
Den helige Ande ar handpenningen

som ska lata dig veta nagra av de

under bar a ting som vantar dig i himlen. "Vad ogat inte har sett och orat
inte hart och manniskohjartat inte kunnat ana, vad Gud har berett at dem
som alskar honom" (1 Kor 2:9). Men fixera inte dina ogon sa mycket pa
framtiden att du glommer nuet. Kom ihag att det han kommer att gora
for dig helt och fullt i framtiden borjar han gora idag.
Herre, jag vill kiinna dig biittre idag eftersom det kammer att bialpa
mig att hiinna dig mer i [ramtiden. Lilt mig komma igang nut Amen.
Uis: 2 Kor 1:18-24
Till eftertanke: Den helige Ande vill ge dig nagra upplevelser nu som du
kommer att fa i himlen.
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JESUS: DEN KLARA MORGONSTjARNAN
Jag dr... den klara rnorgonstjdrnan.
UPPENBARELSEBOKEN 22:16

Jesus ar den klara morgonstjarnan, han lyser i morkret for att ge alla
manniskor hopp. Precis innan solnedgangen syns en klar stjarna pa horisonten dar solen kommer att

ga upp.

Nattens sista stjarna och dagens

forsta stjarna kallas morgonstjarnan, Jesus ar den klara morgonstjdrnan
som ger lofte om att orons morka natt snart ar over. Den klara morgonstjarnan tillkannager att solen ska komma och en ny dag med nya spannande mojligheter,
Herre, mitt hjdrta ar kallt, jag behouer udrmen i ditt ljus.
Du dr en klar morgonstjarna i min annars sa morka uarld, du ar
boppets morgonstjdrna. Hjalp mig att glomma mina
misslyekanden oeh bekymmer.
Jesus ar den klara morgonstjarnan. Han lyser upp den rnorka morgonhimlen efter en liing period av svart, frustrerande natt. Nar du ar trott pa
blindhet, se pa osterhorisonten, han ska komma. Hans ljus ska tanda optimism for en ny dag. Se pa hans ljus och glom den kalla natten. Jesus ar
den klara rnorgonstjdrnan som redan finns dar pa himlen langt innan du
kan se honom. Han har vantat dar pa dig. Nu kommer solen, en ny dag
randas. Var inte radd for den har dagen, Jesus ar har for att hjalpa dig. Sta
upp och mot dina utmaningar.
Morgonstjarna, lys dnnu klarare fOr mig den bar dagen,
visa mig riitt riktning. Hoppets stjarna, ge mig ljus
sa att jag kan kiinna hopp. Amen.
Lis: Joh 7:14-36
Till eftertanke: Jesus ar den klara

morgonstjdrnan

som ger dig optimism.
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JESUS: MANNISKOSONEN
Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner fr!m bimlen,

Miinniskosonen

som iir i himlen. Och liksom Mose upphojde ormen i

oknen, sa mdste Miinniskosonen

bli upphiiid, for att var oeh en som

tror pJ honom skall ha evigt /iv.
JOHANNES

3:13-14

Jesus ar Manniskosonen. Pa jorden kallade Jesus sig sjalv for detta mer an
ndgot annat namn. Varfor? For att Jesus aldrig hade varit en manniska,
Han var evig Gud oeh hade alltid varit gudomlig, men nar han foddes av
en jungfru blev han kott for att leva ibland manniskor oeh do for deras
synder (Joh 1:14). Han blev helt oeh fullt Gud oeh helt oeh fullt manniska,
bada pa samma gang, hela tiden. Jesus forma de manniskan, den hogsta
varelse av allt Gud skapade, av stoftet fran jorden (1 Mos 2:7). Efter att
Adam oeh Eva, de forsta manniskorna,
hade syndat, var det nodvandigt
att Jesus kom for att frikopa rnanskligheten. Sa som Jesus skapade Adam
till Guds avbild (1:27), behovde jesus sedan bli till manniska som dem. Nu
bor Jesus idem som tror pa honom sa art de kan bli lika honom.
Tack, Miinniskoson, att du kom for att ge mig en
[orebild for hur jag ska leva. Taek for att du dog pa korset
for mig, jag tillber dig (or din renhet oeh helighet.
Jesus, Manniskosonen,

ska komma tillbaka. Hans aterkomst beskrivs med

utgangspunkt fran hans mansklighet: "Nar Manniskosonen kommer" (Luk
18:8). Jesus var den forsta manniska

som kom in i himlen - nar han "tog
Bngar" (Ef 4:8), oeh gjorde det rnojligt for den frikopta manskligheten
att leva med Gud. Jesus ska komma tillbaka som Manniskosonen med
"makt att halla dom, eftersom han ar Manniskoson"
(Joh 5:27).
Herre Jesus, jag taekar dig (or ditt liv oeh din dod, oeh
jag ser {ram emot att du ska komma tillbaka (or mig. Amen.
Las: Joh 5:26-32
Till eftertanke: Jesus kan hjalpa oss eftersom han blev den fullkomliga
rnanniskan.
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DEN HELIGE ANDE: NADENS OCH
BONENSANDE
Men over Davids hus oeh over ] erusalems inudnare
skalL jag utgjuta nddens oeh bonens Ande, sa att de ser
upp till mig som de bar genomborrat.
SAKARJA

12:10

Den helige Ande ar nddens oeh bimens Ande. Han tar emot din a boner
oeh ger dem till Fadern. Manga kristna kanner att de inte vet hur de ska
be eller att de inte anvander ratt ord i sina boner. Men den helige Ande
hjalper dem att be, eftersom "Anden sjalv ber for oss med suekar utan
ord" (Rom 8:26). Han ber for dig ocksa oeh Fadern hor honom eftersom
han ber "sa som Gud vill" (v.27). Sa utgjut ditt hjarta for Fadern, den
helige Ande komrner att vara med dig som nddens oeh bonens Ande.
Helige Ande, jag vet att du ber for de troende oeh att
du ger manniskor bimens Ande. Gor mina boner effektiva.
Ldr mig hur jag ska be, oeh be sedan genom mig.
I framtiden komrner den helige Ande att gora sa att Israel ser Jesus som
den Messias de har forkastat, sa idag kan han hjalpa dig att se Jesus verka
i ditt liv. Den helige Ande kan ocksa ge dig en storre Iangtan efter att be
oeh faktiskt hjalpa dig att be. Han kan lara dig vad du ska be om oeh ge
dig ratt attityd i bon. Han kan hjalpa dig att be i Jesu namn (Joh 14:1314). Nddens oeh bonens Ande kan gora din a boner effektiva. Gar ansprak pa hans hjalp idag.
Helige Ande, jag vilL lara mig hur jag ska uara mer effektiv i bon.
Niir jag ber pa fel sdtt, visa mig da vad jag gor fel. Nar jag ber pa riitt
sdtt, bekrafta da hur jag ska be. Ge mig en bonens Ande. Amen.
Las: Sak 12
Till eftertanke: Den helige Ande komrner att hjalpa dig att be.
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JESUS: AMEN
Skriv till [orsamlingens angel i Laodieea: Sa sager han som dr Amen,
det troudrdiga och sannfiirdiga vittnet, upphovet till Cuds skapelse.
UPPENBARELSEBOKEN
3:14

Jesus ar Amen, det slutordet till allt som gors av Gud. Amen sade till
invanama i Laodicea: "Jag kanner din a garningar, Du ar varken kall eller
varm. Jag skulle onska att du yore kall eller varm. Men eftersom du ar
ljum ... skall jag spy ut dig ur min mun (Upp 3:15-16). Kompromisser
verkar sa enkla oeh oskyldiga, allt man behover gora ar att inte gora
nagonting. Dessa laodiceer gjorde inget gott oeh inget onto Jesus sade till
forsamlingen i Laodieea - den kompromissande

forsamlingen - att han

hade sista ordet om deras egensinniga liv. De trodde att de var rika, men
de visste inte att de var "elandiga, beklagansvarda, fattiga, blinda oeh
nakna" (v.1?).
Herre, det dr sa ldtt att kompromissa. Allt jag behouer gora dr att
behaga mig sjalu; men jag vill inte uara en kristen sorn kornpromissar:
For[at mitt ljumma hjdrta, jag vill inte bli [orkastad av dig.
Jesus ar Amen, det sista ordet i ditt kristna liv oeh din framgang. "Jag

rader dig att av mig kopa guld som ar renat i eld" (Upp 3:18). Jesus vill
bara det basta for dig. Men det basta ar dyrbart. Priset ar fortfarande
overlatelse till honom. "Om nagon vill folja mig skall han forneka sig

sjalv oeh varje dag ta sitt kors oeh folia mig" (Luk 9:23). Ar du villig att
ge honom allt?
Herre, jag vill gora det du vill att jag ska gora. Jag vill ga dar du vill att
jag ska ga, jag vill uara det du vill att jag ska vara. Jag vill betala priset.
Amen.
Uis: Upp 3:14-22
Till eftertanke: Jesus rnaste ha sista ordet i vara liv.
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JESUS: DEN ALLSMAKTIGE
Jag iir A oeh 0, sager Herren Cud, han som dr oeh
som uar oeh som komrner; den Allsmiiktige.
UPPENBARELSEBOKEN

1:8

Jesu namn "Allsmiiktig" kommer fran El Shaddai, vilket betyder "den
som stillar hjartats langtan". Det har namnet kommer fran shad, eller
"harm", dit ett gratande harn kommer for att fa trost. Jesu harm ar platsen for trost och naring. Om du lider eller kanner dig forkrossad, vill den
Allsmaktige trosta dig. Kom arligt till honom oeh !at honom hli din trost.
Namnet "Allsmdktig' star ocksa for styrka. Jesus ar den Allsmaktige,
den som har makt att tillgodose dina behov oeh ge dig beskydd. Behover
du hans kraft idag?
Jesus, jag vilar tryggt vid din harm, platsen (or trost oeh heskydd.
Det dr skont att veta att du har omsorg om mig, oeh det ar

skimt att veta att du kan beskydda mig. Det dr skont att
vara i din ndruaro, jag viII inte uara ndgon annanstans.
Jesus ar den Allsmaktige, vilket betyder att han ar den som ger kraft, den
som vet om dina hrister. Se hort fran din a svagheter oeh se pa Jesus, for
nar du vill ge upp kan han ge dig kraft att fortsatta leva oeh arheta. Vad
behover du fran den Allsmdktige idag?
Jesus, du iir den Allsmiiktige, ta herraudldet over mitt envisa
hjdrta oeh ge det (rid. Herre Jesus, sitt pa mitt hjdrtas tron
oeh ge det ledning den bar dagen. Jag ouerldter [ullstiindigt min
vilia till din allsmiiktiga kraft. Amen.
Las: Mark 4:35-41
Till eftertanke: Jesus har kraften att trosta oeh beskydda dig.
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DEN HELIGE ANDE: HERRENS ANDE

Da fall HERRENS

Ande over honom, och repen

kring hans armar blev som lintrddar ndr de antands av eld,
oeh banden liksom smdlte bort {rim hans hiinder.
DOMARBOKEN
15:14
"Herrens Ande" ar en fras i Gamla Testamentet som beskriver den helige
Ande. Medan namnet "Gud" beskriver hans absoluta makt i forhallande
till skapelsen, beskriver namnet "Jehova" eller "Herren" hans oinskrankta
makt i forhallande till manniskor, Sa som Herrens Ande kom over Simson
for att befria honom fran tva nya rep som hand honom (Dom 15:13-14),
sa kan han komma over dig for att ge dig seger over vanor och beroenden.
Sii som Herrens Ande kom over Otniel och [efta for att ge dem seger i
strid (3:9-10, 11:29), sa kan han ge dig seger over frestelser och provningar. Sa som Herrens Ande gav Gideon formagan att samla ihop en
modig har (6:34) sa kan han samla ihop himmelens harar till att vara pa
din sida. Akalla honom nu.
Helige Ande, ndr jag laser berdttelserna am stora man oeh kvinnor,
inser jag hur lite jag gar for dig. Hialp mig att gora mer.
Den Helige Ande ar Herrens Ande som gav domarna styrka. Han upphojde dem till ledarskapspositioner

oeh gay dem seger i strid. Domarna

var vanliga dodliga, men Herrens Ande gjorde skillnaden i deras liv. Vad
han har gjort for dem kan han gora for dig.
Helige Ande, jag vet att du dr mdktig. Ldt din kraft [loda genom mig.
Jag vet att du har anudnt man oeh kvinnor pa ett mdhtigt sdtt i det
[orgdngna, ant/and mig idag. Ldt din kraft floda genom mig. Amen.
Uis: Dom 15
Till eftertanke: Det handlar inte om att gora mer for den helige Ande utan
om att lata den helige Ande gora mer genom dig.
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10 JESUS: DEN SOM FOR VAR TALAN
Mina barn, detta skriver jag till er for att ni inte skall synda.
Men om ndgon syndar, har vi en som for var talan infor Fadern
- Jesus Kristus som iir riittfiirdig. Han iir [orsoningen for udra
synder, oeh inte bara for vdra utan oeksd for hela udrldens.
FORSTAJOHANNESBREVET
2:1-2
Jesus ar den som for var talan, forsvarsadvokaten som kommer att forsvara dig mot alla Satans anklagelser, "vara broders aklagare" (Upp 12:10).
Lat honom vara den som for din talan. Varje gang som fienden visar pa en
synd i dig, kommer Jesus att forsvara dig, eftersom "Jesu Kristi blod ...
renar oss fran all synd" (1 Joh 1:7). Lat din advokat ta hand om din synd.
Jesus, taek for att du dr den som for min talan. Satan gor mig modfalld.
Jag erkdnner att jag inte dr fullkomlig, oeh jag bekdnner min synd (1 Joh
1:8-9). Jesus, [orsuara mig mot fienden. Jag gor ansprdk pd ditt lofte att
"sa finns nu ingen [ordomelse for dem som dr i Kristus Jesus" (Rom 8:1).
Du kan inte saga att du inte visste vad du gjorde eller att du inte syndade.
Om du sager att du inte har syndat gor du Kristus till en lognare (1 Joh
1:10). Beratta for din advokat vad du har gjort. Han ar din forsvarsadvokat. Lat honom satta ihop ditt forsvar och vadja infor Fadern. Den som
far din talan kommer att veta hur han ska forsvara ditt fall. Han kommer
att fororda blodet som gottgor alla anklagelser mot dig. Forsok inte gora
det pa egen hand, du kan fa forlatelse for alIa dina synder (v.7).
Herre, ibland dr mitt storsta problem mig sjdlu. Jag kan fa skuldkiinslor
eller jag blir modfalld eller jag vill bara ge upp. Forsuara mig [rdn mina
tvivel oeh sjiilvanklagelser. Hjiilp mig att bli segerrik i livet. Amen.
Uis: 1Joh 2:1-6
Till eftertanke: Jesus kan forsvara dig fran fiendens attacker.
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JESUS: SYNDOFFER
Men Jesus har framburit ett enda syndoffer for alia
tide" och han bar satt sig pd Guds bogra sida.
HEBREERBREVET

10:12

Jesus ar syndoffer, du behover inte oroa dig over synden mer. Nar Jesus
gay sig sjalv for din a synder forlat Gud dig fullstandigt, Varfor? For att
Jesus var det fullkomliga offret. Eftersom Gud ville ha ett liv for varje
overtradelse gay Jesus sitt liv for dig. Han tog ditt straff och var din stallforetradare. Eftersom Gud inte kommer att ta emot oss i himlen med
synd, drog Jesus ett streck over det forflutna. Idag star du forlaten infer
Gud. Tacka honom for syndoffret.
Tack Jesus for ditt liv som har getts for mig. Tack for syndernas
[orldtelse. Hjiilp mig att behaga dig i allt jag gar idag.
Jesus ar syndoffer, du behagar Fadern nar du kommer till honom genom
Jesus blod. AlIa dina synder i det forgangna har blivit foriatna. AHa dina
nuvarande brister och rnisslyckanden ar forlatna. Alla dina framtida overtradelser ar forlatna. Varfor? For att "Jesu, hans Sons, blod renar ass fran
all synd" (1 J oh 1:7). "All" betyder vara synder i det forgangna, i nuet
och alla framtida synder. Kom ihag att Jesus har "framburit ett enda syndoffer for alIa tider" (Hebr 10:12). Kom till Fadern genom honom, for
Jesus ar din forebedjare vid Faderns hogra sida.
Jesus, jag star frimodigt infor Fadern genom vad du fullbordat
pa Golgata. Du ar min prdst som star vid Faderns hogra sida.
Jag ber frimodigt till Fadern genom dig. Amen.
Lis: Hebr 10:1-13
Till eftertanke: Du kommer frimodigt till Fadern genom Jesus syndoffer.
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DEN HELIGE ANDE: SANNINGENS ANDE

Oeh jag skall be Fadern, oeh han skall ge er en annan Hialpare, som
alltid skall uara hos er, sanningens Ande, som uiirlden inte kan ta emot.
Ty udrlden ser honom inte oeh kdnner honom inte. Ni hiinner honom
eftersom han [orblir hos er oeh skall uara hos er.
JOHANNES

14:16-17

Den helige Ande ar sanningens Ande. Jesus sande honom att bo i alIa
troende for att vittna for dem om vad som ar sanningen. Det finns mycket
som ar fel i dagens varld i reklamen, i affarsvarlden oeh i manniskors
relationer. Jesus sande den helige Ande in i ditt liv for att visa dig den
gudomliga sanningen. Manniskor som vagrar tro pa Jesus kanner inte
sanningen. De tror att de kanner till andliga ting, men eftersom de fomekar Jesus kanner de inte sanningen. De kanske forsoker leda dig vilse, oeh
berattar for dig att de har sanningen, men om de fomekar Bibeln har de
inte sanningen (Joh 17:17). En del kommer att vilseleda dig medvetet om
andliga ting, medan andra gor det oavsiktligt. Om de inte haller med
Jesus har de inte sanningen. "Jag ar ... sanningen" (14:16). Nar du overlater dig till sanningens Ande kommer han att beratta sanningen for dig.
Vill du Iata honom rada over dina tankar?
Helige Ande, led mig, jag saker sanningen i Bibeln
(Joh 17:17) oeh jag soker sanningen i Jesus (14:6).
Sanningens Ande blev sand for att leva i dig for evigt. Han sandes inte for
att hjalpa dig da oeh da. Lita pa att sanningens Ande ska leda dig nar som
helst oeh hela tiden, oavsett vilka omstandigheter du hamnar i. Sanningens Ande kommer att hjalpa dig att forstd Bibeln oeh Jesus.
Helige Ande, kom oeh led mina tankar. Led mig ndr jag
laser oeh lyssnar sa att jag kan kiinna sanningen.
Jag ouerldter mig till din ledning. Amen.
Las: Mark 9:14-29
Till eftertanke: Den helige Ande villleda dig in i sanningen.
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13 JESUS: EN FORAKTAD PROFET
Oeh de tog anstot av honom. Men Jesus sade till dem:
"En protei dr a/ltid (oraktad i sin hems tad oeh i sin egen [amili.'
MATIEUS13:57
Nar Jesus kom till sin hemstad tog manniskorna

inte emot honom, han

var en [oraktad profet. Invanarna i Nasaret kande honom som en pojke
som vaxt upp bland dem. Som ung sniekare arbetade Jesus ibland dem.
Men nar Jesus kom tillbaka oeh sade att han uppfyllde skriftstallet (Luk
4:21), forkastade de honom oeh blev ursinniga (v.28). De drev honom ut
ur staden oeh ville storta ner honom fran ett berg (v.29). Darfor sade
Jesus: "En profet ar alltid foraktad i sin hemstad oeh i sin egen familj"
(Matt 13:57).
Jesus, jag tar emot dig, oavsett vem som inte vill erkanna dig. Jag arar
dig,

[asian mdnga (orkastar dig. Du iir min Herre oeh Fralsare.

Hur kunde de som stod riarrnast barnet Jesus senare forkasta honom?

Nagra var andligt forblindade pa grund av otro, de kunde inte se barnet
som inte syndade. Andra var andligt fordomsfulla, de forvantade sig en
politisk Messias som skulle befria dem. Nagra var forblindade av synden,
de sag pa allting genom sina syndiga begar, Som en foljd "gjorde han inte
manga kraftgarningar dar eftersom de inte trodde pa honom" (Matt 13:58).
Herre Jesus, jag kdnner dig som min Frdlsare (ran synd, kom in i mitt liu:
Jag karmer dig som den som leder mig oeh beskyddar mig, led mig idag.
Jag kanner dig som min van oeh hjdlpare, bo i mitt bjdrta. Jag kiinner dig
som min kommande kung, kom Herre Jesus, i makt oeh dra. Amen.
Las: Matt 13:54-58, Luk 4:16-30
Till eftertanke: Du maste ara Jesus aven nar andra inte vill gora det.
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14 JESUS: KVINNANS AVKOMMA
jag skall satta fiendskap mellan dig och kvinnan och
mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa
ditt huvud oeh du skall hugga honom i hdlen.
FORSTA

MosEBoK3:15

Jesus ar kvinnans avkomma som dornde Satan. Efter att Adam oeh Eva
hade syndat lovade Gud dem en avkomma (ett barn) som skulle dorna
ormen som frestacle clem till olyclnacl. Deras forsta barn, Kain, var inte
den som skulle krossa ormens huvud. Efter manga arhundraden foddes
Jesus av jungfrun Maria, kvinnans avkomma. Jesus var den utlovade som
skulle krossa ormens huvud. Om du frestas att synda som Adam och Eva,
ge inte efter for den onde. Akalla Jesus for hjalp. Eftersom han krossade
ormens huvud pa korset kan Jesus radda dig nar du utsatts for frestelse.
Herre jesus, tack for din seger pa Goigata over Satan.
jag behouer din hidlp idag. jag litar pa din makt att bjdlpa
mig att oueruinna frestelse. Ge mig seger.
Jesus ar kvinnans avkomma som, pa korset, krossade Satans valden (Kol
2:14-15). Det ar nagot som har fullbordats i det forgangna. Vand dig till
honom for att fa seger. Nu bor han i ditt hjarta oeh ger dig seger varje dag
over frestelse oeh syndens makt (2 Kor 2:14). Overlat dig till hans makt.
I framtiden ska Jesus fullstandigt gora sig av med Satans narvaro i manskligheten (Upp 20:1-3). Be for att den dagen ska komma.
Herre jesus, tack for din seger over Satan pa korset.
Tack for din befrielse over frestelse. jag ser [ram emot
den dag ndr jag aldrig kommer att bli frestad mer. Ldt ditt
kungarike regera pa jorden sa som du regerar i himlen. Amen.
Uis: 1 Mos 3
Till eftertanke: Jesus - kvinnans sad - har krossat ormens huvud sa att vi
kan fa seger.
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DEN HELIGE ANDE: VISHETENS ANDE
Jag ber att var Herre Jesu Kristi Gud, hiirligbetens Fader,
skall ge er vishetens oeh uppenbarelsens Ande, sa att ni
far en rdtt kunskap om honom.
EFESIERBREVET

1: 17

Vishetens ande ar den helige Ande. Han ger de troende insikt i Guds ord.
Eftersom en del troende inte forstar Guds vilja hjalper han dem att se och
forsta andliga sanningar (2 Kor 4:3-4). Eftersom ofralsta manniskor inte
kommer att tro pa Guds ord, overbevisar han dem om deras synd (Joh
16:9). Eftersom en del forkastar Bibeln, anvander han deras medvetande
for att upplysa dem (Rom 2:14-15). Det ar den helige Andes uppgift att ge
alla manniskor vishet om Gud.
Helige Ande, jag inser att jag vet udldigt lite om andliga ting. Visa
mig vad jag behouer veta oeh hidip mig att komma ihag
att anviinda det du visar mig.
Temat i Ordspraksboken ar "Skaffa dig kunskap sa att du kan fa vishet".
Darfor lar du dig Guds ord genom att skaffa dig fakta eller kunskap om
Gud. Ju mer fakta du vet om Bibeln, desto visare kan du bli. Kunskap ar
att lara sig om Bibeln, vishet ar att forsta Bibelns innebord och att tillarnpa den i ditt liv. Det ar har den helige Ande kommer in. Vishetens
Ande hjalper dig att forsta Bibeln och tillarnpa den i ditt liv. Den helige
Ande ger dig sin vishet nar du laser Bibeln. Nar du overlater dig sjalv till
den helige Ande hjalper han dig att forsta Guds vilja.
Helige Ande, jag uill lasa Bibeln far att farsta den. Jag vill veta
allt du vill att jag ska veta sa att jag kan fa vishet. Kom in i mitt
sinne, vishetens Ande, sa att jag kan udxa andligen. Amen.
Las: 1 Kor 2:6-8
Till eftertanke: Den helige Ande kan ge dig vishet nar du lar dig mer om
Bibeln.
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16 JESUS: DEN VALSIGNADES SON
Men Jesus teg oeh svarade inte. Ouersteprasten [rdgade
honom vidare: >JArdu Messia«, den Yalsignades son?"
MARKUS14:61
Nar Jesus blev forhord fragade oversteprasten honom: "Ar du ... den
Valsignades son?" (Mark14:61). Rabbinerna anvande namnet "den Valsignade" istallet far Jehova, de ville inte hada Herrens namn genom
kottsligt tal. Den sarkastiske oversteprasten insag inte att Jesus faktiskt
var den Viilsignades son, darfor fick han inga valsignelser fran Jesus.
Oversteprasten insag inte att Jesus var Messias - darfor trodde han inte
pa honom eller tillbad Jesus.
Jesus, jag inser vem du dr. Jag tar emot dig som Kristus, som dog (or
mina synder. Jag inser att du dr Cuds Son, sa jag tillber dig.
Oversteprasten visste allt om larosatserna om Messias men han fordornde
rnanniskan Messias nar han stod frarnfor honom. De judiska ledarna visste med sitt forstand alla Guds namn, men nar deras Messias stod framfor
dem var de forblindade av sin otro. Tvivlet borjar i hjartat nar vi nar var
aptit pa synden. Forvanskad tro kommer fran forvanskat liv. Hall dig
sjalv borta fran ondskan sa att du inte kommer att forneka Herren som
oversteprasten gjorde.
Jesus, jag inser att du dr den Yalsignades son.
Yar forhiirligad i mitt liv. Amen.
Las: Mark 14:53-65
Till eftertanke: Jesus ar Guds Son, som valsignade oss.

275

17 JESUS:A OCH 0
jag ar A oeh 0, sager Herren Cud, han som dr oeh
som var oeh som kommer, den Allsmahtige.
UPPENBARELSEBOKEN

1:8

Jesus ar A oeh 0, borjan oeh slutet, han skapade allt, eftersom inget existerade fore honom - inte jorden, inte tronen, inte ens himlen sjalv, "Ty i
honom skapades allt" (Kol 1:16). Han ar upphovsmannen till tid oeh
rum, materia oeh rnanniskor, Jesus satte igang allting. Eftersom Jesus satte
igang allt har han kontrollen.
Herre, jag vet att du dr skaparen, men uarlden dr full av kaos.
jag viII se din plan utveeklas i mitt liv. Hjdlp mig att se
ditt syfte med de srnd detaljerna i mitt liv.
Jesus ar A oeh 0. Det Jesus borjade kommer han ocksa att fullfolja. Han
kommer att full borda sin plan oeh sitt syfte med den har varlden. Inget
kommer att kunna hindra honom fran att fullborda sin fullkomliga vilja-

ingen diktat or, terrorist, karnvapenexplosion

eller nagot krig. Sa bekymra

dig inte for vad som kommer att handa i ditt liv idag. Bara for att du inte
kan se Jesus hela plan for ditt liv betyder det inte att det inte finns nagon
plan. Bara for att du inte forstar handelserna runt omkring dig betyder
det inte att Jesus inte kanner till demo Eftersom Jesus ar A oeh 0 har han
fullstandig makt over hela historiens gang, saval som over de srna detaljerna i ditt liv. Jesus borjade historien, oeh han kommer att avsluta historien, sa han har kontrollera over allt som hander darernellan.
Herre, oppna mina ogon sa att jag kan se helhetsbilden.
jag dr sa liten, hjalp mig att se hur jag passar in i din stora plan.
Herre, jag vill [ullgora ditt syfte med mitt liv. Amen.
Las: Apg 7:1-50

Till eftertanke: Jesus har en plan for ditt liv.
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DEN HELIGE ANDE: AND EN MED STYRKA
Over honom skall HERRENS Ande vila, Anden med
vishet oeh [orstdnd, Anden med rdd oeh styrka,
Anden med kunskap oeh fruktan for HERREN.
JESAJA

11:2

Den helige Ande ar Anden med styrka, han utovade sin stora makt i skapelsen, i ateruppstandelsen, i dom oeh i de overnaturliga mirakel i Bibeln.
Han kan forlata din a synder, fa ordning pa ditt liv, leda dig den har dagen
oeh halla dig borta fran den onde. Han kan fullgora Guds fullkomliga
plan i ditt liv. Vill du lata Anden med styrka gora det?

o Ande

med styrka, lar mig om din makt. Ge mig den
noduandiga [ormdgan att fatta de beslut som du leder mig att gora.
Jag behouer storre tro pa dig.
Hernligheten med det kristna livet ar inte att
inte Jesus trans litenhet nar han sade: "Sa lite
Hemligheten ar att ha tro pa en stor Gud. Den
styrka, nar du inser hans styrka oeh de stora

ha stor tro pa Gud. Insdg
tro du har!" (Matt 14:31).
helige Ande ar Anden med
ting han kan gora for dig

kommer din tro att starkas till att tro pa annu storre ting. Be inte am
storre tro, be am att forstd Gud, sedan kan du fa storre tro. Den ende som
kan ge dig en storre uppfattning om Gud ar Anden med styrka som redan
bor i ditt hjarta. Be honom nu am den tro du behover den har dagen.

o Ande

med styrka, jag ber med ldrjungarna: "Ge oss mer tro"
(Luk 17:5). Jag inser att du kan gora allt du lovar i Bibeln,
nu ber jag om det verket i mitt hjdrta idag. Amen.

Las: Ef 4:1-16
Till eftertanke: Du behover inte storre tro, du behover en storre forstaelse
av Gud.
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19 JESUS: VART HOPP

Pa uppdrag av Gud, var Prdlsare, oeh Kristus jesus, udrt hopp.
FORSTA TIMOTEUSBREVET

1:1

Jesus ar ditt hopp nar allt gar fel, han kan forandra ornstandigheter nar
du ber. Jesus ar ditt hopp nar du ar i ett hal oeh det verkar som om du inte
kan komma upp. Han kan forvandla dig i haler, elIer han kan ta upp dig
darifran. Nar ditt hill har stangt in dig utan nagon flyktvag kan Jesus gora
en flyktvag (1 Kor 10:13). Ibland later Gud dig stann a i ditt hill for att
lara dig saker. Oeh ditt hill blir ett klassrum dar du lar dig Guds fullkomliga vilja. Men aven nar du ar i svarigheter ar Jesus ditt hopp, eftersom
han kan andra din attityd oeh din installning till livet. Han kan lara dig
vad du behover lara. Jesus kan ge dig ett syfte oeh gora haler meningsfullt.
jesus, du dr mitt hopp, jag sdtter all min tilltro till dig att lata allt
samverka till det basta (Rom 8:28). Ldr mig vad jag mdste lara mig av

mina omstandigbeter. Niir jag inte [orstdr vad som hdnder runt
mig, ge mig hopp om framtiden.
Jesus ar hoppet om framtida liv for alla troende, eftersom alla maste do.
Men efter var dod kommer han att atervanda for att ateruppvaeka alla de
troendes kroppar. Du kan ha hopp bortom graven, for Jesus lovade att du
ska leva efter doden. Du kommer att leva med honom for evigt i himlen
(Joh 14:1-3).
[esus, hur kan jag uara utan hopp ndr jag [orblir i dig oeh du [orblir

i mig (Joh 15:5)? Du ger mig hopp i det bar livet oeh du ger mig
tillforsikt bortom graven. Du iir det enda hopp jag har. Amen.
Las: 1 Tim 1:15-20
Till eftertanke: Du har hopp nar du har Jesus.

278

20 JESUS: BE I MITT NAMN

Om ni ber am ndgot i mitt namn, skall jag gora det.
JOHANNES

14:14

"Jesus" ar narnnet genom vilket du far dina boner besvarade. Gud skapade manniskorna till att ha dagliga behov, salunda kommer du att lita pa
Gud oeh dagligen ropa till honom. "Er Fader vet vad ni behover, innan ni
ber om det" (Matt 6:8). Genom din bon kommer Gud att fylla dina behov, men du maste be i Jesu narnn. "Vad ni an ber om i mitt narnn, skall
jag gora" (Joh 14:13).
I Jesu namn ber jag am kraft att klara av den hiir dagen.
I Jesu namn ber jag am vishet att fatta riktiga beslut.
I Jesu namn ber jag om ledning imina problem.
Varfor maste du be i Jesu namn? For det forsta sade Jesus att vi ska be i
hans namn. For det andra kommer du till Fadern genom Jesu renande
blod. Slutligen ar Jesus din forebedjare vid Faderns hogra sida, i honom
har du "en ny oeh levande vag ... genom forlaten" (Hebr 10:20). Be darfor
ijesu narnn, eftersom "en ar medlare mellan Gud och rnanniskor, en manniska, Kristus Jesus" (1 Tim 2:5). Be i Jesu narnn, eftersom ingen star
narrnare Fadern ar Jesus Kristus, oeh du ar sa nara Guds hjarta som hans
Son nar du kommer i Jesus narnn.
I Jesu namn ber jag am forlatelse for mina synder sa att jag kan be till
Fadern. Genom Sonens [orboner ber jag att du ska bora mig. Amen.
Las: Joh 14:13-15

Till eftertanke: Du maste he i Jesus namn for att fa svar pa dina honer.
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DEN HELIGE ANDE: ANDEN MED
FRUKTAN FOR HERREN
Over honom skall HERRENS Ande vila, Anden med
vishet oeh [orstdnd, Anden med rdd oeh styrka,
Anden med kunskap oeh fruktan for HERREN.
JESAJA

11:2

Den helige Ande ar Anden med fruktan for Herren. Han verkar i manniskors hjartan for att ara Fadern. Nar rnanniskor missbrukar Faderns namn
eller syndar mot Sonen, overbevisar han dem om deras overtradelser oeh
visar dem var de gor fel. Han ar den helige Ande, som overbevisar manniskor om synd. Han ger manniskor en ande av vordnad till att nalkas
Fadern.

o Ande

med fruktan for Herren, jag ar [orblindad av mina egna

goda gdrningar. Manga ganger inser jag inte att jag syndar.
Pdminn mig ndr jag gar at fel hall. Ge mig en vilja att lyda Fadern.
Andenmed fruktan for Herren kommer att kasta ljus pa dina syndiga
vanor for att gora dig medveten om dem oeh for att hjalpa dig att avhalla
dig fran dem. Han kommer da att forandra attityder hos dig som ar stotande for Fadern. Han kan ge dig ett gudfruktigt hjarta, Gudfruktan kommer att halla dig borta fran ondska oeh ge dig en torst efter det gudomliga. Den helige Ande ar Anden med fruktan for Herren som kommer att
visa dig nar oeh hur du ska be.
Herre, jag vet att du bestraffar synd i dina barns liv oeh att du domer de

oiralstas ouertradelser: Ldr mig gudfruktan ndr jag syndar. Fyll mig med
din naruaro sa att jag inte syndar igen. Jag tar emot din kiirleh, jag vet att
din makt dr stor oeh jag tar emot din Ande med fruktan for Herren. Amen.
Las: 2 Mos 33:1-34:9
Till eftertanke: Den helige Ande lar oss frukta Fadern.
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DEN HELIGE ANDE: AND EN SOM HAN
GAVOSS

Den som hailer fast vid hans budskap [orblir i Cud och Cud i honom.
Och att Cud [orblir i oss, det vet vi av Anden som han gav 055.
FORSTA JOHANNESBREVET

3:24

Den helige Ande ar Anden som hangav oss. Han ar den som Jesus Iovade
att ge dig (Joh 14:17). Det finns inget gott du kan gora for att fa den
helige Ande, han ar en gava. Sa som en gava ges utan forpliktelser; sa ges
den helige Ande gratis till dig. Allt du gjorde var att "tro pa hans Son Jesu
Kristi namn" (1 Joh 3:23) oeh den helige Ande kom in i ditt hjarta for att
ge dig visshet am fralsningen. Eftersom den helige Ande bar i ditt liv kan
du veta (ha forvissning am) att du ar ett Guds barn.
Helige Ande, jag tar emot dig med tacksamhet, sa som jag
skulle ta emot en gava. Tack for att du kom in i mitt liv.
Tack for [oruissning om [ralsningen.
Den helige Ande ar en gava till alla troende. Nar han sandes pa pingstdagen visade han sig som ett dan, som nar en valdsam storm drar fram oeh
sam tungor sorn av eld (Apg 2:1-4). Han visade sig med maktiga teeken
for att beratta for alla troende att han kommer att gora ett maktigt verk
nar han kommer in i deras hjartan. Sa sorn den helige Ande kom over alla
troende den dagen, sa kommer han till alla de som ar fralsta. Faktum ar
att Paulus sager att "den som inte har Kristi Ande tillhor inte honom"
(Rom 8:9).
Helige Ande, tack for att du bor i mitt hjdrta,
Tack for frimodighetens ande, som dr storre an orons ande.
Tack for att du ger mig [oruissning om evigt liv. Amen.
Las: 1 Joh 3:16-4:11
Till eftertanke: Den sam ar kristen har den helige Ande.
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23 JESUS: DEN HELIGE OCH SANNE
SIl sager den Helige och Sanne.
UPPENBARELSEBOKEN 3: 7
Jesus kallas "den Helige" (Upp 3:7). Stora vackelser i det forflutna borjade nar de troende sag Guds helighet. Det var da som de insag sin syndfullhet oeh ropade ut i anger oeh sokte Guds forlarelse. Vackelse ar nar
Gud besoker sitt folk. Det sker eftersom Gud sade: "Jag skall utgjuta av
min Ande over allt kott" (Apg 2:17). Vackelsen borjar med Guds helighet
oeh vaxer nar rnanniskor upplever hans narvaro i sina liv. Vill du ha vackelse?
Herre, jag ldngtar efter din ndruaro i mitt liv.
Jag vill kanna din allsmahtiga naruaro i kyrkan.
Gor for mig vad du gjorde i den tidiga kyrkan.
Jesus kallas aven "den Sanne" (Upp 3:7). Sann vackelse borjar nar du ser
pa ditt liv genom Guds sanning. Ingen ar helig i jarnforelse med Gud, allt
bleknar i jarnforelse med hans sanning. Jesus ar den Helige och Sanne.
Jesus sade till kyrkan: "Se, jag har latit en dorr sta oppen for dig, en dorr
som ingen kan stanga" (v.8). Mojligheternas dorr ar alltid oppen for Guds
folk. Vi maste se igenom dorren for att se Herrens helighet, vilket ar det
forsta steget till vackelse. Sedan maste vi handla efter sanningen i hans
lofte. Det ar da hans narvaro utgjuts over oss.
Herre, jag vill ha sann gudfruktighet i mitt liu; bevara mig fran
falsk andlighet. Jag vill tjana dig effektiut, lilt inte min synd
hdlla dina udlsignelser borta. Herre, sand uackelse till
din kyrka, och borja med mig. Amen.
Las: 1 Sam 7
Till eftertanke: Jesus vill att vi ska vara heliga och sanna.
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DEN HELIGE ANDE: ANDEN SOM BOR I ER
Oeh om hans Ande som uppuackte Jesus (ran de doda bor i er,
dd skall han som uppuackte Kristus (ran de doda gora oeksa era
dodliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.
ROMARBREVET

8:11

Anden som bor i er ar den helige Ande, den tredje personen i treenigheten.
Langt inn an den helige Ande kom far att bo i dig, bodde han i Jesus Kristus. I borjan av sin tjanst var Jesus "fylld av den helige Ande" (Luk 4:1).
Efter att den helige Ande lett honom ut i oknen far att bli frestad av
djavulen, "vande Jesus tillbaka till Galileen i Andens kraft" (v.14). Jesus
sade: "Herrens Ande ar aver rnig" (v.18). Nar Jesus motte doden var den
helige Ande med honorn i graven. Nar Jesus uppvacktes pa den tredje
dagen var det den helige Ande som aterfarde honom fran de doda. Sa som
han var med Jesus, Anden som bor i er, kammer han att vara med dig i
provningens stund och i doden.
Helige Ande, jag kan mota problem ndr du dr med mig. Jag kan till
oeh med mota doden eftersom bade du oeh Kristus bor i mitt liv.
Kristendornen ar mer an troslara, ritualer oeh religiosa aktiviteter. Kristendomen ar att den helige Ande bor i dig (Jah 14:17). Den helige Ande
har manga uppgifter i ditt liv, men den viktigaste ar att ateruppvaeka
pa den yttersta dagen, sa som han ateruppvackte

dig

Jesus. Du kan leva i

seger och do med frimadighet eftersom den helige Ande bar i dig.
Helige Ande, du ger mig en stor (rimodighet att leva pa den bar jorden,
eftersom jag vet vad som kommer banda nar jag dor. Jag ouerlamnar
mig till din uilia oeh ber att du ska leda mig genom det hiir livet. Amen.
Las: Ram 8:1-11
Till eftertanke: Den helige Ande kan ge dig ett ateruppstandet
han gay det till Jesus.

liv, sa som
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JESUS: JAG AR DEN LEVANDE
Jag dr den levande. Jag var dod, oeh se,
jag lever i evigheternas evigheter.
UPPENBARELSEBOKEN

1: 18

Jesus sade: "Jag ar den levande" (Upp 1:18), for i sin dod och ateruppstandelse overvann han synd och dod. Fastan du ar en syndare (Rom
3:23) och du kommer att do, kan du overvinna synd och dad nar du lever
i Jesus. Efter att Jesus gatt i graven vittnade han "Jag var dad" (Upp
1:18). Jesus dog for din synd sa att du inte ska do. Nu vittnar Jesus: "Jag
lever i evigheternas evigheter."
Herre, jag vet att du lever i evigheternas evigheter, men det dr sudrt for
mig att [orestiilla mig evigt liv. Jag dr [dngad i den hdr fysiska kroppen
oeh allt jag kan tanka pd dr hdr oeh nu. Hjalp mig att farstd mitt liv.
Hjalt: mig att finna glddie oeh mening i den hiir udrlden.
Jesus ger inte bara ett liv som aldrig tar slut - evigt liv - utan han ger

ocksa overflodande liv (Joh 10:10). Han kan ge dig gladje, fornojsarnhet
och fa dig att bara frukt. Han kan anvanda dig i sin tjanst och ditt liv kan
gora en skillnad i varlden. Du kan vara glad och fornojd nar du later
Jesus, den store jag dr den levande leva sitt liv genom dig. Men du maste
be om det och gora ansprak pa det.
Herre, jag vill ouerldta mitt liv till dig. Fyll mig idag med din niiruaro.
Ge mig liv - ouerflodande liv -till att leva far dig. Amen.
Las: Ps 1
Till eftertanke: Jesus vill ge dig sitt overflodande liv.
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26 JESUS: DEN SOM MANAR GOTT
Men eftersom Jesus lever for evigt, har han ett priistambete som uara
for evigt. Darfor kan han ochsd helt och [ullt [ralsa dem som genom
honom kommer till Cud, ty han lever alltid for att mana gott for demo
HEBREERBREVET

7:24-25

Jesus ar den som manar gott. Nar han ateruppvaektes fran de doda fordes
han upp i himlen for att sitta pa Gud Faders hogra sida. Som den som
manar gott for dig kan Jesus ge din a boner till Fadern, sa som en advokat
lagger fram ett fall for domaren. Sa som en advokat talar i nagon annans
stalle, sa kommer Jesus att frarnfora ditt fall for den himmelske Fadern.
Du kommer till Fadern genom Jesus.
Jag behouer ndgon som manar gott for mig, eftersom jag kiinner
mig sa ouardig att be. Jesus, uar den som manar gott for mig,
be Fadern att [orldta mina synder oeh rena mig i ditt blod.
Kanske har du inte fatt svar pa dina boner eftersom du har bett om fel
saker eller bett med fel installning eller vid fel tillfalle. Kom till Fadern
genom Jesus, han kommer att vara den som manar gott for dig for att
vidarebefordra dina boner till Fadern. Han kommer att be pa ratt satt vid
ratt tillfalle med ratt installning. Jesus kan vara den som manar gott for
dig, eftersom han blev kott oeh levde bland oss som manniska

(Joh

1: 14).

Jesus ar din oversteprast oeh han forstar din svaghet, for han motte samma
frestelser som du moter men syndade inte. Nu kan du komma frimodigt
till den himmelske Faderns tron genom Jesus (Hebr 4:15-16).
Tack for att du [orstdr mig och [orldter mig. Tack for att du
ger mina boner pa rdtt sdtt till Fadern. Jag kiinner mig trygg
ndr du tar dig an mitt fall. Amen. min sak
Las: Hebr 7:14-28
Till eftertanke: Jesus ar den som manar gott for dig oeh han kan lagga
fram din sak infor Fadern.
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DEN HELIGE ANDE: AND EN MED
KUNSKAP
Over honom skall HERRENS Ande vila, Anden med
vishet oeh [orstdnd, Anden med rdd och styrka,
Anden med kunskap och fruktan for HERREN.
JESA]A

11:2

Den helige Ande ar Anden med kunskap, det ar hans narvaro i Bibelns
ord som hjalper dig att se vad som ar santo Det ar hans narvaro som
inspirerade rnanskliga forfattare att vara noggranna nar de skrev Bibeln
sa att du kan lita pa vad du laser i Bibeln. Det ar hans narvaro som fyller
varje ord i Bibeln sa att ditt hjarta kommer att brinna nar du laser Bibelns
ord (Luk 24:32).

o Ande

med kunskap, jag har intellektuell kunskap om Bibeln,

men jag vill att mitt hjdrta ska udrmas av Bibeln. Jag uill att
Cuds ord ska [angsla mig och fa mig att leva for dig idag.
Den helige Ande ar Anden med lcunsltap, han kan gora mycket for dig
som du inte forstar annu, "Vad ogat inte har sett och orat inte hort och
manniskohjartat

inte kunnat ana, vad Gud har berett at dem som alskar

honom" (1 Kor 2:9). For att helt och fullt forsta maste du lata den helige
Ande lara dig, eftersom "Gud uppenbarat det for oss genom sin Ande"
(v.10). Be att den helige Ande ska komma in i ditt forstand och overlat dig
sedan till hans ledning.

o Ande

med kunskap, jag uill ldsa Cuds ord for att lara mig mer

om dig. Jag vill tillampa de Bibelns principer i mitt liv sa att
jag kan lyda dig. Jag villlyda Bibelns bud att folja dig. Jag
viII meditera over Bibelns ord sa att jag udxer i Kristus. Amen.
Las: 1 Kor 2
Till eftertanke: Den helige Ande kan ge dig ratt kunskap.
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28 JESUS: HAN SOM AR OCH SOM VAR OCH
SOMKOMMER
Ndd vare med er oeh {rid i{rdn honom som dr
oeh som var oeh som kommer.
UPPENBARELSEBOKEN 1:4
Jesus ar den som kallas han som dr. Han lever och eftersom han lever kan
du gladja dig over hans liv. Ar du radd for nagot som kan handa idag? Se
inte pa dina bekymmer, se pa Jesus. Jesus lever i nuet, han kallas han som
dr. Han kan ta hand om dig idag, for han vet om det forgangna och fram-

tiden och han kanner ocksa den har dagen. Jesus lever aven i det som var,
han kallas han som var. Det forgangna ar for Jesus detsamma som nuet.
Han vet vad du gjorde i det forflutna, men kom ihag att "Jesu Kristi blod
renar oss fran all synd" (1 Joh 1:7). Om han kan rena det forgangna,
varfor kan du inte lagga det bakom dig?
Herre, jag tar itu med min skuld {ran mitt {orflutna. Jag gjorde
en del saker som jag heist skulle vilja glomma. Forlat mig,
rena mig oeh bjdlp mig att glomma.
Jesus kallas aven han som kommer. Han lever i framtiden. Jesus vet vad
som kommer att hand a imorgon och varje dag darefter eftersom han ar
evig. Du behover inte karma till framtiden, allt du behover karma till ar
honom. Jesus ar han som kommer. Han kommer att vara med dig nar du
gar genom dodsskuggans dal. Men kanske du kommer att vara bland
dem som inte kommer att do. Kanske du kommer att mota Jesus vid
uppryckandet. Da kommer du att mota han som kommer.
Herre, hjalp mig att se bortom min lilla uarld. Herre,
bjdlp mig att se dig som dr, som var oeh som kommer. Amen.
Las: Ps 90
Till eftertanke: Jesus kanner till ditt forflutna, ditt nu oeh din framtid.
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29 JESUS: EN LIVGIVANDE ANDE

Den [orsta mannishan, Adam, blev en levande varelse.
Den siste Adam blev en livgivande ande.
FORSTA KORINTIERBREVET
15:45
Jesus ar en livgivande ande eftersom han besegrade doden oeh graven,

pa

oeh nu har han makt att ge liv till alIa som tror
honom. Jesus overlarnnade sig ,It doden
ett kors oeh lat dem begrava honom i en gray. Pa den

pa

tredje dagen overvann han gravens makt oeh ateruppvacktes i seger. Eftersom Jesus lever kan han nu ge liv till sina efterfoljare. Du har tagit
emot det har livet av Jesus, vill du lata det floda genom dig idag?
Jesus, jag tror pa dig. Niir du dog, dog min synd med dig.
Ndr du begravdes, identifierades jag med dig i graven. Ndr du
uppstod [rdn de doda, uar jag i dig, sa nu bar jag tillgdng
till dteruppstdndelsens

kraft. Ge mig kraft att tjana dig.

Eftersom Jesus ar en livgivande ande har du nu liv - evigt liv. Du kommer
aldrig att db. Oeh ditt nya liv ar ett segerrikt liv, du kan overvinna frestelse oeh synd. Du kan ha ett liv med insikt, du kan karma Guds vilja oeh
forsta andliga ting. Du kan ha ett liv dar du tjanar, Jesus kan anvanda
din a andliga gavor till att tjana andra. Vill du lata Jesus leva genom dig?
Vill du lata hans liv floda genom dig?
Jesus, jag viII leva den bar dagen i kraften av ditt /iv. Jag vill ha ett
segerrikt liv over frestelse, ett insiktsfullt liv for att uppleva ditt

ledarskap i mitt liv oeh ett tjanande liv for att tjana dig. Amen.
Uis: 1 Kor 15:45-58
Till eftertanke: Jesus ger liv pa grund av sin dodo
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30 DEN HELIGE ANDE: ANDEN MED RAD

Over honom skall HERRENS Ande uila, Anden med vishet
och [orstdnd, Anden med rdd och styrka, Anden
med kunskap oeh [ruktan for HERREN.
JESA]A 11:2
Den helige Ande ar Anden med rdd, han kan leda dig nar du ska fatta
beslut och visa dig vad du maste gora. Han kan hjalpa dig att losa problem sa att du kommer att valja ratt vag far idag.

o Ande

med rdd, jag litar inte pa min [ormdga att urskilja
det jag ser. Hjdlp mig att fatta riktiga beslut idag.

Den helige Ande ar Anden med did, han kommer att hjalpa dig att forsta
de principer i Bibeln som du fattar beslut med, men du maste noggrant
lasa Bibeln far att veta vad han vill att du ska gora, Han ar Anden med

rdd som talar till dig genom ditt forstand sa att du kan gora de ratta
valen, men du rnaste overlata dig till hans kraft. Han kan till och med leda
dig nar du tanker igenom vad du har lart dig av tidigare erfarenheter, men
till sist maste du gora det den helige Ande vill att du ska gora.

o Ande

med did, jag uill lasa Bibeln noggrant far att lara mig om dina

principer, hjalp mig att se din siirskilda plan for mitt liv. Jag villlyssna
till rdd (ran mogna kristna, hjdlp mig att augora vad som dr bast att
gora i mitt liv. Jag vill anudnda mitt [orstdnd som du har gett mig, hjalp
mig att komma ihdg vad du bar liirt mig i det [orgdngna. Jag vill
anuanda mitt [orstdnd far att fa sa mdnga fakta som mojligt om mina
beslut, sa att du kan leda mig att ualia det som dr bast. Amen.
Uis: Ords 1
Till eftertanke: Den helige Ande vill hjalpa dig att fatta ratt beslut.
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JESUS: BRUDGUMMEN

Brudgum

dr

den som har bruden. Men brudgummens

van, som

star diir oeh hor honom, gldder sig innerligt over brudgummens
JOHANNES 3:29
Jesus iir brudgummen.
du hans brud. Sa som
lita pa Jesus, eftersom
make har omsorg om

rost.

Nar du tog emot Jesus Kristus som Fralsare, blev
en fru kanner fortroende for sin man, sa borde du
han kommer att beskydda dig fran synd. Sa som en
sin fru, sa vill Jesus fylla dina behov. Vand dig till

honom nar du saknar nagot. Han kommer att ha omsorg om dig. Om du
har nagra behov, be honom om det nu.
Herre, jag tar emot ditt beshydd, lat mig uara trygg. Jag uilar tryggt
i din naruaro, bdll mitt sinne fokuserat pd allt du gor for mig. Jag
behouer dlska dig mer oeh jag behouer kanna din karlel«. Du ar
min brudgum, sa jag vet att du kommer att ha omsorg om mig.
Jesus ar brudgummen oeh han kommer alltid att finnas dar for dig. Du
behover inte oroa dig over att Gud har glornt dig eller att han inte alskar
dig. Jesus alskar dig oeh omhuldar dig med samma slags karlek som man
uppmanas att ha for sina fruar. Du tillhor honom oeh han tillhor dig.
Inget kan ta dig bort fran den enhet du har med Jesus. Beratta for honom
om din karlek.
Herre, jag dlskar dig for allt du bar gjort for mig. Men mest av allt
alshar jag dig for din egen skull. Du dr den fullkomliga skimheten
oeh ndden. Du dr min brudgum oeh jag ar din brud. Amen.
Las: Salomos sang 2:4-3:5
Till eftertanke: Jesus kommer att ta hand om dig eftersom han alskar dig.
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JESUS: ALLA FOLKETS SKATTER
Jag skall skaka am alia hednafolk oeh alia folkens
skatter skall komma hit. Oeh jag skall uppfylla detta hus
med hdrlighet, sager HERREN
HAGGAI 2:7

Sebaot.

Jesus ar alia folkens skatter. Sam det ar nu bryr sig folk en inte am Jesus,
inte heller finns han i deras tankar. De langtar inte efter honom. Men det
ska komma en tid i framtiden nar alla nationer kommer att langta efter
honom. Profeten Haggai sade till judarna som .hervande fran fangenskapen i Babylon att de skulle bygga upp templet igen. Det judiska folket
kande sig besegrade eftersom deras davarande ornstandigheter inte var sa
arorika eller andliga som de var i det forgangna, Haggai lovade dem art
folkens alla skatter skulle komma in i templet som de skulle bygga. Den
profetian uppfylldes forst nar Jesus giek in i templet som tolvarig pojke.
Men det judiska folket visste inte att Jesus var deras Messias, de hade
ingen onskan att ta emot honom. De judiska ledarna ville ha en politisk
fred, men de vagrade att ta emot den inre frid som han erbjod dem. De
ville ha ett judiskt kungarike, men de vagrade erkanna hans herravalde.
Jesus var vad de langtade efter, men de var for blinda for hans narvaro,
Jesus kommer att atervanda vid tidens slut. Hans narvaro kommer att
finnas i temp let for att uppfylla det som Haggai sade: "Jag skall uppfylla
detta hus med harlighet" (Hagg 2:7). En dag ska Jesus, alla folkens skatter, komma tillbaka. Da skall alla Hinder vilja komma oeh tillbe honom.
Den harlighet som Jesus ska ge till det framtida templet, kan han ge ditt
hjarta idag.
Kom, alia foikens skatter. Kom in i mitt bjarta, oeh fyll mig med den
underbara vetskapen om vad du kan gora idag. Kom, alla

foikens skatter. Kom i din harlighet. Amen.
Las: Hagg 1-2
Till eftertanke: En dag skall alla lander vilja tillbe Jesus.
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DEN HELIGE ANDE: BARNASKAPETS ANDE

Ni har inte {att slaveriets ande, sa att ni pa nytt skulle leva i {ruktan.
Nej, ni har [dtt barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!"
ROMARBREVET 8:15
Den helige Ande ar barnaskapets Ande som satte dig i Guds familj.
Barnaskapets Ande underlattade din lagliga adoption av Gud Fadern. Nu
har du alla de "rattigheter" som Guds barn har, du kan kalla honom
Abba, Fader. Sa som barn ar lagliga arvingar till sin fars agodelar, sa kan
du arva din himmelske Faders alla rikedomar oeh formaner, Eftersom
ingen av ass ar vardig att vara Guds barn, ar var adoption en nadegava,
Det var genom Kristi dod som vara synder blev forlatna, oeh det gay oss
en grund for att bli Guds barn.
Helige Ande, tack {or att du gjorde mig till ett Cuds barn, tack {or min
adoption. Hjiilp mig nu att behaga min Fader och att tjdna honom.
Barnaskapets Ande gor Faderns hela rikedom tillganglig for dig. Den helige Ande ger dig en ny natur (Ef 4:22-24) oeh ber till Fadern for dig (Rom
8:26-27). Den helige Ande kan visa dig himlens harlighet (Ef 2:7) oeh ge
dig en kristen karaktar (Gal 5:22-23). Allt sorn Fadern vill gora far dig,
kommer den helige Ande att ge dig. Men du maste vilja ha dessa forrnaner
oeh be om demo
Helige Ande, jag var ldngt borta {ran Cud, utan hopp och
utan torten (E{ 2:12), men du drog mig till [rdlsningen. Du gjorde det
mojligt {or mig att bli adopterad in i din {amilj. Tack {or denna nya
relation till Fadern. Hjdlp mig nu att leva som et
Cuds barn ska leva. Amen.
Las: 2 Sam 9
Till eftertanke: Den helige Ande adopterade dig in i Guds familj.
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JESUS: PROFETEN
HERREN, din Cud, skall ldta uppstd at dig en profet bland ditt folk,
av dina broder, en som iir lik mig. Honom skall ni lyssna till.
FEMTE MOSEBoK

18:15

Jesus kallas en profet, detta var det namn han fick av Mose, som forutsade att Jesus skulle komma till varlden. Mose gay inte bara det judiska
folket lagen, utan han forutsade aven att Jesus skulle vara en profet som
skulle ge dem Guds budskap. Jesus kom med ett budskap om hopp och
forldtelse for alla. Men han har ett budskap for dig idag ocksa. Vill du
lyssna pa hans budskap?
Herre, jag behouer bora fran dig idag. Jag behouer hopp
i mitt liu; eftersom udrlden verkar bopplos. Jag behouer
stdndig [orldtelse for synder.
Jesus ar profeten som forursade framtiden. Han kan forutsaga Guds budskap eftersom han ar evig. Jesus vet vad som kommer att handa dig i
framtiden eftersom han ar Gud. Han vill leda ditt liv eftersom han vet vad
som ar bast for dig. Vill du folja honom? Jesus ar profeten som ocksa
forutsager Guds budskap. Sa som profeter berattade med glod om Guds
budskap i Gamla Testamentet, gay Jesus frimodigt Guds budskap nar han
var pa jorden. Jesus, profetens, budskap har redan skrivits om i Bibeln.
Om du vill ha hans budskap maste du noggrant lasa Bibeln, be flitigt och
tillarnpa Guds ord i ditt liv.

o Herre,

min profet, tala till mig [rdn Bibeln det du

vill att jag ska veta. Jag vill att du ska leda mig idag. Jag tar
emot ditt budskap oeh jag vill leva efter det. Amen.
Las: 5 Mos 18:15-23
Till eftertanke: Jesus har ett budskap till dig.

294

5

o

JESUS: GUDS SON FRAN HIM LEN
Oeh uanta pa hans San (ran himlen, honom som Cuds har uppudckt
{ran de doda, Jesus, sorn har [riilst ass (ran vredesdamen.
FORSTA TESSALONIKERBREVET
1:10

Jesus ar Cuds San {rem him/en. Darfor bor du leva ett gudfruktigt liv oeh
vanta pa hans aterkomst. Se pa hur tessalonikerna gjorde, de vande sig
bort fran sina avgudar for att tjana den levande oeh sanna Guden oeh
vantade pi att Guds Son skulle komma tillbaka fran himlen. Eftersom
Jesus ar Cuds Son {ran himlen, tillbringa inte din tid med att bara vanta
pa hans aterkomst, som om det inte fanns nagot att gora. Tjana honom
med all din forrnaga nu. Men se anda pa himlen som am han skulle komma
nar sam helst. Om du tror att han ska komma nar som helst kommer du
att arbeta langre oeh hardare oeh mer effektivt. Du kommer att anpassa
ditt liv i ljuset av hans aterkomst.
Herre Jesus, jag vet i mitt bjarta att du kan komma tillbaka vilken
minut som heist, men eftersom du inte har kommit dnnu iir det sudrt att
udnta sig att du ska kamma tillbaka vilken minut som heIst.
Hur kan jag hdlla min [orudntan skarptr
Nyekeln till att halla din vantan pa Kristus skarpt ar gernenskap, om du
alskar Jesus oeh verkligen vill tjana honom, da kommer du att halla din
relation till honom varm. Du kommer att vilja utveckla en djupare relation till Kristus varje dag. Nar Cuds San {ran himlen kommer, kommer
du slutligen att mota honom ansikte mot ansikte, oeh det kommer att
fullborda den gemenskap ni har haft pi den har jorden.
Herre, jag vill udnta mig din dterleomst idag, oeh jag villieva som
am du skulle kamma tillbaka ndr sam heist. Men jag kdnner ochsd
gemenskap med dig och planerar mitt arbete som am du inte ska
kamma tillbaka under min livstid. Amen.
Uis: 1 Tess 1
Till eftertanke: Lev som am Jesus skulle komma tillbaka nar sorn helst,
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DEN HELIGE ANDE: SAMMA TRONS ANDE

Men da vi har samma trans ande sam i skriftordet:
Jag

tror. darfar talar jag, sa tror oeksa vi oeh darfar talar vi.
ANDRA

KORINTIERBREVET

4:13

Den helige Ande gay dig trons gava nar du trodde pa Kristus oeh blev
fralst (Ef 2:8-9). Den helige Ande ar samma trans ande som nu bygger
upp din dagliga tro for att leva ett kristet liv. Bibelns lar oss: "Den
rattfardige skall leva av tro" (Rom 1:17). Sa han vill ge dig kraft och
karaktar till att leva av tro. Om du vill ha mer tro, be honom om det nu,
eftersom han ar samma trans ande.
Helige Ande, jag uill ga i tro varje dag. Hjdlp mig att inte lita
pa kottet utan att lita pa din kraft. Res mig upp ndr jag faller,
mana pa mig ndr jag saktar ner, oeh ndr jag gar vilse, dra da mig
tillbaka till den rdtta oeh smala udgen,
Den helige Ande ar samma trans ande som han alltid har varit. Sa som
han hjalpte Abraham att leva av tro, sa kan han hjalpa dig att sta emot
frestelser. Sa sam han hjalpte Mose att leda folket av tro, sa kan han
hjalpa dig att folja Herren idag. Sa sorn han hjalpte David att regera sitt
kungarike av tro, sa kan han hjalpa dig att klara av ditt liv oeh dina
uppgifter idag. Sa sorn han hjalpte Paulus att evangelisera, sa kan han
hjalpa dig att dela ditt vittnesbord idag. Vilket ar ditt storsta behov? Han
ar samma trons ande som har verkat i det forgangna, han kan ge dig tro
att leva idag.
Helige Ande, jag iir bara en medelmdtta. Hjiilp mig att leva over
genomsnittet idag. Hjalp mig att gora saker over genomsnittet idag.
Hialp mig att leva av tro oeh inte av det jag kan se. Amen.
Las: 2 Kor 4:7-5:7
Till eftertanke: Den helige Ande vill hjalpa dig att leva av tro.
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JESUS: HAN SOM HALLER DE SJU
STJARNORNA I SIN HOGRA HAND

Sa sager han som hailer de sju stjdrnorna i sin hogra hand,
han som gar amkring bland de sju ljusstakarna av guld.
UPPENBARELSEBOKEN

2: 1

Jesus ar han som hdller de sju stjiirnorna i sin hogra hand. Dessa stjarnor
var de sju budbararna eller pastorerna i de sju kyrkorna i mindre Asien
(Upp 2-3). Sa som Jesus beskyddade oeh hade omsorg om des sa sju
kyrkoledare, sa vill han ta hand om dig. Du kanske tror att du ar ensam i
varlden, men det ar du inte. Du kanske tror att Jesus har glomt din a bekymmer, men du ar verkligen i hans hander, Lita pa honom.
Herre, jag vill gora mer. Jag viII segra over synden och gora
upptiickter. Eftersom jag vet att du hdller dig till mig,
har jag mer tilltra till att gora mer far dig.
Dessa sju kyrkor oeh deras led are var svaga oeh de karnpade. Nagra hade
till oeh med forlorat sin forsta karlek till Kristus. Nagra kyrkor hade synd
mitt ibland dem, oeh nagra kyrkor loekades av falsk undervisning. Anda
holl Jesus dem alla i sin hand, oeh han giek mitt ibland dem. Eftersom han
holl sig till dessa karnpande tidiga kyrkor, kan han MIla dig trygg i din
kamp ocksa. Kom ihag att om du faller ar du inte forlorad, inte heller ar
du forlorad for evigt. Jesus har dig i sin hand. Han som hailer du sju
stjdrnorna i sin hogra hand kommer att halla dig tryggt i sin hand oeh
kommer att ge dig kraft att overvinna (Upp 2:7).
Herre, ge mig ett lyssnande ora att bora vad du sager (Upp 2:7),
och ge mig en vilja att lyda din rost. Jag vill uanda ryggen
till synden (v.G) och jag vill tjdna dig (v.3). Amen.
Las: Upp 2:1-7

Till eftertanke: Hall dig till Jesus, eftersom han haller sig till dig.
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JESUS: HAN SOM VAR DOD OCH HAR
FATT LIV

Sa sager den [orste oeh den siste, han som var dad oeh har [dtt liv igen.
UPPENBARELSEBOKEN

2:8

Jesus ar han som var dad oeh har [dtt !iv, han kommer att vara med dig i
forfoljelse eftersom han vet vad lidande ar, Han tog dodens bittra kalk for
din skull. Om du lider, kom ihag att han lider med dig. Nu behover du inte
vara radd for doden, eftersom han var dad men nu lever. Om Guds fiender dodar dig, kommer han att uppvacka dig, sa som han kom tillbaka
fran de doda.
Herre, uarfir: mdste fromma miinnishor lida? Jag vill att alla
ska tyeka om mig. Varfar har jag prouningar oeh sudrigheteri
Eftersom Guds fiender forfoljde Jesus, kommer de ocksa att angripa dig.
Eftersom de dodade honom, kanske de till oeh med forsoker doda dig.
Varlden alskar rnorkret mer an ljuset, eftersom deras handlingar ar onda
(Joh 3:19). Men "den som segrar skall inte skadas av den andra doden"
(Upp 2:11). Jesus kommer att vara med dig i forfoljelse oeh pr6vningar,
eftersom han blev forfoljd oeh dodad, Han var dad oeh fiek liv igen. Jesus
sager: "Jag kanner ditt lidande oeh din fattigdom" (v.9). Var inte radd for
de saker som du rnaste genomlida. Han lovar: "Var trogen intill doden, sa
skall jag ge dig livets krona" (v.l0). Eftersom han som uar dad oeh har [dtt
liv igen har segrat over doden, kommer han att krona dig med evigt liv.
Herre, var [orst i mitt liv, oeh hjiilp mig att leva far dig till slutet
av mitt liv. Eftersom du har segrat aver doden oeh lever, vill jag
att du ska leva genom mig idag. Amen.
Lis: Upp 2:8-11
Till eftertanke: Eftersom Jesus har lidit, kanner han ditt lidande.
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DEN HELIGE ANDE: DEN HOGSTES KRAFT

Den helige Ande skall komma over dig, och den
Hogstes kraft skall vila over dig.
LUKAS 1:35
Den helige Ande ar den Hogstes kraft, den som gay upphov till Jesu jungfrufodsel. Den helige Ande ar den som handlar pa uppdrag av Fadern oeh
Sonen for att utfora treenighetens verk i din varld. Eftersom den helige
Ande gay upphov till Kristi fodelse, kan han gora rnaktiga verk i dirt liv.
Han kan ge dig ett nytt syfte, en ny langtan, en ny installning oeh ett nytt
perspektiv. Vad vill du att den helige Ande ska gora for dig?
Helige Ande, jag ar svag och har begrdnsningar. Det finns sa mycket
jag inte kan gora. Du dr den Hogstes kraft, verka i mitt liv idag.
Fadern ar den Hogste, oeh den helige Ande ar hans kraft i varlden. Han
kan forvandla sjalviska rnanniskor sa att de kan satta Kristus i centrum
av sina liv. Han kan oppna ogonen pa andligt forb linda de manniskor sa
att de kan forsta Bibeln. Han kan forvandla elaka manniskor till goda.
Han kan bryta syndens makt for dem som ar bundna i daliga vanor. Han
kan losa problem i ditt liv, oppna stangda dorrar oeh samverka allt till det
basta. Han kan hjalpa dig att tillbe oeh att forharliga Fadern. Vad vill du
att den helige Ande, den Hiigstes kraft, ska gora for dig idag?
Helige Ande, hjalp mig att gora det som [oruantas av mig
den bar dagen. Hjiilp mig att gora allt ordentligt, effektivt och i tid.
Hjiilp mig att gora det till Faderns dra. Amen.
Uis: Luk 1:46-56
Till eftertanke: Den helige Ande ar Guds kraft som hjalper dig.
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10 JESUS: HAN SOM HAR DET SKARPA,
TVEEGGADESvARDET
Sa sager

han som har det skarpa, tveeggade suardet.
UPPENBARELSEBOKEN

2:12

Jesus ar han som har det skarpa, tveeggade sudrdet. Svardet ar Guds ord,
som kan skara pa tva satt - det tar bade hand om troende oeh de som inte
tror. Jesus kommer att anvanda svardet till att hjalpa troende att sta fasta,
aven dar Satan har sin tron (Upp 2:13). Han kommer att anvanda svardet
till att forsvara dem som aldrig har fornekat sin tro (ens intill martyrskap). Jesus sager att han kommer att hjalpa oss att "hall a fast vid hans
namn" (v.13). Det tveeggade svardet skar ocksa genom karnpunkten

i en

sak for att belona sanning oeh trofasthet (Hebr 4:12). Guds ord ar sant
(Joh 17:17), sa det hjalper Jesus att se vad hans efterfoliande har gjort.
"Den som har oron rna hora vad Anden sager" (Upp 2:17). De som segrar
kommer dagligen att ata ordets dolda manna, oeh Jesus kommer att ha
ett nytt namn for dem nar de kommer till himlen (v.I 7).
Herre, vad kammer att banda med de kristna som kampromissar med
vdrlden oeh som ger falsk undervisning? Hur kommer du att doma dem?
Jesu skarpa tveeggade svard skar genom de ofralsta nar de ska domas.
Det bestraffar de upproriska oeh de olydiga. Jesus sager till dem som
kompromissar: "Omvand dig darforl Annars kommer jag snart over dig
oeh strider mot dem med min muns svard" (Upp 2:16).
Herre, forlat mig for att jag ser pa fienden och for att jag ser pa andra
kristnas synder. Herre, jag vill se pd dig for du ska doma i sanning. Amen.
Lis: Upp 2:12-17
Till eftertanke: Herren anvander Bibeln till att hjalpa kristna oeh till att
bestraffa de som inte tror.
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11 JESUS: EN STOTESTEN

Men vi predikar Kristus som korsfdst, for judarna
en stotesten oeh for hedningarna en darskap.
FORSTA KORINTIERBREVET

1:23

Jesus var en stotesten for judarna pa sin tid. De borde inte ha forkastat
Jesus eftersom han foddes som jude, Abrahams sad oeh Davids son. De
ville ha en mil ita risk befrielse fran Rom, Jesus kom for att befria dem fran
syndens slaveri. De ville ha politisk fred, Jesus kom for att ge dem andlig
frid. De ville ha rikedom, Jesus kom for att ge dem himlens rikedomar. De
forkastade Jesus, en stotesten, eftersom de ville ha fel sorts Messias. Kanner du manniskor som vill ha fel saker av Gud? Hur ar det med dig? Vill
du ha ratt saker nar du soker Gud?
Jesus, jag tar emot ditt erbjudande om andlig frihet oeh forlatelse.
Du kom till viirlden for syndare som mig. Jag vill inte snubbla
over de gada saker som du erbjuder.
Jesus ar en stotesten for de ofralsta. De forvantar sig inte en odmjuk Fralsare som fann sig i att bli korsfast, De forvantar sig inte en lidande tjanare
som blev torterad oeh till slut dog en vanhedrande dodo De snubblar over
tank en pa en "korsfast Kristus" (1 Kor 1:23). Men Guds prineiper ses
alltid som en motsattning. For att bli stark, maste du overlamna dig sjalv,
For att

fa, rnaste du ge. Kristus dog sa att du ska fa leva.

Jesus, udrlden tror att din korsfastelse var [orfarlig, men jag vet
att det var en triumf over den onde. De [ordomer din dod som ett
nederlag, men det var en seger over synden. Ydrlden kammer att
[ordoma din korsfastelse, men din dod ledde till mitt eviga liv. Amen.
Las: Luk 23:27-38

Till eftertanke: Judarna forvantade sig fel sorts Messias.
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DEN HELIGE ANDE: GLADJENS OLJA

Du alskar rattfardighet och hatar ordttfdrdighet.

Darfor har Cud,

din Cud smart dig med gladjens olia mer an dina medbroder.
PSALTAREN

45:7

Den helige Ande ar gladiens olja. Nar han halls i dina sar, kommer han att
ta bort sorg oeh smarta. Sa som olja renar ett sar oeh tvattar bort det som
ar orent, sa hanterar den helige Ande din synd oeh tvattar bort alla minnen av dina synder. Kommer du ihag hur skont det kanns nar ett sar
laker? Nar den helige Ande kommer for att tvatta bort dina overtradelser
kommer du att ma bra. Den helige Ande ar glddjens olja som far dig att
gladjas,
Helige Ande, jag bebouer skratt i mitt liv. Tack (ar att du pdm inner
mig am hur mycket jag brukade lida. Nu kanns det bra att md bra!
Taek (or att du sdtter ett leende pa mina lappar.
Den helige Ande ar glddiens olja som far kristna att gladjas. Nar han
overbevisar om synd far rnanniskor angest, men nar han kommer med
forlatelse, glads de. Nar rnanniskor g.h i dodsskuggans dal ar de forskrackta, men de ar glada nar de inser att den helige Ande ar med dem.
Nar Satan har frestat manniskor att synda ger den helige Ande dem seger.
Han ar gladjens helige Ande som haller gladjens olja i din a s:h.
He/ige Ande, hall din giddies olja imina sdr (or att hela mig. Ta bort
min smarta och sorgsenhet, Ploda in i mitt /iv. Jag har varit glad i det
forgangna, och jag vill kdnna pa det sdttet igen. Cor den hiir dagen till
en underbar dag. Amen.
Uis: Ps 45

Till eftertanke: Den helige Ande ger gladje.
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13 JESUS: ALFA OCH OMEGA

Jag dr A oeh 0, sager Herren Cud, han som iir oeh
som var oeh som kommer, den Allsmaktige.
UPPENBARELSEBOKEN

Jesus ar A oeh 0, fullbordandet

1:8

av din fralsning fran borjan av din frals-

ning pa korset tills nar han ska komma tillbaka for att ta dig till harligheten. Eftersom Jesus ar A oeh 0, behover du inte frukta nagonting. Han
kommer att ta hand om dig.
Herre, det finns sa mdnga smd detaljer i mitt liv att jag inte kan
tanka pa allt. Niir jag dgnar alltfar myeket tid till att be,
[orsummar jag bibellasningen. Nar jag dgnar mig fOr
myeket at familjeliv, [orsummar jag att vittna.
Sa som alfa ar borjan pa det grekiska alfabetet, sa hjalper Jesus aHa troende att borja sitt kristna liv pa ett ratt satt. Och sa som omega ar den
sista bokstaven i det grekiska alfabetet, sa kommer Jesus att bara dig
sakert tills allt fullbordats. "Han som har borjat ett gott verk i er skall
ocksa fullborda det intill Kristi Jesu dag" (Fil 1:6). Jesus ar A oeh 0,
fullbordan av din dagliga helgelse, lita pa att han ska ordna allt. Jesus ar
inte bara borjan oeh slutet, han ar allting darernellan. Han ar A oeh 0,
hela din fralsning. Nar du har honom har du allt du behover,
Herre, jag vilar i ditt fullbordade verk for mig,
det iir tryggt att veta att du har gjort allt som behouer goras.
Jag litar inte bara pa dig i de stora sakerna, utan jag litar ocksd
pa dig i det lilla i vardagslivet. Amen.
Las: Filemon
Till eftertanke: Jesus borjar fralsningen oeh han kommer att fullborda den.
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14 JESUS: EN ANNAN KUNG

En annan kung.
APOSTLAGARNINGARNA

17:7

Jesus ar en kung som inte ar lik nagon kung i den har varlden, Han ar en
annan sorts kung. Han kom aldrig for att regera over ett kungarike pa
jorden. Varfor skulle han vilja ha sadan lydnad som ges till en kung pa
den har jorden nar han kan regera i manniskors inre, i deras hjartan?
Jordiska kungar regerar genom lagar och makt. Men Jesus regerar i manniskors inre genom karlek. Jordiska kungar vill att deras undersatar ska

gora saker for demo Men Jesus alskade oss forst och dog for var fralsning,
sedan gay han oss himlens alla valsignelser och har gett oss formanen att
tjana honom av karlek och lydnad.
Herre, du iir min kung, jag alskar dig eftersom du forst dlskade mig.
Jag tillber dig, eftersom du forst kam till mig.
Jesus ar en annan kung, inte som en kung pa jorden. Nagra regerar av
sjalviskhet eller fafanga, och en del regerar av girighet eller rikedom. Andra regerar for att de for vidare familjearvet i vilket de blev infodda. Jesus
regerar over det han har skapat, eftersom han ar Gud. Jesus regerar over
dem som han frikopt, eftersom han ar deras Fralsare. Jesus regerar over
det som ar overlatet till honom, eftersom han ar Herren. Vad vill du lata
honom regera over idag?
Jesus, du dr min Herre. Du ar inte som hiirskarna i den hiir udrlden,
ta emot mitt liv. Du ar min kung. Du dr olik hdrsharna i den bar
uarlden, jag uill gladligen lata dig regera over mitt liv. Kom oeh
sitt pa mitt hjartas tron oeh regera over mitt liv idag. Amen.
Las: Apg 17:1-9
Till eftertanke: Jesus regerar over sina undersatar pa ett helt annat satt an
andra kungar.
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15 DEN HELIGE ANDE: DEN UTLOVADE
HELIGEANDE
I honom har ocksa ni sedan ni kommit till tro, tagit
emot den utlovade helige Ande som ett sigill.
EFESIERBREVET

1: 13

Den tredje personen i treenigheten ar den utlovade helige Ande. Jesus
lovade att sanda honom till larjungarna: "Nar Hjalparen kommer, som
jag skall sanda er fran Fadern" (Joh 15:26). Sa som Jesus holl sitt lofte
oeh sande den helige Ande, sa kommer Jesus att halla alIa loften till dig.
Han lovade att ta bort din synd (1:29), att ge dig frid (14:27), att leda dig
genom morkret (8:12) oeh att ge dig visshet om fralsning (5:24). Jesus har
alltid hallit sina loften, sa vila forvissad om att den helige Ande kommer
att halla sina loften aven till dig.

Helige Ande, din ndruaro ger mig trygghet att [ortsdtta [orsoka.
Jag vet att Jesus har boriat att gora ett gott verk i mig, jag vet
att han kommer att fullborda det (Fill:6).
Den helige Ande har lovat att ge kraft till ditt liv sa att du kan vittna for
de ofralsta (Apg 1:8). Den helige Ande har ocksa lovat att ge dig seger i
frestelsens stund (2 Kor 2:14), att halla den onde ifran dig (Matt 6:13), att
leda ditt liv (Gal 5:25), att ge dig andlig formaga till kristen tjanst (1 Kor
12:1-7) oeh att forma en kristen karaktar i dig (Gal 5:22-23). Alla dessa
saker har den helige Ande gjort for andra. Oeh det han har gjort for andra
kan han gora for dig.
Helige Ande, tack for att du pdminner mig om att dessa loften

dr

mina. Jag tror pa dem, och jag vill gara ansprdk pa demo Tack for
att du hailer ditt Lafte till dem som tror. Amen.
Las: Joh 7:37-39
Till eftertanke: Den helige Ande kommer att balla de loften som han har
gjort.
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16 JESUS: UPPHOVET TILL EVIG FRALSNING
Han blev upphovet till evig [rdlsning [or alia som lyder honom.
HEBREERBREVET 5:9
Jesus ar upphovet till evig [ralsning, han skriver handlingen am din frarntid. Sa som en jordisk forfattare vet om innehallet innan han skriver, sa
vet Jesus vad han vill fullfolja i ditt liv. Sa som en jordisk forfattare utveeklar karaktarer i berattelsen, sa vet Jesus vad han vill att du ska bli oeh
hur han vill att du ska leva. Han ar upphovet till evig [ralsning, han har
satt ihop hela fralsningshistorien - fran arhundraden tillbaka till den eviga
framtiden - sa han har formagan att leda ditt liv.
Herre, tack for att du skrev den
last din bok, oeh jag dlskar slutet
oeh jag vill forsoka leva
Ge mig kraft att

stora [riilsningshistorien. Jag har
pci den. Jag tar emot din handling,
i min roll i din berdttelse.
leva for dig idag.

Jesus ar upphovet till evig [rdlsning, Sa som en jordisk forfattare lever
genom hans eller hennes verk, sa ar Jesus den levande fralsningen som
han ger (Luk 3:6). Han skrev fralsningsplanen, Jesus kom for att ge fralsning oeh nar vi akallar honom ger han oss fralsning (Rom 10: 13) - inte
delvis eller tillfalligt, Jesus har formagan att fullkomligt fralsa dem som
kommer till honom, oeh han har makten att permanent halla dem, eftersom han ger dem evig fralsning, Vill du lata Jesus fullborda sitt skrivande
av din livshistoria?
Herre, jag dr forvissad om detta: Du har borjat ett
gott verk i mig oeh du ska fullborda det intill
Jesu Kristi dag (Fill:6). Amen.
Las: Hebr 5:1-9
Till eftertanke: Jesus skriver berattelsen om ditt liv.
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17 JESUS: TELNINGEN

Se, jag skallidta min tjiinare Telningen komma.
SAKARJA

3:8

Jesus ar Telningen, ett namn ur Gamla Testamentet som gays till Messias.
Namnet kommer fran det hebreiska ordet tsemaeh, som syftar pa en gren
eller en ny kvist som vaxer ur en gammal stubbe. Nar Nebukadnessar
"hogg" ner Israels kungadome 587 f. Kr., dog tradet - kungadomet upphorde - men rotterna dog aldrig. Kungariket fornyades nar Jesus foddes
till judarnas kung (Matt 2:2). Jesus ar Telningen - den nya kvisten fran
judiska ratter - som visar att kungariket ska leva igen. Nar en eld far star
en skog ser det ut som slutet far den vackra, grana skogen. Men vanta! Se
bortom de forkolnade stubbarna sa ser du att det firms liv i rotterna. Sa
som ett brant ornrade kan bli grant igen, sa kan en ny "telning" vaxa upp
ur ditt svarta forflutna. Jesus, Telningen, kan ge nya rnojligheter i ditt liv.
Jag kommer till dig, Telning, ge mig nytt liv.
Ge mig dnnu en ny moilighet att tjana dig idag.
Jesus ar "en man, hans namn ar Telningen" (Sak 6:12), sa han kan identifiera sig med din a behov. Han ar den rattfardige Telningen (Jer 23:5) som
kan hjalpa dig att gora ratt saker. Sa som "HERRENS Telning skall bli till
harlighet och ara" (Jes 4:2), sa kan Jesus gora ditt liv vackert. Och Jesus
ar "min tjanare Telningen" som vill tjana dig. Lat Jesus, Telningen, ge dig
nya rnojligheter i ditt liv.
Herre, ge mig nya moiligheter att leva far dig, oeh ge mig
en ny installning till livet. Ldt nytt liv gro i mig. Amen.
Las: Jes 4:1-6

Till eftertanke: Jesus erbjuder en ny borjan,
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18 DEN HELIGE ANDE: GAVAN

Da skall ni

ra den helige Ande

som gdua. Ty er giiller loftet oeh era barn

oeh alia dem som dr langt borta, sa manga som Herren var Cud kallar.
APOSTLAGARNINGARNA
2:38-39
Pa pingstdagen lovade Petrus att den helige Ande skulle komrna over dem
som trodde pa Kristus. Det loftet uppfylldes nar den helige Ande kom
over sin a lyssnare, sa som den helige Ande kom over larjungarna pa pingstdagen (Apg 2:1-4). Petrus lovade att den helige Ande skulle komrna och
gora Faderns och Sonens verk i alla troendes liv (v.38-39). Han har kommit till varlden och nar du trodde kom han in i ditt hjarta (Joh 15:26). Vill
du lata den helige Ande verka i ditt liv idag?
Helige Ande, jag bar mdnga andliga behov. Jag ouerldter mitt liv
till dig, fyll mina behou. Fyll mig idag, jag behouer din
ndruaro i mitt liv (Ef 5: 18).
Den helige Ande ar uppfylIandet av de loften som Fadern och Sonen gay.
Han har panyttfott dig (Joh 3:5), han har gett dig evigt liv (v.36), han har
gett dig en ny karaktar (2 Petr 1:4), och han har garanterat ditt hem i
himlen (Ef 4:30). Se vad den Helige Ande kan gora i framtiden. Han kan
ge dig frid (Joh 14:27), en kristen karaktar (Gal 5:22-23), ledning (v.25)
och andliga gavor (1 Kor 12:7,11). Dessa loften har gjorts till dig, nu
maste du gora ansprak pa dem och handla efter demo
Helige Ande, forlat mig for att jag har sa ddligt minne. Jag har glomt de
saker du kan gora for mig. Hjalp mig att komma ihag allt som du kan
gora for mig. Hjalp mig att gora ansprdl: pa det. Amen.
Lis: Apg 1:1-14
Till eftertanke: Den helige Ande ar uppfylIelsen av Jesu loften.
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19 JESUS: BRODET

Jag iir livets brad. Den som kommer till mig skall aldrig
hungra, oeh den som tror pa mig skall aldrig ndgonsin torsta.
JOHANNES

6:35

Jesus ar brodet som ger evigt liv till dem som tror pa honom, du rnaste tro
pa honom for att fa det. Han ar brodet som ger inre gladje, du maste vara
glad i honom for att fa det. Han ar aven brodet som ger kraft oeh styrka
som bygger upp dig oeh ger dig energi till att tjana Gud, du maste lara av
honom for att fa det. Jesus ar uppstandelsens brad som ger dig liv nu oeh
liv i framtiden. "Den som ater mitt kott ... jag skall lata honom uppsta pa
den yttersta dagen" (Joh 6:54). Sa at Jesu brad, det kommer att ge dig
trygghet, oeh i framtiden ska du ateruppsta. Nar du ater av Jesus finner
du kraft genom din personliga relation med honom.
Herre, jag iir svag, jag behouer brad for att fa ny kraft for idag. Herre,
niir jag ser bort ifran dig, hungrar jag efter saker i det hdr livet. Mina
ouppfyllda onskningar gor mig olyeklig. Ldr mig att dta av livets
brad sa att jag kan uppteva andlig [ornojsarnbet i sjalen.
Jesus ar det overnaturliga brodet. De som ater av Jesu brod far kraft till
att springa, arb eta oeh karnpa (FiI4:13). Nar du ater av Jesu brod far du
ett nytt mal i livet att overvinna hinder oeh begransningar, Nar du ater av
Jesu brad har du ett overnaturligt liv, eftersom han kommer att leva i dig
oeh du kommer att leva i honom. Hungrar du efter honom idag?
Livets brad, jag dr hungrig, fyll mig. Jag dr svag,
ge mig kraft. Uppfyll ditt liv genom mig. Amen.
Uis: Joh 6:32-59
Till eftertanke: Jesus ar brodet som ger dig liv.
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20 JESUS: ETT NAMN SOM INGEN KANNER

Ran hade ett namn skrivet som ingen kanner utom han sial».
UPPENBARELSEBOKEN 19:12
Jesus har ett namn som ingen kdnner. Det betyder att ingen vet hans hemliga namn, inte ens duo Aven om du kanske vill veta hans hemliga namn,
kan du inte veta det, eftersom han inte har sagt det till nagon - vissa saker
vet bara Gud. Nar han komrner tillbaka, kommer det fortfarande att finnas ett mysterium om Jesu natur som du inte kan forsta. Varfor? Eftersom
ingen begransad manniska kan forsta den oandlige Guden. Sa bekymra
dig inte for vad du inte vet, utan svara snabbt pa det som du vet om Jesu
narnn. Hans namn ar "Under, Radgivare, Maktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste" (Jes 9:6) - och dessa ar bara nagra fa av de narnn som finns i en
enda vers i Bibeln.
jesus, jag inser att jag inte kan veta, oeh aldrig kommer att veta
allt am dig, men jag vet att jag tillber dig sorn kungarnas kung

oeh herrarnas Herre (Upp 19:16).
Jesus har ett namn som ingen kanner. Det betyder att det kan finnas mer
an ett narnn som du inte kanner till. Sa som hans namn som du kanner till
avslojar Jesu unika egenskaper, speglar de namn som vi inte kanner till
saker am honom sorn du aldrig kan veta. Det beror pa att Jesus ar Gud
och du ar manniska. Men lita pa det du vet am Jesus, och lyd det han vill
att du ska gora,
jesus, jag vet inte allt om dig, men det jag vet dlskar jag, litar
pa oeh tillber jag. jag villlyda dig som min mdstare. Amen.
Las: Upp 19:11-12
Till eftertanke: Fokusera pa vad Jesu namn berattar for oss om honom.
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DEN HELIGE ANDE: SKORDENS HERRE

Skorden ar star, men arbetarna iir fa. Be darfor
skbrdens Herre att han sbnder ut arbetare till sin skord.
MATIEUS 9:37-38
Den helige Ande ar skordens Herre, skordens ar hans. Alltfor ofta tror vi
att skorden ar var; men den helige Ande vill att vi ska arbeta for honom i
skordandet av forlorade sjalar, Eftersom manga manniskor
falten vitnat till skord (Joh 4:35). Nar vi berattar de gada
Jesus for vilsna rnanniskor, kommer den helige Ande att
hjartan for att overtyga dem om deras synd. Sedan kommer
deras andligt forblindade ogon sa att de kan se evangeliet,
mer att dra dem till fralsning. Vill du arbeta med skorden

ar vilsna har
nyheterna om
verka i deras
han att oppna
oeh han komidag oeh lata

den helige Ande verka genom dig? Du kan gar a det genom att beratta om
evangeliet for nagon.
Helige Ande, jag kanner din ldngtan i mitt bjiirta att evangelisera mer.
Jag vill vittna far ndgon idag. Hjdlp mig att beriitta am evangeliet
for ndgon, Verka i hjiirtat pa dem som jag vittnar for.
Den helige Ande ar skordens Herre. Nar manniskor tror pa Jesus fornyar
den helige Ande deras hjartan (Joh 3:5) oeh ger dem evigt liv. Men viktigast av allt: Eftersom han ar skorden bevarar han frukten genom att ge de
nyfralsta sin narvaro sa att de far alla de valsignelser som Fadern har
lovat demo
Helige Ande, du dr skordens Herre! Jag kan inte [ullgora ndgot
utan att du verkar genom mig. Jag ouerldter mig till din ledning.
Anuiind mig idag ndr jag vittnar far andra am min [riilsning. Amen.
Las: Matt 9:35-10:26
Till eftertanke: Den helige Ande verkar genom dig for att vinna ofralsta
manniskor till fralsning,
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22 JESUS: PRISET
Ni har bliuit kopta oeh priset dr betalt.
Sa [orhiirliga da Cud

i er kropp!

FORSTA KORINTIERBREVET

6:20

Jesus ar det fullstandiga priset som betalades for att frikopa dig fran synd.
Fralsningen var inte gratis, han betalade ett pris. Hans dod var priset som
gay dig liv. Fralsningen var inte billig, Jesus blev forodmjukad och torterad och han led for dina synder. Din synd - och alIa andras synd - hade
vanhelgat Gud Faderns fullkomlighet. Synd maste bestraffas, sa Jesus straffades far dina overtradelser, Istallet far att du behovde betala priset, betalade han det for dig.
Jesus, tack (or att du betalade priset (or min synd. Nu iir jag [ri (ran
syndens skuld. Hjalp mig att leva i taeksamhet (or vad du har gjort.
Jesus ar priset som ar stort nog for att tacka alla manniskors synder. Han
ar det slutgiltiga priset som tacker alIa synder som kommer att begas i
framtiden. Han betalade priset en gang far alIa. Han forlat alIa synder alIa synder i det forgangna och alIa synder som begas i framtiden. Om du
gar i ljuset renar Jesu Kristi blod dig fran all synd (1 Joh 1:7). Du behover
inte karma dig skyldig aver din synd, bekann den istallet och ta emot
rening (v.9). Vandra inte omkring i morkret, utan ga i Jesu ljus.
Jesus, det dr ldtt att ga ndr det dr ljust pa udgen, Bevara mig
(ran syndens morka viigar oeh dodsskuggans dal.
Ge mig ljus ddr jag gar, led mig idag. Amen.
Uis: 1 Petr 1:18-25
Till eftertanke: Jesus betalade priset for att befria dig fran synd.
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23 JESUS: SONEN SOM RADER OVER
GUDS HUS

Men Kristus iir betrodd som Son att rdda over Cuds bus, och
hans hus iir vi, ndr vi bdller fast vid var frimodighet
och vart hopp som vi berommer oss avo
HEBREERBREVET

3:6

Jesus ar Sonen som rdder over Cuds hus. Sa som Levi var den forsta
prasten i Israels stamtavla, sa ar Jesus den forsta prasten i Nya Testamentets
fralsning. Sa som Aron var den forste prasten som bad for Israel i
tabernaklet, sa ar Jesus oversteprasten som ber for dig i himlen. Alla troende ar medlemmar i Jesu hus, och han kommer att be till Fadern for
dem. Hur kan han be for dig idag?
Jesus, var min medlare infor Fadern. Varje gang jag halkar tillbaka i
synd, be da till Fadern att jag ska bli [orldten. Varje gang den onde
kommer och frestar mig, beskydda mig genom dina [orboner.
Jesus ar Sonen som rdder over Cuds hus, "darfor kan han ocksa he It och
fullt fralsa dem som kommer till Gud genom honom, ty han lever alltid
for att mana gott for dem" (Hebr 7:25). Sa kom med din a bekymmer till
Jesus, och tat honom vara den som manar gott for dig. Som din forebedjare rnaste Jesus inte "som dessa overstepraster

bara fram offer, en

dag varje ar" (v.27). Han behover inte offra varje dag for sin synd eftersom han ar "helig, obeflackad, skild fran syndare" (v.26). Han ar Sonen
for evigt (v.28). Sa kom in i hans hus for att fa hjalp att losa dina problem,
lat Jesus vara den som manar gott for dig.
Herre, jag vet att "[esu Kristi blod ... renar oss Franall synd" (1 Joh 1:7),
sa jag vilar lugnt i ditt hus. Jag vet att du vill be till Fadern for mig. Amen.
Las: Hebr 3
Till eftertanke: Jesus manar gott for alla dem som tillhor honom.
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24

DEN HELIGE ANDE: GUDS HELIGE ANDE

Bedroua inte Cuds helige Ande, som ni har
[dtt som ett sigill far [orlcssningens dag.
EFESIERBREVET

4:30

Cuds helige Ande kommer till dig fran Gud eftersom den helige Ande ar
den tredje personen i treenigheten. Fadern sande honom till att hjalpa dig
att bli mer lik honom. Han vill att du ska bli mer helig, for han ar den
helige Ande. Han vill hjalpa dig att bli mer andlig, for han ar Guds Ande.
Vill du overlata dig till hans verk idag?
Helige Ande, jag ber dig am en inre farvandling. Jag vilileva ett
rent liv, men jag behouer bjdlp for jag dr svag. Jag vill bli helig,
men jag behouer din styrka. Helga mig, och gar mig ren.
Hjalp mig att leva ett gud(ruktigt liv.
Bedrova inte Cuds helige Ande genom att tilU'ttafrestelser och synd att bo i

ditt hjarta. Bekann snabbt och angra dig, borja sedan genast att leva ett
rent liv. Tank inte ens pa synd eftersom den helige Ande lever i ditt liv.
Eftersom han ar helig blir han bedrovad nar du tillater synden att sla rot i
dina tankar. Eftersom den helige Ande ar Gud, vill han att du ska ha helighet i ditt liv oeh i din a tankar. Men han ar ocksa Hjalparen, be honom om
hjalp att overvinna frestelser. Be honom gora dig helig och andlig.
Helige Ande, kam in i mitt liv. Jag vill att din helighet ska rdda Over mina
tankar och min langtan. Jag kan inte helt ta austdnd (ran synden eftersom
jag dr svag. Du dr Cud, ldt din helighet f/oda genom mig. Amen.
Las: Ef 4:17-32
Till eftertanke: Den helige Ande sandes for att gora dig gudfruktig.
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25 JESUS: DEN HELIGE

Du skall inte ldmna mig i graven eller lata din Helige se forgangelsen.
APOSTLAGARNINGARNA
2:27
Jesus ar Guds helige. Han var Faderns foretradare som sandes till jorden
for att frikopa den syndfulla manskligheten. Nar Adam syndade var hela
manskligheten forlorad. Eftersom Fadern alskade manniskorna han skapat, ville han fralsa demo Hur kunde Fadern bestraffa deras synder oeh
and a lata rnanniskor ga fria? Eftersom Gud Fadern inte kunde forandra
sin natur var han tvungen att bestraffa deras uppror oeh olydnad. Sa han
sande Jesus till jorden for att leva ett fullkomligt liv, Jesus var den helige.
Jesus var den som var utan synd som bestraffades for mansklighetens
synder. Han var Faderns foretradare som sandes for att ge evigt liv till
dem som inte kunde tro pa honom.
Herre Jesus, jag prisar dig for att du kom till jorden for att
do for mina synder. Jag vet att du dr Guds helige, taek for ditt offer.
Hjalp mig att leva ett gudfruktigt liv som ett vittne for dig.
Eftersom Jesus var din foretradare pa korset vill han att du ska vara hans
foretradare for dina ieke-kristna vanner oeh slaktingar, Han vill att du
ska leva ett heligt liv infer demo Han vill att du ska beratta om fralsningsplanen for demo Eftersom han har dott for dig vill han att du ska leva for
honom.
Herre Jesus, jag vill vara din [oretriidare idag. Jag vill forsoka
att leva ett heligt liu; men jag behouer hjalp. Lev i mig oeh uppenbara
dig sjdlu for andra genom mig. Hjiilp mig att uara ett gott [oredome
for bade [riilsta oeh ofralsta miinniskor. Amen.
Las: Ps 16
Till eftertanke: Jesus var den helige.

315

26 JESUS: DEN FORSTFODDE FRAN DE DODA

Oeh [rdn Jesus Kristus ... den forstfodde [rdn de doda.
UPPENBARELSEBOKEN

1:5

Jesus var den forst(odde (ran de doda, vilket betyder att han var den forste som blev uppvackt - eller fiek liv - fran de doda. Jesus var dad men
fiek liv av Fadern, hans kropp levde igen. Jesus var aven den [orstfodde
frlm de doda i ateruppstandelsen. Han fordes fran de doda, fran den plats
dar de doda finns, oeh fordes till himlen. Jesus kan gora livet akta far dig
idag, eftersom han bor i dig. Vill du det?
Herre Jesus, du uppstod (ran de doda sa att du kan
komma in i mitt hjdrta med evigt lio. Nu bor du i mig.
Jag prisar dig (or att du ger mig /iv.
Ge mig kraft till dagens uppgifter.
Jag tillber dig som den [orstfodde [rdn de doda.
Jesus var den [orstfodde [rdn de doda oeh viktigast eftersom han blev "en
livgivande ande" (1 Kor 15:45). Detta betyder att Jesus gay liv at alla.
Men Jesus var aven den forste att ateruppsta, ingen hade uppstatt fran de
doda fare honom. Jesus var den (orst(odde (ran de doda sa att alla som nu
tror pa honom ar "fodda pa nytt" fran sin andliga dodo AlIa som tror pa
honom har hans nya liv, de har evigt liv. Tacka honom far det.
Herre, du uppstod [rdn de doda for att fylla mitt tomma liv med
din ndruaro, Ge mig glddje oeh mening med livet. Amen.
Uis: Matt 28:1-10
Till eftertanke: Jesus kan ge dig liv eftersom han uppstod fran de doda.
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DEN HELIGE ANDE: DEN EVIGE ANDE

Hur mycket mer skall da inte Kristi blod rena udra samveten [rdn doda
giirningar; sa att vi tjanar den levande Guden. Ty Kristus har genom
den evige Ande framburit sig sjal» som ett felfritt offer at Gud.
HEBREERBREVET

9: 14

Den helige Ande ar den evige Ande. Han har alltid funnits. Han ar den
tredje personen i treenigheten oeh var delaktig i skapelsen (1 Mos 1:2)
oeh verkade genom hela Gamla Testamentet. En del manniskor har felaktigt trott att han inte kom forran Jesus lovade att sanda honom till varlden (Joh 15:26). Men han ar den evige Ande. Nu har den helige Ande en
sarskild relation till dem som tror. Han vill bo i dig, leda dig, undervisa
dig, beskydda dig oeh nar du ar svag vill han fylla dig med gudomlig
kraft. Vill du ha den helige Ande i ditt liv?
Kom, evige Ande oeh fyll mig med din ndruaro, Jag behouer
bli helig, avskilj mig [rdn synden. Jag behouer kraft att lyda
Bibeln, fyll mig med din kraft.
Den helige Ande ar den evige Ande. Han har alltid varit helighetens Ande,
sa han kan gora dig helig. Han har varit Anden i evighet, sa han kan gora
dig andlig. Fadern oeh Sonen har sant den helige Ande for att hjalpa dig
att gora det du forvantas gora. Nar den evige Ande fyller ditt liv kanner
du Guds syfte, oeh du inser att ditt liv ar storre an din vardagliga varld,
Den evige Ande vill fa dig att inse att du ar en del av Guds eviga plan.
Helige Ande, jag vill ha mer an jag har i den hiir uarlden. Kom,
evige Ande. Jag vill ha en (lakt av evigheten i mitt liv. Amen.
Las: Hebr 9:12-22
Till eftertanke: Den helige Ande vill fa dig att inse att du ar del av en evig

plan.
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28 JESUS: DET TROV A.RDIGA VITTNET

Ndd vare med er oeh (rid i(rdn honom som ar oeh som var oeh

sorn kammer ... och {ran Jesus Kristus, det trouardiga vittnet.
UPPENBARELSEBOKEN

1:4-5

Jesus ar det trouardiga vittnet, han vill ge ett trovardigt vittnesbord for att
bygga upp dig. Nar du tvivlar vill han bygga upp din tro. Nar du ar modfalld vill han komma oeh ge dig gudomligt frimodighet. Jesus kan vara ett
trovdrdigt vittne for dig varje gang du behover det. Men du maste be am
hans hjalp.
jag skams over mina tuiuel, eftersom mina [rdgor i(rdgasiitter
din (ullkomlighet. Pdminn igen om din trouiirdigbet.
Ge mig [oruissning am de loften du har gett.
Jesus ar det troviirdiga vittnet som kom for att vittna for varldens manniskor

OlTI

att den hirnrnelske Fadern alskar dern. Men de tog inte ernot Jesu

vittnesbord. Fastan han var ett troudrdigt vittne oeh han visade det med
teeken oeh under, ville varlden inte tro honom. Jesus sade till Pilatus: "For
att vittna am sanningen ar jag fodd" (Joh 18:37), men Pilatus fordomde
honorn. Jesus talade trovardigt am sanningen, men han blev korsfast pa
grund av vad han sade oeh gjorde. Sa som Jesus var trovardig till slutet, sa
vill han att du ska vara trovardig - aven om det kan kosta dig ditt liv.
[esus, du dr mitt troudrdiga uittne, jag tar emot dig i mitt liv som ett
sdhert uittnesmdl om sanningen. jag tror pa vad du sade i Bibeln. jag

prisar dig (or dina mirakel oeh din medkiinsla. jag tar emot din dod
som [orldtelse (or mina synder. Taek (or ditt troviirdiga uittnesbord
som ger mig (rimodighet oeh [oruissnmg. Amen.
Uis: Joh 19:7-15
Till eftertanke: Jesus kommer att vara trovardig oeh beratta om sanningen
for dig.
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29 JESUS: DAVIDS ROTSKOTT OCH HANS
ATTLING

Jag dr Davids rotskott och hans attling.
UPPENBARELSEBOKEN

22:16

Jesus ar Davids rotskott oeh hans dttling, Israels storste kung. Sa som ett
trad far styrka oeh liv fran sina ratter, sa kom Davids styrka franJesus. Sa
som David fiek allt fran Jesus, sa kommer din andliga kraft Iran honom.
Du foddes pa nytt nar Kristus kom in i ditt hjarta, sa ditt andliga liv
kommer fran honom.
Herre, jag vet att mitt andliga liv kommer (ran dig,
hjalp mig att aldrig glomrna uar min styrka (inns.
Jesus ar Davids rotskott oeh hans attling, Jesus var inte bara Davids kalla
till styrka, utan han foddes ocksa i Davids att. Jesus har den lagliga ratten
till Davids tron. Eftersom han foddes i Davids att var Jesus berattigad att
uppfylla alIa profetiorna om att Messias skulle komma med fralsning far
varje israelit oeh far hela landet. Vand dig till honom med dina behov.
Jesus ar Davids rotskott oeh hans iittling, vilket betyder att han var "Davids son" (Matt 1:1). Nar David skrev psalmerna kallade han den kommande Messias for "Herren" (Ps 110:1,5). Sa somJesus var Davids Herre,
sa vill han vara din Herre. Vill du overlamna dig sjalv till honom idag?
Herre, du dr roten som ger mig liu;jag dr din dttling. Men viktigast dr
att du dr min Herre oeh jag vill tjana dig den hiir dagen. Amen.
Uis: Upp 22:12-21
Till eftertanke: Vill du overlamna dig sjalv till Jesus sa som David gjorde?
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30 DEN HELIGE ANDE: UPPENBARELSENS
ANDE
Jag ber att var Herre Jesu Kristi Cud, hdrlighetens Fader, skall ge er
vishetens och uppenbarelsens Ande, sa att ni [dr ratt kunskap om honom.
EFESIERBREVET 1: 1 7
Det behovs uppenbarelser for att visa dig de saker du inte kan veta forran
Gud uppenbarar

dem for dig. Den helige Ande ar uppenbarelsens Ande

som visade Bibelns forfattare vad de skulle skriva och som ledde dem att
noggrant skriva ner Guds uppenbarelser. Men Bibeln ar mer an en noggrant skriven bok, den ar inspirerad (2 Tim 3:16), vilket betyder att den
helige Ande andades sin narvaro in i orden. Den helige Ande finns i Bibelns ord for att hjalpa dem som laser demo Sa nar du later Guds ord
komma in i ditt liv kommer den helige Ande in i ditt hjarta for att paverka
dig. Vill du lata uppenbarelsens Ande visa dig det Gud vill att du ska veta
nar du laser Bibeln?
Helige Ande, jag dlskar Cuds ord eftersom det innehdller
dina ord. Tala till mig genom dess sidor sa att jag kan
lara kiinna dig bdttre och gora din vilja.
Du vet inte vad framtiden haller i sin hand, men den helige Ande vet bade
de kommande gladjearnnena och sorgerna. Las Bibeln for att lara dig
hans ledning, han kommer att forbereda dig for allt det som kan handa i
framtiden. Du vet inte var du kanske kommer att ga idag, men den helige
Ande vet Guds vilja for dig. Lat honom leda dig idag. Uppenbarelsens
Ande vet vad som ar bast for dig, Iiit honom hjalpa dig att i Bibeln finna
Guds vilja med ditt liv.
Helige Ande, jag litar pa min [ramtid med dig. Jag uill ldra mig vad
du uppenbarar for mig i Bibeln. Jag vill ga dit du leder mig. Amen.
Las: 2 Tim 3:14-17
Till eftertanke: Den helige Ande kan uppenbara Guds vilja for dig.
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31 JESUS: DEN OSYNLIGE KONUNGEN

Evigheternas konung, den oforganglige, osynlige, ende Guden,
honom yare dra och pris i evigheters evighet, amen.
FORSTA TIMOTEUSBREVET

1:17

Jesus ar den osynlige konungen, du kan inte se honom, men han ar med
dig hela tiden, varje dag. Bara for att han ar osynlig betyder det inte att
han inte ar med dig. Medan hans kropp sitter pa Faderns hogra sida i
himlen, bar han i vara hjartan. Eftersam Jesus ar Gud, ar Jesu Ande narvarande overallt pa samma gang. Att han ar osynlig betyder att han finns
overallt i Anden. Be honom att hjalpa och beskydda dig den har dagen,
eftersom han ar med dig.
Jesus, tack {or att du dr med mig. Beskydda mig idag {ran
{aror jag inte ser, och hjiilp mig igenom problem jag inte
har matt an. Hidip mig att vara en gudfruktig manniska.
Jesus ar den osynlige konungen, han regerar over hela universum. Han
kan vara overallt samtidigt, eftersom han ar allestades narvarande, Sam
Herre regerar Jesus over universum, oeh an viktigare, han bar i ditt hjarta
(Koll:27). Men han vill mer an att bo i ditt hjarta. Han vill regera over
ditt hjarta. Han vill sitta pa ditt hjartas tron sam kanung for att regera
over ditt liv idag. Vill du lata honom gora det?
Jesus, jag vill att du ska uara Herre i mitt liv och regera over mig idag.
Ldt varje ord jag talar [orharliga dig. Ldt varje sak jag gar [rdmia
ditt kungarike. Ldt varje steg jag tar ledas av dig. Var med mig
och beskydda mig och hjiilp mig att udxa andligen. Amen.
Las: Matt 14:22-36
Till eftertanke: Jesus ar med dig, aven nar du inte kan se honom.
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JESUS: DEN OFORGANGLIGE KONUNGEN
Evigheternas konung, den oforganglig«, osynlige, ende Guden,
honom vare dra oeh pris i evigheters evighet. Amen.
FORSTA TIMOTEUSBREVET
1:17

Jesus ar den o[organglige konungen. Ordet "oforganglig" betyder "ododlig", oeh det betyder ocksa "som inte kan fordarvas." Den oforganglige
konungen kommer aldrig att do, inte heller finns det svek i honom eller i
hans herravalde. Hans lagar ar rattfardiga, de baserades inte pa sjalviska
prineiper, inte heller korn de till av syndfulla skal, Eftersom han ar den
oforganglige konungen ar alla hans domar ratta. Jesus har aldrig gjort ett
misstag nar han har utovat sin a lagar. Eftersom Jesus ar en oforganglig
konung kan du lita pa honom. Han kommer inte att vara svekfull inte
heller kommer hans kungarike att falla isar, De som star under hans herravalde kan inte fordarva hans normer och lagar.
Jesus, du ar min ofarganglige konung. Jag bojer kna far att tillbe dig
eftersom du alltid har levt i det fargangna, du kommer alltid att leva i
[ramtiden oeh du lever idag. Sitt pa mitt hjdrtas tron, regera aver mitt liv.
Jesus ar den ofarganglige konungen. Nar han var pa jorden syndade han
inte oeh Pilatus fann inget fel i honom. Jesus dog som det fullkomliga
lammet som var en ersattning for dina synder. Han uppstod igen pa tredje
dagen for att leva for evigt. Doden kunde inte forstora hans fullkomliga
kropp. Jesus ar den evige konungen, vilket betyder att alla manniskor i
alla Mdrar, fran alla etniska grupper, maste overlata sig till hans herravalde eller domas efter hans lagar. Han ar den cforgiinglig« konungen
vars herravalde aldrig kan stortas.
Jesus, du dr en rdttfdrdig konung. AUt du gor dr rdtt. Jag tillber dig far
din trouardigbet. Jag tjanar dig eftersom du dr min Fralsare. Amen.
Las: Ps 24
Till eftertanke: Jesus kornrner inte att gora nagra misstag i ditt liv.
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2

DEN HELIGE ANDE: HERRENS ANDE

Over honom skall HERRENS Ande uila, Anden med
vishet oeh [orstdnd, Anden med rdd oeh styrha,
Anden med kunskap oeh fruktan for HERREN.
JESAJA

11:2

Herrens Ande ar den helige Ande som utfor Gud Faderns oeh Gud Sonens
verk i ditt hjarta. "Herrens Ande" uppenbarar den helige Andes karaktar,
med andra ord, vem han ar, Nar du tanker pa Guds eviga natur, kom da
ihag att han har andra egenskaper an en manniska. Kom ihag att "Gud ar
Ande" (Joh 4:24), sa den helige Ande ar inte begransad. Han kan tjana
dig var som heIst, pa vilken plats som heIst oeh nar som heIst.

o

Herrens Ande, gar den hiir dagen till en underbar dag.
Hjdlp mig att [orharliga Fadern, Sonen oeh dig, helige Ande.
Herrens Ande ar med alla troende, sa han kommer art vara med dig. Han
vill uppfylla det somJesus Iovade: "Oeh jag skall be Fadern, oeh han skall
ge er en annan Hjalpare ... sanningens Ande ... han forblir hos er och skall
vara i er" (Joh 14:16-17). Du rnaste tro pa Jesu lofte oeh handla efter det.
Du maste ta emot Herrens Ande am du vill att han ska verka i ditt liv, men
han kan bara ingjuta kraft i det du ger till honom, sa overlat till honom
idag det du vill att han ska bruka.

o Herrens

Ande, jag ger mig sjdlu till dig. Fyll mig med en

ny iver att vara helig. Ge mig en ny ldngtan att tjana dig.
o Herrens Ande, fyll mig helt oeh anudnd mig. Amen.
Las: Joh 14:16-26

Till eftertanke: Den helige Ande gor Guds verk overallt i alla manniskor,
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JESUS: DEN SISTE ADAM

Den [orsta manniskan, Adam, blev en leuande varelse.
Den siste Adam blev en livgivande ande.
FORSTA KORINTERBREVET
15:45
Jesus ar den siste Adam. Adam var den forste imanniskoslaktet, oeh Jesus
ar overhuvudet for dem som han har frikopt. Den forste Adam, den forste
i manniskoslaktet, var olydig mot Gud, vilket resulterade i att alla blev
syndare. " Genom en enda manniska kom synden in i varlden" (Rom 5:12).
Jesus, den siste Adam, bestarnde sig for att frikopa manskligheten.

Han

pa

dog for alla. Jesus ar den forste i en ny generation av alla som ar fodda
nytt genom Guds Ande. Jesus uppstod pa tredje dagen for att ge liv till
alla som foljer honom.
Herre Jesus, jag kammer till dig sorn min hdrskare, och bekiinner ditt
ledarskap over mitt liv. Jag ber att andra ska lata dig regera over sina
liv och ouerldter nu herraualdet over mitt liv till dig.
Den forste Adam var den forsta som syndade, oeh genom sin olydnad
kastade han hela manskligheten i evig dodo Jesu dod - den siste Adambefriade alla som skuHe tro pa honom. Genom sin ateruppstandelse fick
han ledarskapet over en ny generation troende. Nu vill Jesus ha inflytande over alla ornraden i ditt liv - hem, affarer, fritid, hobbys, semestrar,
nojen oeh sa vidare. Han vill att du ska tjana honom med din tid, dina
tal anger oeh gavor, Vad vill du ge till honom?
Herre, jag vet att du dr den siste Adam, kroppens huvud. Var huvudet

i mitt liv och i allt det jag gor. Jag ger mitt liv till dig. Amen.
Las: 1 Kor 15:35-45
Till eftertanke: Jesus, den forste i en ny generation, vill vara huvud i ditt liv.
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JESUS: DEN ENFODDE SONEN

Ty sa alskade Cud uarlden att han utgav sin enfodde Son, for att
den som tror pa honom inte skall ga [orlorad utan ha evigt liv.
JOHANNES

3:16

Jesus ar den enfodde Sonen, ett namn fran Gamla Testamentet som tillkannager att han var skapad till att vara evig av Fadern. Fadern sa de till
Jesus: "Du ar min Son, jag har idag fott dig" (Ps 2:7). Detta betyder inte
att Sonen foddes vid ett tillfalle i det forgangna, utan det beskriver den
eviga relationen mellan Sonen oeh Fadern. Bade Fadern oeh Jesus ar lika
eviga oeh lika Gud, men de har olika personligheter. De ar lika till sin
natur, Jesus foddes inte vid ett tillfalle i det forflutna, eftersom det skulle
innebara att Sonen inte ar evig. Men Fadern har alskat jesus i evighet, oeh
eftersom Fadern alskade dig oeh varlden sande han Jesus att do for dina
synder. Nar du tar emot Jesus som den enfodde Sonen har du ocksa trott

pa Fadern.
Jesus, jag tillber dig sa som jag tillber Fadern. Ni dr bdda Cud,
oeh jag kommer till dig med tacksdgelse for allt du gjort for mig.
Nar du tar emotJesus som Fralsare blir du ett Guds barn (Rom 8:14-16).
Fadern har bara en Son som kunde do for varlden, oeh pa grund av den
offerdoden har Fadern nu manga "soner". Du ar en medlem i familjen.
Jesus, jag tillber dig som den ende enfodde Sonen. Jag prisar dig
som den andra personen i treenigheten. Jag taekar dig for
att du kom till udrlden for att do for mina synder. Amen.
Las: Joh 3:9-20

Till eftertanke: Jesus ar Faderns enfodde Son.
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DEN HELIGE ANDE: AND EN MED

FORSTAND
Over honom skall HERRENS Ande uila, Anden med
vishet ocb [orstdnd, Anden med rdd oeh styrka,
Anden med kunskap och [ruktan for HERREN.
JESAJA

11:2

Den helige Ande ar Anden med [orstdnd, han kan skilja mellan det som ar
akta oeh det som ar falskt. Fastan rnanniskor anvander kristna ord oeh
gester oeh pdstar sig kanna Gud, vet han vad som ar akta oeh vad som
inte ar det. Han kommer att hjalpa dig att utvardera ditt andliga liv oeh
visa nar du ar uppriktig oeh nar du bara ger sken av att vara religios.

o Ande

med [orstdnd, avsloja alla falska motiv i mitt liv oeh
hjalp mig att vara uppriktig i karaktdr oeh tjanst. Hjalp mig att
tillbe Fadern pa ett akta sdtt. Jag vill bli lik Kristus. Ge mig
sann andlig kraft till att leva det kristna livet.
Anden med [orstdnd vet nar nagon ar uppriktig i sin tillbedjan, det ar
darfor han ger manniskor sjalvinsikt. Han uppmuntrar

alla som vill bli

forvandlade till Kristi avbild, det ar darfor han ger dem sjalvrannsakan,
Han varderar alla dem som vill leva ett akta kristet liv, det ar darfor han
ger dem ledning i deras dagliga vandring. Nar Anden med [orstdnd vilar
over dig, kan du vara viss om att du gor Guds vilja. Da "vittnar Anden
sjalv med var ande att vi ar Guds barn" (Rom 8:16).

o Ande

med [orstdnd, visa mig mina misslyekanden

sa att jag kan rdtta

till dem, visa mig min skenhelighet sa att jag kan odmjukt ga med dig,
visa mig din vilja med mitt liv och hjalp mig att gora den. 0 Ande
med [orstdnd, ge mig [oruissning idag. Amen.
Las: 1 Mos 24
Till eftertanke: Den helige Ande vill visa dig vad som ar akta oeh vad som
ar falskt.
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JESUS: GUD UPPENBARAD I KOTTET

Gud blev uppenbarad i kottet, beuisad rattfdrdig genom Anden, sedd av
dnglarna, predikad bland [olken, trodd i udrlden, upptagen i drligheten.
FORSTA TIMOTEUSBREVET

3:16

Jesus var Gud uppenbarad i kottet. Om du vill se hur Gud ar, se pa Jesus.
Du kan se hans livs historia i Bibelns sidor. Nar du laser om hans liv kan
du se hur Gud skulle hantera situationer. Om du vill se hur Gud vill att du
ska leva, ar Jesus ditt foredorne. Vill du folja i hans spar? Jesus ar Gud

uppenbarad i kottet. Han foddes i ett stall i Betlehem eftersom rnanniskorna forkastade honom nar han kom, det fanns inget rum pa harbarget
(Luk 2:7). Hur reagerar du nar du blir avvisad? EftersomJesus foddes till
judarnas kung kande Herodes sig hotad och forsokte doda honom (Matt
2:16). Hur kornrner du att hantera forfoljelse? De ofralsta vet inte vad de
ska tro om Kristus, eftersom han var Gud uppenbarad i kattet.
Jesus, du dr min Herre oeh Gud. Jag tillber dig far att du
gay upp bimrnelens harligbet for att komma till jorden
oeh leva som en miinniska. Jag tar emot dig, [astdn
andra [oreastar dig. Jag kroner dig till kung i mitt lio,
[asian ndgra [orsokte doda dig. Taek for att du blev kott for mig.
Den storsta handelsen i historien var nar Gud blev manniska. Herdarna
forstod vad som hande och tillbad Jesus nar han lag i en krubba (Luk
2:15-16). De vise rnannen tillbad honom med gavor av guld, rokelse och
myrra (Matt 2:11). Genom hela historien har troende manniskor tillbett
honom med sitt hjartas gava. Vad vill du ge honom idag?
Jesus, jag vet att du dr Gud uppenbarad i kattet. Jesus,
jag tillber dig med mitt hjarta som gdua. Jag har
ingenting storre att ge dig an mig sjalv. Amen.
Las: 1 Tim 3:14-16
Till eftertanke: Du rnaste tillbe Jesus for att han blev kott.
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DEN HELIGE ANDE: EN KALLA
Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall
aldrig ndgonsin torsta. Det vatten jag ger skall i honom bli
en kalla, som [lodar {ram oeh ger evigt liu.
JOHANNES

4:14

Den helige Ande ar en kalla for varma, torstiga vandringsman. Jesus sade:
"Kom till mig oeh driek" (Joh 7:37). Han lovade: "Ur hans innersta skall
strornmar av levande vatten flyta fram" (v.38). Den kallan - det levande
vattnet - finns inom dig, sa du komrner aldrig mer att behova leta nagon
annanstans for att bli slacka din torst, Du kommer aldrig att behova soka
gladje i syndiga nojen, Du kommer inte att kunna slacka din torst i varlden, i kottet eller i djavulen. Den olidliga torsten i din mun ar den helige
Andes eget satt att fa din uppmarksamhet, Se in i ditt hjarta for att finna
frid i honorn. Den helige Ande ar dar nar du ar redo att drieka.
Helige Ande, jag vet att du kom in i mitt hjdrta ndr jag blev [rdlst. Ldt
mig [orbli torstig sa att jag kommer till dig ndr jag behouer [ornyelse.
Den helige Ande ar en kiilla som fornyar din styrka. Nar du ar for trott
for att fortsatta, drick av honom, Nar du saknar andlig energi, lat honom
vara din styrka. Kanske du behover svalka och vila. Driek lite vatten.
Sedan ar du reda att fortsatta med det sorn du maste gora.
Helige Ande, jag behouer dig idag. Yagen dr ldng oeh jag ar utmattad.
Solen tar all min energi, sa jag drieker. Ditt vatten dr gott. Amen.
Las: joh 4:1-14
Till eftertanke: Den helige Ande fornyar dig.
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JESUS: HAN SOM HAR GUDS SJU ANDAR
OCH DE SJU STJARNORNA

8

Sa sager han som har Cuds sju andar oeh de sju stjdrnorna.
UPPENBARELSEBOKEN

3:1

Jesus ar han som har Cuds sju andar oeh de sju stjiirnorna. Detta ar inte
en anspelning pa sju olika andar som sants av Gud, utan det syftar pa
Guds Ande som vill tjana dig och kyrkan pa olika satt. Jesus kan sanda
den helige Ande att gora manga saker i ditt liv. Anden kan overtyga dig
om synd, panyttfoda dig, bo i dig, dopa, bekrafta, leda och ge dig andliga
gavor, Jesus kan sanda den helige Ande att gora dig helig och att gora dig
andlig, ta emot det han sander.
Herre, jag tar emot den helige Andes hjiilp
i mitt hjdrta. Verka i mitt liv idag.
Jesus ar han som har de sju stjdrnorna. Dessa stjarnor var kyrkor (Upp
2:1). Dessa kyrkor hall han kara, liksom alla kyrkor oeh de troende i
demo Men det fanns nagra problem i dessa kyrkor. Till kyrkan i Sardes
sade han: "Du har namnet om dig att du lever, men du ar dod. Kom
darfor ihag vad du har tagit emot och hort, och hall fast vid det och
ornvand dig" (3:1,3). Oavsett hur andlig eller varldslig en kyrka ar, vet
Jesus om det, oeh han verkar i den kyrkan for att gora den mer gudfruktig. Jesus ar han som kommer som en tjuv om natten, och vid en stund da
vi inte vantar oss det (v.3). Sa vandra trofast infor honom i karlek, for de
som ar segrare kommer att bli kladda i vita klader och deras namn skall
aldrig strykas ur livets bok (v.S).
Herre, sand den helige Ande till att gora mig mer gudfruktig. Du dr
den som kommer, jag udntar pa att du ska komma tillbaka. Amen.
Uis: Upp 3:1-6
Till eftertanke: Jesus kanner oss oeh verkar i oSS.
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JESUS: DEN RATTFARDIGE
Mina barn, detta skriver jag till er fOr att ni inte skall synda.
Men om ndgon syndar, har vi en som for var talan infor Fadern
- Jesus Kristus som dr rattfardig.
FORSTAJOHANNESBREV

2:1

Jesus ar rdttfdrdig. Ingen kan gora ansprak pa att vara rattfardig, eftersom Bibeln sager: "Ingen rattfardig finns, inte en enda" (Rom 3:10). En
rattfardig person gor alltid det som ar ratt i sina handlingar, har alltid ratt
tankar och en ratt attityd. Nar Johannes dopte Jesus var det for att "uppfylla all rattfardighet" (Matt 3:15), vilket betyder att Jesus och Johannes
gjorde det som var

ran pa ratt satt. Jesus ar den en de rattfardige personen

som nagonsin har levt, for han gjorde alltid det som var ratt och hans
karaktar var fullkomlig rattfardighet.
Herre Jesus, jag vet att du dr fullkomlig oeh att du aldrig bar syndat
(1 Petr 2:22), men hur ar det med mig? Hur kan jag bli rdttfardigi
Jesus ar ratttardig, nar du gar in i det panyttfodda livet, identifieras du
med Jesu position i himlen, oeh han bor i dig pa jorden. Jesus sade: "Ni ar
i mig och jag i er" (Joh 14:20). Eftersom Jesus var fullkomlig gjorde Fadern honom till din synd, och Fadern gav sin rattfardighet till dig (2 Kor
5 :21). Hemligheten med det kristna livet ar att Jesus kommer att bo i dig
nar du ar fralst. Du ar fortfarande en syndare - en forlaten syndare - men
Jesu rattfardighet tillraknas dig nar du ar fralst. Det du behover nu ar
kraft att overvinna synd. Det far du nar Jesus lever sitt liv genom dig. Lat
den rattfardige skina genom ditt liv idag.
Herre, fyll mitt ofullkomliga liv med din rdttfdrdighet. Lev
genom mig sa att andra kan se din fullkomlighet.

Amen.

Las: 2 Kor 5:14-21

Till eftertanke: Kristi rattfardighet gays till dig nar du blev fralst.

331

NOVEMBER

, ",~,"",<,

-

10 DEN HELIGEANDE: DIN GODE ANDE

Din gode Ande gav du for att undervisa demo Ditt manna nekade
du inte deras mun, oeh vatten gav du dem ndr de torstade.
NEHEMJA

9:20

Den helige Ande ar Guds gode Ande. Han kallas god eftersom det ar hans
natur. Godhet ar det absoluta forkroppsligandet av alla positiva egenskaper. Allt som ar gott i varlden kommer fran Gud. Gud skapade varlden
oeh nar allt var fardigt "sag Gud att det var gott" (1 Mos 1:4). De forsta
foraldrarna forstorde den goda varlden genom sin synd, men Gud fortsatte hela tiden att gora goda ting for manskligheten. Detta innebar att
nar du staller till det kan han grip a in oeh gora goda ting for dig. Be Gud
att fyIla dig med goda ting oeh att anvanda dig den har dagen.
Cud, du dr stor oeh du ar god. Forlat mig mina
synder, oeh gor goda ting for mig idag.
Den helige Ande ar den gode Anden. Gud blir inte god av nagot som ar
gott i varlden, utan saker blir goda genom honom. Han vill andas godhet
over varlden nar manniskor tillater honom att gora det. Han vill berora
ditt liv med godhet nar du soker honom. Dina goda garningar kommer
inte att fralsa dig (Ef 2:8-9), inte heller kommer de att gora dig god. Du
blir god nar du lever i den helige Ande oeh later hans godhet gora dig god.
Helige Ande, jag valier godhet. Jag viii att fullkomligheten
din gudomliga natur ska fylla mitt hjdrta oeh gora mig god.
Jag viii gora sa myeket gott som mojligt idag. Amen.
Uis: Neh 9:20-27
Till eftertanke: Den helige Ande vill gora goda saker for dig.
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11 JESUS: GUDS SON MED OGON SOM

ELDSLAGOR OCH FOTTER SOM
SKINANDE MALM
Skriv till [orsamlingens angel i Tyatira: Sa sager Cuds Son, han
som har ogon som eldsldgor oeh (otter som skinande malm.
UPPENBARELSEBOKEN 2:18
Jesus ar Son till Gud som ar hela mansklighetens

domare, bade de tro-

endes och de icke-troendes. Han domer all synd pa samma satt. Din synd
domdes i det forflutna pa Golgata, de ofralsta komrner att dornas i framtiden. Ingen kan gornma sig fran hans domande fatter som ar som skinande malm. Guds Son gay sig sjalv for synden, men de ofralsta kommer
inte att komma till honom for att fa forlatelse, sa de kommer att mota
honom i domen. Och aven de fralsta som fortsatter att synda kommer att
bli domda av honom som har ogon som eldslagor,

o Cuds

Son, jag vet att jag dr forlaten, men ibland syndar jag

omedvetet. Forlat mig nu genom ditt blod (Ef 1:7, 1 [oh 1:9).
Cuds Son med ogon som eldsldgor oeh (otter som skinande maim kommer
att se och forsta alla troendes motiv. Du kan inte dolja kottsliga synder eller
hyckleri for honom. Han har allseende ogon, sa han vet allt om synder i
ditt liv. Jesus har fatter som ar snabba att doma synd, du kan inte komma
undan rned nagot. Du maste ta itu rned din synd innan Jesus darner den.
Herre, jag kommer till dig varje dag och rannsakar mitt bjarta efter
dold synd. Jag bekiinner min synd, forlat mig. Jag dngrar mig och
[orbinder mig att leva ett gudfruktigt /iv, rena mig. Jag uill leva ett
oklanderligt liv, bjdlp mig. Ge mig vishet att kiinna igen frestelse i mitt
/iv, oeh ge mig styrka att oueruinna den. Jag vill behaga dig. Amen.
Las: Upp 2:18-29
Till eftertanke: Ta itu med din synd for Jesus vet om den.
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12 JESUS: ABRAHAMS SON
Detta dr berdttelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.
MATIEUS 1:1
Jesus ar Abrahams son. Sa som varje jude ar Abrahams son eftersom
Abraham var den forste juden, fadern till alIa, sa var Jesus Abrahams son.
Fadern i himlen gay Abraham stora loften -Toften som att valsigna honom ekonomiskt oeh gora hans namn stort. Fadern i himlen lovade att
valsigna dem som valsignade Abraham oeh att forbanna dem som forbannade Abraham. Sedan gay Fadern i himlen Abraham det storsta loftet: att hela varlden skulle valsignas eftersom en judisk Messias som skulle
befria varlden skulle komma genom hans sad. Det ar Guds lofte om Jesus
Kristus.
Herre Jesus, jag vet att din [odelse var [orutsagd oeh att Fadern
sande dig ndr tiden var mogen - (odd av en kvinna - (or att [rikop«
alla dem som dr [orlorade (Gal 4:4-5).
Jesus ar Abrahams son, men anda Guds evige Son. Jesus foddes 2000 ar
efter Abraham, anda levde han under Abrahams livstid. Jesus sade "Abraham jublade over att fa. se min dag" (Joh 8:56). Det skedde nar Abraham bad till Herren att radda Sodom oeh Gomorra (Gen 18:23-33), han
bad till den som skulle bli hans sad i framtiden. Nu kan du be till Jesus, sa
som Abraham gjorde. Dina boner kommer att bli besvarade sa som Abrahams boner.
Herre Jesus, du besvarade Abrahams bon, sd jag vet att du
kan besvara mina boner. Ldr mig uthdllighet i bon sa att jag inte
kommer att sluta att be ndr du ar pd vag att svara. Amen.
Las: Matt 1:1-17
Till eftertanke: Du kan fa dina boner besvarade, sa som Abrahams boner
blev besvarade.
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13 DEN HELIGEANDE: MITT VITTNE
Se, redan nu bar jag i bimlen mitt uittne, i hojden min [orsuarare.
16:19
Om detta uittnar ocksa den helige Ande for ass.
HEBREERBREVET 10: 15
JOB

Den helige Ande ar Faderns uittne till ditt hjarta. Nar du inte vet vad du
ska gora kommer den helige Ande att lata dig veta Faderns vilja, och han
kommer att tala om for dig hur du ska gora det. Nar du har tvivel kommer den helige Ande att ge dig forvissning. Sa som ett vittne maste ge ett
noggrant vittnesbord, sa kommer den helige Ande att beratta for dig vad
Fadern forvantar sig fran dig.
HeLige Ande, tack fOr att du talar till mitt hjarta. Gor mig
vis nag att [olja din ledning, stark nag att gora din
vilja och [rimodig nag att udnda mig [rdn kottets
och udrldens Locke/ser. TaLa,jag lyssnar.
Den helige Ande ar uittnet till Fadern i himlen. Sa som ett vittne berattar
vad han har hort, sa kommer den helige Ande beratta for hela himlen att
han hart dig be for att ta emot Kristus. Sa som ett vittne berattar for
domstolen vad han har sett, sa kommer den helige Ande att vara ditt
vittne och beratta for Fadern att han sett din trofasthet och dina goda
garningar pa jorden. Sa som ett vittne rnaste beratta bara det han har sett
och hart och inte lagga sin egen asikt till sitt vittnesbord, sa kommer den
helige Ande att noggrant beratta for alla am dig. Bekymra dig inte for att
bli glornd eller forbisedd i himlen. Den helige Ande ar ditt uittne, som
vittnar for dig i harlighet.
Helige Ande, tack for att du lever i mitt liv. Tack for att du dr
Faderns vittne sorn berdttar for mig vad jag ska gora pa jorden. Amen.
Uis: Hebr 10:14-25

Till eftertanke: Den helige Ande berattar for alla i himlen am din trofasthet.
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14 JESUS: ETT BANER
Det skall ske pa den dagen att hednafolken skall soka
Isais rot, ddr han star som ett baner for folken.
JESAJA

11:10

Jesus ar ditt baner, kom till honom. Nar krigsman skiljs fran sina medsoldater i strid, haller de sig till sina farger, Det finns styrka och beskydd
nar man ar manga. Nar du befinner dig i strid mot varlden, kottet och
djavulen, strid inte mot dina broder, kom till Jesus for att fa andlig seger.
Jesus ar ditt baner.
Herre, det dr sudrt att behdlla sitt perspektiv ndr sa mdnga
kristna strider mot varandra. Hjiilp mig att se pa dig.
Herre, jag bebouer ogon for att klart se det som dr viktigt.
Jesus ar ett baner, hall honom hogt sa att manniskor kan se honom. Kom
ihag attJesus sade: "Jag ... skall dra alla till mig" (Joh 12:32). Du behover
inte braka om dogmer, dop eller nagonting annat, bara hall Jesus-baneret
hogt, och han kommer att dra manniskor till sig. Nar de ofralsta angriper
dig eller din kristendom ar Jesus ditt baner, lyft upp honom. Hans efterfoljare kommer att sla folje med dig. Sa som ett baner star for alla de
saker som soldater alskar med sitt land, sa star ditt Jesus baner for alla de
saker du alskar med honom. Ibland nar krigare forsvarar det de alskar
blir de sara de och behover hjalp. Hall baneret hogt sa att de sarade kan
komma till Jesus. De som star narrnast baneret kan se det bast, de kommer att finna beskydd nara Jesus. Sa hall dig nara honom.
Herre, jag vill saka skydd hos dig. Jag vill [orsuara
dig oeh kristendomens sak. Jag vill farsaka fa andra att
sla folje med mig oeh dig, udrt baner. Amen.
Las: Ps 60
Till eftertanke: Jesus ar vart baner.
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15 JESUS:HbVDING
Ty den, far vilkens skull allting iir och genom vilken allting dr, honom
hot/des det, att ndr han ville [ora rruinga sina barn till biirlighet, genom
lidanden fullkomna deras [rdlsnings hooding.
HEBREERBREVET

2:10 (1917)

Jesus ar din fralsnings hooding. Archegos, det grekiska ordet som detta
namn kommer ifriin, oversatts aven "forfattare" och "prins", och antyder att Jesus ar din ledare. Han ar den som tar ledningen i fralsningen,
han dog for dig. Han ar den som sett till att vi fatt fullkomlig forlatelsen
for synd. Han gick dit ingen annan kunde ga - han gick in i dodens gray
for dig. Och han gjorde det ingen annan kunde gora - han .hervande
levande. Akalla din hovding idag.
Herre Jesus, du dr min [rasnings bin/ding, jag bar dig att tacka
far allt. Tack far att du tog initiativ till min [ralsning och far att
du gjorde det mojligt att fa evigt liv.
Jesus ar din fralsnings hooding, han Iarnnade himlen for att bli kott och
leva ibland oss. Han tog forsta steget for att visa dig Faderns karlek. Han
kom till dig innan du kunde besvara hans karlek. Eftersom han ar din
fralsnings hooding, lat honom verka sin plan i ditt liv. Sa som hans fralsning ar fullkomlig, sa kan han leda dig varje dag efter "Guds vilja, det
som ar gott och fullkomligt" (Rom 12:2). Jesus kanner till framtiden, och
han vet vilka planer Gud har for dig (Jer 29:11). Vill du folja din hiiudingi'
Herre, jag litar pa dig som min hooding, led mitt liv idag.
Hjdlp mig att farsta din vilja med mitt liv, och ge mig
sedan styrka att gora det. Jag villlyda dig idag. Amen.
Uis: Hebr 2:1-10
Till eftertanke: Som din fralsnings bin/ding har Jesus tagit initiativet.
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16 DEN HELIGE ANDE: KRISTI ANDE

De undersohte vem eller vi/ken tid Kristi Ande idem visade pd, ndr han
[orutsade Kristi lidanden och den harlighet som skulle folja.
FORSTA PETRUS BREVET

1:11

Den helige Ande sandes for att forharliga Kristus (Joh 16:14). Han ar
Kristi Ande som pa Gamla Testamentets tid forklarade hur Kristus skulle
komma for att lida for synder oeh ga in i hans harlighet. Efter att Kristus
kommit har den helige Ande dragit rnanniskor till Kristus for fralsning,
Han ar Anden som gor Kristus verklig for dig.
Helige Ande, hjalp mig att se allt som Kristus har gjort for mig,
oeh hjdlp mig att uppho]« Kristus pa ett nytt oeh storre sdtt.
Den helige Ande ar den som kannetecknas som Kristi Ande eftersom han
for Kristi verk pa korset till manniskors hjartan, Det ar den helige Andes
uppgift att dra manniskor till fralsning. Genom att gora detta forharligar
den helige Ande Kristus (Joh 16:14-15). Kristus oeh den helige Ande ar
likvardiga medlemmar av treenigheten -lika i makt, auktoritet, helighet
oeh karlek. Men de ar enskilda personer i gudomen. Kristi Ande vill upphoja Jesus genom allt du gor i ditt liv. Du tillater den helige Ande att gora
dig lik Kristus nar du overlater dig sjalv till honom. Eftersom den helige
Ande ar helig, vill han gora dig helig. Eftersom den helige Ande ar ande,
vill han gora dig andlig.
Kristi Ande, verka i mitt liv for att ge Jesus dra i allt jag gor.
Min bon dr "For mig dr livet Kristus" (Fill:21) och
"inte jag, utan Kristus" (Gal 2:20). Amen.
Las: 1 Petr 1:1-16
Till eftertanke: Den helige Andes uppgift ar att tillarnpa Kristi verk i ditt liv.
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17 JESUS: KRISTUS SOM KORSFAsT
Men vi predikar Kristus som horsfaet.
FORSTA KORINTIERBREVET

1:23

Jesus ar Kristus som karsfast, den judiske Messias sorn avrattades av romarna pa ett kors. Guds folk - judarna - fordornde Kristus. De judiska
ledarna sande honorn att bli provad av en romersk domstol. Nar Pilatus
ville befria Jesus ropade judarna: "Korsfast honornl" (Luk 23:21). Det
var da sorn de romerska soldaterna spikade fast Jesus pa korset oeh korsfaste honom. Sex timmar senare dog han. Eftersom judarna tillar Rom att
korsfasta Jesus fordomde de honom som sin Messias, and a dog Jesus for
dem oeh for varlden.
Jesus, din smdrta var min vinst. Du dog (or min synd sa att jag
skulle bli forldten. Ndr jag [orfaras dd jag tanker pd korsfiistelsen,
tillber jag dig for att du dr min syndabiirare.
Korsfastelsen var ingen overraskning far Jesus. Han kom till varlden far
att do for varlden. Gamla Testamentet forutsade hans korsfastelse: "En
Guds forbannelse ar den som har blivit upphangd" (5 Mos 21:23, Gal
3:13). Jesu dad var nodvandig far honom far att han skulle bli "en farbannelse i vart stiille" far var synd (Gal 3:13). Nar forbannelsen lyftes
fran oss, blev vi forlatna, vi blev fria fran forbannelse, vi var godkanda
infer Fadern. Kristus blev korsfast for oss.
Jesus, tack for det slutgiltiga offret. Jag kommer att leva,
eftersom du dog. Jag kammer att slippa helvetets

dom,

eftersom du led min dam. Jag kommer att leva for evigt med

Fadern i bimlen, eftersom du ldmnade Fadern och kom till
jorden for bli [orkastad oeh korsfdst for mig. Amen.
Las: Joh 19:16-30
Till eftertanke: Kristus blev korsfast for mig.
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18 JESUS: GUDS KRAFT

Men for de kallade, bade judar och greker, predikar
vi Kristus som Cuds kraft och Cuds vishet.
F6RSTA

KORINTIERBREVET

1 :24

Kristus ar Cuds kraft som bryter orattfardighetens bojor, forlater synd
oeh befriar sjalar fran helvetet. Han ar Cuds kraft som binder Satan,
oppnar helvetets dorrar oeh for sina efterfoljare till himlen. Vilken makt i
varlden ar storre an den kraft som Kristus har over den onde? Bry dig inte
om de som har pengars makt eller stallning, for de kan bara gora saker i
det har livet. Du ska istallet frukta Gud, som har makt over det andliga
riket oeh over nasta liv.
jesus, jag bojer mina kndn i din ndruaro. jag bekdnner din eviga
makt i himLen. ForLat mig for att jag bryr mig sa mycket
om rndnsklig makt att jag inte ser din makt.
Jesus ar Cuds kraft som ger dig stor vishet oeh insikt om Guds vilja for
ditt liv. Han kan ge dig seger over frestelse oeh frihet fran synd. Han kan
samverka allt till det basta (Rom 8:28). Han kan anvanda dig i sin tjanst
oeh ge dig den andliga formagan att leda ofralsta manniskor till fralsning.
Du behover hans makt i ditt liv. Du kan frigora hans makt i ditt liv idag
genom att soka hans narvaro oeh overlata dig sjalv till Kristus nar han
kommer till dig.
Kristus, jag tackar for din naruaro i mitt !iv, det ar den enda kraft
som har eviga [oljder. Tack for att du gor dig sialu tillganglig
for mig. jag gor ansprdk pa din ndruaros kraft idag. Amen.
Las: 1 Kor 1:17-31
Till eftertanke: Om du vill ha Kristi kraft rnaste du gora ansprak pa den.
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19 DEN HELIGE ANDE: HARLIGHETENS ANDE

Saliga dr ni, om ni hanas for Kristi namns skull,
ty biirligbetens Ande, Cuds Ande, vilar over er.
FORSTA PETRUSBREVET

4: 14

Den helige Ande ar hiirlighetens Ande som vilar over dig nar du lider for
din tro. Kom ihag att den helige Ande kommer in i ditt liv nar du ar fralst
oeh hjalper dig i din kristna tjanst. Men den helige Ande har en sarskild
tjanst nar du blir forfoljd for din tro. Han ar harlighetens Ande som hjalper dig att ta dig igenom srnarta far att uppleva Guds harlighet. Hiirlighetens Ande kommer att hjalpa dig att se Guds syfte med lidandet. Och nar
du uthardar lidande med en segerrik installning, forharligar du Gud.

o Cuds

ande, hjalp mig att uthdrda forfoljelse ndr lidandet kommer.
Forhdrliga Fadern ndr jag gar genom dodsskuggans dal.

Den helige Ande vill forharliga Fadern nar du frarngangsrikt overvinner
provningar oeh frestelser. Han ar hiirlighetens Ande som vill hjalpa dig i
din morkaste stund. Han ar Guds Ande som vilar over allt du gor, Inbjud
honom att leda ditt liv idag sa att du kommer att vara redo nar stormarna
kommer. Overlat dig sjalv till hiirlighetens Ande sa att du kan tillbe idag.
Helige Ande, led mig att gora goda saker i livet. Hidlp mig att

gladjas oeh att lita pa dig ndr stormar kommer.
Forhiirliga Fadern genom mig, hiirlighetens Ande. Amen.
Las: 1 Petr 4:12-19
Till eftertanke: Den helige Ande vill ge dig sarskild hjalp nar du forfoljs
far din tro.

341

~

NOVEMBER

~

'C"

'.

,'V

».@

i"'~"

W',,o,,>

20 JESUS: RADGIVARE

Ty ett barn blir oss [ott, en son blir oss given. Pa hans axlar
uilar herradomet, och hans narnn dr ... Rddgiuare.
JESAJA

9:6

Jesus ar Rddgiuare. Jesaja anvande det har narnnet for Jesus nar han forutsade hans fodelse. Det ar Jesu natur att ge riid till dem som foljer honom, eftersom han kanner till alia saker. Han kan riida dig, eftersom han
vet vad som ar bast for dig idag. Jesus behover inte friiga nagon vad som
ar bast for dig, eftersom han beskrivs som "underbar i riid och stor i
vishet" (Jes 28:29). Han kan visa dig vad du ska gora om du villlyssna,
och han kan leda dig om du villlyda.
Herre, jag behouer din ledning idag, led mig med ditt rdd
(Ps 73:24). Du vet allt om mig, jag litar pa din ledning.
Jesus ar Rddgiuaren som vill rada dig pa rnanga satt, Han vill leda dig
genom Bibeln. Las den noga for att finna ledning for ditt liv. Hans 10sningar ar inte standardlosningar, eftersom han kanner dig personligen
och vill tillampa Bibeln i ditt liv. Jesus har en plan for dig personligen,
men for att finna den rnaste du karma honom personligen. Du kan finna
hans rad genom bon, genom att tala med Jesus om din dag. Jesus kan
ocksa anvanda visa radgivare for att led a dig (Ords 11:14). Sedan kan
Jesus bekrafta sina rad genom omstandigheterna

i ditt liv. Jesus ar din

Rddgiuare, vilka satt kommer han att anvanda sig av for att leda dig idag?
Herre, jag uill folja dessa riktlinjer for att upptiicka
och folja dina rdd for mitt /iv. Amen.
Las: Ords 8-9
Till eftertanke: Jesus kan hjalpa oss genom sina rad.
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21 JESUS: MORGONSTJARNAN

Sa myeket fastare star nu det profetiska ordet for oss, oeh ni gor ratt i
att hdlla er till det som till ett ljus som lyser pd en mark plats, tills
dagen gryr oeh morgonstjdrnan gdr upp i era hjiirtan.
ANoRA

PETRUSBREVET

1:19

Jesus ar morgonstjdrnan. Sa som en morgonstjarna syns forst nar natten
ar over, sa syntes Jesus forst efter den langa, morka natten mellan Gamla
Testamentet oeh Nya Testamentet. Jesus ar varldens ljus som kom med
fralsning till alla. Nar den mark a natten ar fylld av radsla oeh modloshet
gar manniskor vilse i morkret, de snubblar oeh faller. Men morgonstiiirnan
ger dem tillforsikt och hopp. Nar sargade manniskor ser morgonens forsta stjarna kampar de sig igenom smarta, pa grund av loftet om en ny dag.
Jesus ar morgonstjdrnan som lovar nya rnojligheter for dig den har kommande dagen.
Jesus, du dr loftenas morgonstjdrna. Jag viII inte se mig tillbaka pd
mina misslyekandens morker. Jag vill inte ge upp i [ortuiulans morleer:
Jag vet att hjalpen ska lcornrna, jag tanker kampa pd.

Jesus ar din morgonstjdrna som tillkannager att rnorkrets smarta ar over.
Han kommer for att hjalpa dig att overvinna ditt lidande oeh glornma
dina nederlag. Han kan forlata dina synder oeh misslyekanden. Han ar
morgonstjdrnan

som kommer med en ny framtid. Han kan ge dig kraft

att vara segerrik nar du rnoter nya utmaningar.
Jesus, ndr jag ser dig skina vet jag att natten ndstan ar
over. Din ndruaro ger mig tillforsikt. Led mig,
rnorgonstjdrna, till en bdttre dag. Amen.
Las: 2 Petr 1:19-21
Till eftertanke: Jesus ger oss tillforsikt efter en skrammande natt.
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DEN HELIGE ANDE: NADENS ANDE

Hur mycket strdngare straff tror ni da inte den skall [ortjana som
tramper Cuds Son under [otterna oeh hailer [orbundets blod for orent,

det bled som har helgat honom, oeh som smadar nddens Ande?
HEBREERBREVET

10:29

Den helige Ande ar nddens Ande som ger rnanniskor det de fortjanar,
Manniskor fortjanar helvetet eftersom de har forkastat Fadern och Sonen, men nddens Ande erbjuder dem himlen. Manniskor fortjanar elande
oeh fortryck eftersom de valjer synden, men nddens Ande erbjuder dem
Guds fridfulla vilja. Manniskor fortjanar att bli avskiljda fran Fadern eftersom de vander ryggen at honom, men nddens Ande erbjuder dem att
fylla dem med Guds narvaro oeh att berika deras liv. Nad ar att fa goda
ting fran Gud istallet for hans straff. Den helige Ande vill att rnanniskor
ska bli fralsta genom nad oeh sedan leva av nad.
Helige Ande, jag [ortjiinar inte hi1nlens goda ting, rnerzjag tar

emot demo Jag [ortjdnar inte ndd, men jag ar tacksam for den.
Den helige Ande ar nddens Ande som kommer for att ge dig forvissning
om fralsning sa att du kan leva tryggt. Han ger dig gavor till att tjana
Fadern, oeh han vill leda dig varje steg. Den helige Ande ger dig andligt
Ijus for att forstd Bibeln, oeh han vill anvanda dig nar du vittnar om
evangeliet for ofralsta manniskor, Den helige Ande ger hopp om liv bortom
graven. Vilka goda ting vill du ha fran honom?
Helige Ande, jag ouerldter mig sjalv till din vilja, led mig den
hdr dagen. Jag tar emot alla de gada gduor du erbjuder.
Anuand mig ndr jag tjdnar dig den hiir dagen. Jag vill hellre
ha ndd an ouerdriuen laglydnad. Det dr gott att leva av ndd. Amen.
tiis: Hebr 10:26-39
Till eftertanke: Den helige Ande vill ge dig mycket mer an du fortjanar,
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JESUS: SOLUPPGANG

En soluppgdng {rem hojden skall besoka oss.
LUKAS

1:78

Soluppgdngen ar den plats pa horisonten dar solen forst skiner. Jesus ar
soluppgdngen som kommer med fralsningens ljus i ditt formorkade hjarta,
Han ar det forsta teeknet pa att hjalp ar pa vag. Jesus ar soluppgdngen
som gay dig hopp om ett nytt liv. Jesus kan lysa i ditt liv for att visa dig var
du ska ga den har dagen.
Herre, jag bebouer ljus pa min stig. Om jag visste vad jag skulle
gora skulle jag gara det. Det dr sudrt att ha hopp ndr

natten ar sa skrdrnmande. Lys pa min stig idag.
Jesus ar soluppgdngen. Sa som en tidig morgonsollyser over horisonten
oeh skingrar nattens morker, sa kommer hans ljus for att skingra morkret
ivara liv. Var inte radd for den gangna nattens morker som skapade tvivel
oeh missmod. Se polsolnedgdngen polhorisonten, du kommer att tyeka att
hans ljus ar underbart. Klaga inte pa rnorkret, se pa solnedgdngen, borjan
pa ljuset. Nar du i borjan sag pa Kristus gay han dig nytt hopp. Sa som
morgonsolen hjalper dig att urskilja din varld, sa kan han lysa upp den
har dagens aktiviteter. Oeh vad morgonstjdrnan kan gora idag kan han
gora imorgon oeh nasta dag. "De rattfardigas stig ar lik gryningens ljus,
som vaxer i klarhet, tills dagen nar sin hojd" (Ords 4:18).
Soluppgdng, var gryningen i mitt liv. Det {inns sa mdnga stigar,
jag behouer ljus {ar att bjalp« mig att udlja rdtt vag idag. Amen.
Lis: Ps 84
Till eftertanke: Jesus ar borjan pa din tillforsikt.
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JESUS: DORREN

jag ar dorren. Den som gar in genom mig skall bli [ralst,

oeh han skall ga in oeh ga ut oeh finna bete.
JOHANNES

10:9

Jesus ar dorren, vilket betyder att manniskor maste ga genom honom for
att komma in i himlen. Men en dorr ar aven ett hinder, den haller inkraktare ute. De som forkastar Jesus kan inte komma in i himlen. Han ar
dorren som haller hyeklare ute ur Faderns narvaro. "Inte skall var oeh en
som sager 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket" (Matt 7:21),
sade Jesus.
Herre, du ar min dorr, jag har upplevt [rdlsningen genom dig.
Idag har jag mdnga val att ta stdllning till. Hur kan jag veta
vilka beslut - dorrar - jag ska ta?
Jesus ar dorren till fralsrring, de SOIll ko mrner till h orrorn har Iralsrring
eftersom "Den somhar Sonen har livet" (1 Joh 5:12). En del vagrar komma
till Jesus oeh tror att alla religioner ar goda, men" den port ar vid oeh den
vag ar bred som leder till fordarvet, oeh det ar manga som gar fram pa
den" (Matt 7:13). Inte alla dorrar leder till himlen, oeh inte alla dorrar
oppnas till evigt liv. Jesus ar den enda dorren till himlen. Han ar en trang
dorr, ibland ar det svart att folja Jesus eftersom "den port ar trang oeh
den vag ar smal som leder till livet oeh det ar fa som finner den" (v.14).
Men nar du valjer enligt Bibeln har du valt ratt vag, du har valt Jesus,
dorren till otaliga mojligheter,
Herre, jag gar genom de dorrar som du oppnar idag. jag vill inte
komma efter eller rusa i [orudg. jag vill ga dit du leder mig.
Du ar min dorr till livet. Amen.
Las: Luk 9:23-26
Till eftertanke: Jesus ar din a mojligheters dorr:
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DEN HELIGE ANDE: HELIGHETENS ANDE

Oeh som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad

vara Cuds Son allti(ran uppstdndelsen (ran de doda.
ROMARBREVET

1:4

Den tredje personen i treenigheten ar helighetens Ande. Hans natur ar ren
oeh helig. Han ar avskild fran alla fel oeh synder. Den helige Ande ar
helig, sa som Fadern oeh Sonen ar heliga. Ingen syndare kan komma infer
den helige Ande, eftersom hans helighet innebar att han som Fadern oeh
Sonen ar en fortarande eld som domer alla synder i hans narvaro, Men
eftersom Jesus dog for att forlata din synd kan du leva med den helige
Ande for evigt. Du kan bekanna dina synder oeh komma in i hans narvaro med din a boner for den har dagen.
Jag kommer till dig, helige Ande, oeh ber att du ska ge mig
heliga tankar oeh heliga motiv. Jag dr bara miinniska oeh
kan inte bli gudfruktig av egen kraft.
Helighetens Ande kom in i ditt liv nar du blev kristen. Eftersom du ar en
begransad rnanniska kan du inte bli helig av egen kraft, men den helige
Andes narvaro i ditt liv gor dig helig. Inbjud honom i din kropp idag. Nar
du overlater dig sjalv till hans kontroll kommer du att utveekla heliga
varden oeh en helig installning. Nar du satter den helige Ande forst i ditt
liv kan du ha heliga tankar. Nar du foljer den helige Andes ledning kan du
fa hans kraft till att leva ett heligt liv. Lat den helige Ande fylla ditt liv med
helighetens Ande.
Helige Ande, jag vill att du ska gora mig mer gudfruktig.
Fyll mig med din helighet oeh gor mig andlig. Amen.

Las: Rom 7:23,8:11
Till eftertanke: Bara den helige Ande kan gora dig helig.
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26 JESUS: VISHET

Kristus ... Cuds vishet.
FORSTA KORINTIERBREVET

1:24

Jesus ar vishet, kallan till all sanning. All kunskap borjade med Jesus oeh
all kunskap du har flodar fran honom in i varlden. Nar vishet flodar in i
ditt liv, vill du dela den med varlden? Jesus ar vishet, han kan leda dig
eftersom han vet vad som ar bast for dig.
Herre, jag behouer vishet imina (amiljerelationer, det (inns sa mycket
jag inte vet. jag behouer vishet i mitt arbete, det (inns sa mycket jag
mdste gora. jag behinier vishet for att mitt liv ska uara pa rdtt spar.
Jesus ar vishet. Han forstar hur manniskor borde forhalla sig till varandra
och behandla varandra. Som vishet vet han hur du kan utfora de uppgifter du rnoter den har dagen, lat honom hjalpa dig. Som vishet vet han var
hindren finns i din vag, folj hans ledning.
Som vishet vet Jesus hur fienden kommer att fresta dig, lat honom beskydda dig. Jesus ar vishet, lat honom visa dig dagens behov och lat hans
vishet losa dina problem Oak 1:5).
Herre, jag behover vishet for att std emot fienden, jag moter
frestelser. jag behouer vishet for att tilldmpa ditt ord i mitt liv. jag
bekanner min ddraktiga stolthet, som gor att jag tror att jag dr smartare
an dig. jag ber om [orldtelse (or min envisa vilja, (or att jag udgrar lara
mig av dig. jag ber om vis ledning (or den hdr dagen. Var vishet (or
mig. Amen.
Las: Matt 7:21-29
Till eftertanke: Lat Jesus lara dig det han vill att du ska veta.
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27 JESUS: BORGEN FOR ETT BATTRE
FORBUND

Sa iir ocksa det [orbund som Jesus har gdtt i borgen for mycket biittre.
HEBREERBREVET

7:22

Nar tva manniskor skriver ett kontrakt eller undertecknar

ett avtal lagger
koparen upp en handpenning eller borgen, for att garantera att resten av
summan kommer att betalas. Jesus ar handpenningen i Faderns avtal som
ska frikopa dig, han ar borgen i det nya forbunder. I Gamla Testamentets
forbund var borgen ett lamms blod eller ett annat stallforetradande djur.
Det nya forbundet blev forseglat med hans blod, Jesus ar borgen for ett
biittre [orbund. Eftersom Jesus ar Guds Son ar hans fralsningsgaranti
mycket battre an det i Gamla Testamentet. Och eftersom Jesus bor i ditt
hjarta och han stir infer Fadern for dig, kan du vara saker pa att du
kommer till himlen nar du dor,
Herre Jesus, jag ser dig std vid Faderns bogra sida for mig. Jag
prisar dig far din dad pa korset som garanterade min [rdlsning,

Jesu dod betyder mycket mer an Gamla Testamentets offer av lamm.
Lammens blod var en gottgorelse. Kapbar, det hebreiska ord som oversatts som "gottgorelse",

betyder ocksa "att tacka over". I Gamla Testa-

mentet var vara synder bara dolda, "Ty det ar omojligt att tjurars och
bockars blod skulle kunna utplana synder" (Hebr 10:4). Jesu dod tog
bort din synd och ingenting kan hallas emot dig - nagonsin. Jesus ar borgen for ett bdttre [orbund.
Herre Jesus, jag gar frimodigt eftersom du dr min borgen. Jag ber
med frimodig tro eftersom du har garanterat min [rdlsning.
Jag vet att niir jag dor kommer jag att se dig i him/en. Amen.

Lis: Hebr 7:20-8:6

Till eftertanke: Jesus garanterar min fralsning.
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DEN HELIGE ANDE: DOMENS ANDE
Ndr Herren har tudttat bort orenheten (ran Sions
dottrar oeh skoljt bort blodskulderna (ran Jerusalem
genom domens oeh reningens ande.

JESAJA4:4
Den helige Ande ar domens Ande som overbevisar troende om synd oeh
visar dem nar de gar fel (Joh 16:8-11). Eftersom han ar den helige Ande ar
han bedrovad nar kristna tillater synd i sina liv (Ef 4:30). Om de fortsatter att synda kommer den helige Ande med dom oeh syndens konsekvenser. Den helige Ande skulle hellre gora goda ting for Guds barn, men
eftersom han ar domens Ande maste han ta itu med synden. Sa hall dig
borta fran synd.
Helige Ande, jag vilt lyda dig och bli mer gudfruktig. Men frestelsen
dr sa listig oeh jag dr svag. Ge mig styrka att leva ett gudfruktigt liv.
Den helige Ande varnar dig inte om dom for att skrarnma upp dig eller fa
dig att karma dig skyldig. Du vaxer inte som troende genom att laglydigt
avhalla dig fran synd. Den helige Ande talar om synden for dig for att
beskydda dig fran lidande oeh for att hjalpa dig att leva ett gott liv. Du
vaxer i Anden nar du alskar Fadern oeh lyder Bibeln. Men domens Ande
kommer att straffa dig nar du syndar. Han ar ocksa nadens Ande som
forlater dig nar du ropar efter nad, Se inte pa andra for att lara dig hur
Anden har dornt synd, se istallet bara pa honom for att fa nad oeh barrnhartighet.
Helige Ande, taek (or bade din barmhiirtighet oeh din dom i mitt
liv. Jag kommer till dig for att fa din ndd oeh kiirlek, Amen.
Las: 1 Tess 5:14-28
Till eftertanke: Den helige Ande kommer att dorna den synd han finner i
de kristnas liv.
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29 JESUS: OBEFLAcKAD

En sddan iiuersteprdst var det vi oeksa beboude, en som ar helig,
oskyldig,

obeflaclead, skild (ran syndare oeh upphojd over himlarna.
HEBREERBREVET

7:26

Jesus var obefldcicad. Han levde ett oklanderligt liv. Ingen kan peka finger
for att anklaga honom for att ha sagt nagot som inte var sant, inte heller
for att ha gjort nagot som sara de nagon. Jesus "visste inte av synd" (2
Kor 5:21) oeh han var "utan synd" (Hebr 4:15). Jesus levde ett fullkomligt liv sa att han kunde bli ett offer utan fel for allas synder (1 Petr 1:19).
Se pa hans liv som ett monster for ditt liv. Unga rnanniskor idag fragar:
"VSJG?" (Vad skulle Jesus gorar). Du kan inte hitta en battre forebild for
ditt liv. Lat honom vara din forebild for hur du ska leva.
Herre Jesus, jag alskar dig for att du forst alskade mig.
Tack for ditt fullkomliga liv oeh din offerdod.
Hjiilp mig att folja ditt exempel oeh leva oklanderligt.
En del kanske tror att Jesus var hard da han anklagade fariseerna for att
vara hyeklare, gravar oeh ormar (Matt 23:13-33), men det han sade var
santo En del kanske tror attJesus var grym da han drev ut penningvaxlarna
ur templet (Joh 2:14-17), men han gjorde det som var ratt. Han var obeflaekad i bade tal oeh handlingar. Men Jesus vill vara mer an en forebild
for ett obeflackat liv for dig, han vill leva i dig oeh gora ditt hjarta till sitt
hem. Jesus vill ge dig kraft att leva ett obeflackat liv. Borja varje dag med
att overlata dig till hans ledning, oeh nar du kanner dig forbittrad oeh
arg, overlat dig da till hans kontroll.
Herre, jag uill ldra mig mer om dig oeh leva som du gjorde.
Hjiilp mig att leva ett obeflackat liv idag. Amen.

Uis: Mark 14:10-11,43-46
Till eftertanke: Jesu fullkomliga liv ar var forebild.
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30 JESUS: DIN HELIGE TJANARE

fa, de gaddade sig verkligen sam man i denna stad mot din
helige tjanare Jesus, som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus
tillsammans med hedningarna och Israels stammar.
ApOSTIAGARNINGARNA
4:27
Jesus ar den helige tjanaren, som Fadern har smort. Jesus tilltradde den
trefaldiga tjansten som profet, prast och kung. Sa som en profet i Gamla
Testamentet blev smord for att gora ett syndaoffer, sa smorde den himmelske Fadern Jesus for att ge budskapet om fralsning till varlden. Pa samma
satt smordes en ternpelprast for att gora ett offer for varldens synder. Sa
som en kung blev smord till att regera over sitt kungarike, sa smorde
Fadern Jesus till att komma in i troendes hjartan och regera over deras liv.
Visste du att namnet "Kristus" kommer fran den hebreiska roten som
betyder "smord"? Sa Jesu namn ar Kristus, den smorde.
Herre Jesus, du ar min profet, prdst oeh kung.
Kom med budskapet om [rdlsning och sitt pa mitt livs tron
for att regera over mina tankar och handlingar.
Jesus ar Faderns helige tjanare. Fadern sande Jesus att gora hans vilja.
Han sande Jesus att leva utan synd bland manniskor, Han sande honom
att utfora maktiga mirakel och att visa hans karlek. Han sande Jesus att
do for alIa och att uppsta fran de doda sa att de ska fa liv. Jesus var
Faderns helige tjiinare for dig.
Herre Jesus, sa som du var Faderns helige tjanare, sa vill jag
uara din tjanare. Sa som du blev smord av Fadern till att gora ditt
verk, vill jag ha din smorjelse i mitt liu. Anvdnd mig idag.
Uis: Apg 4:23-31
Till eftertanke: Jesus var Faderns tjanare.
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DEN HELIGE ANDE: LIVETS ANDE

Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort
mig fri fran syndens oeh do dens lag.
ROMARBREVET

8:2

Den helige Ande ar livets Ande som ger evigt liv till alla som tror pa Jesus
Kristus. Ofralsta manniskor kommer att folja syndens lag eftersom de ar
fodda med en syndig natur (Rom 3:23). Men alla de som ar fodda pa nytt
kan bli fria fran syndens lag (8:2). Den helige Ande ger dem den har friheten nar de gor ansprak pa hans seger. AHa som tror pa Kristus Jesus borde
leva efter livets Andes lag. Och eftersom lagarna kommer fnln Gud ger
livets Ande dig en ny natur, som har nya lagar och ny langtan, som ska
rada over ditt liv. Folj inte syndens gamla lagar, folja den helige Andes nya
lagar.
Helige Ande, tack for att du dr livets Ande i mig. Tack for att du
ger mig en ny langtan sa att jag kan leva over syndens och dodens lag.
Livets Ande har befriat dig fran syndens och dodens lag sa att du inte
automatiskt maste ge efter for din gamla natur. Synden maste inte kontrollera ditt liv. Livets Ande kan ge dig kraft till att overvinna frestelser.
Och syndens och do dens makter kan inte diktera din framtid. Livets Ande
kommer att befria din sjal till Gud nar du dor, Du dor fysiskt, men din
kropp kommer att uppsta i framtiden, eftersom livets Ande finns inom
dig.
Helige Ande, jag ouerldter mig sjdlu till din makt over mitt lio,
lev fritt i mig. Ge mig din kraft att oueruinna frestelse
oeh att leva ett gudfruktigt

liv for dig. Amen.

Las: Job 19:23-29
Till eftertanke: Den helige Ande ger dig liv till att overvinna syndens och
do dens lag.
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JESUS: EN BARMHARTIG OCH TROGEN
OVERSTEPRAsT

Darfor mdste ban i allt bli lik sina broder for att bli en barmhdrtig och
trogen ouersteprdst infor Cud och sona folkets synder.
HEBREERBREVET 2: 17
Jesus kott for att forlata vara synder sa att han kunde identifiera sig med
oss. Bibeln sager: "Han rnaste bli lik sina broder" (Hebr 2:17), sa att han
kunde bli en barmbiirtig och trogen ouersteprdst. Jesus forlat inte vara
synder utan kanslor

elIer medlidande.

Om han hade gjort det hade

fralsningen varit opersonlig. Men nar Jesus blev manniska forstod han
vara frestelser eftersom han "blev frestad i allt liksom vi, men utan synd"
(4:15). Darfor kanner Jesus med oss. Han ar barmhartig, inte harnndlysten eller domande. Eftersom Jesus ar en barrnhartig oversteprast kan du
komma till honom for att fa hjalp.
Herre jesus, jag kommer till dig for att fa [orldtelse.
Tack for att du forstar min svaghet.
Jesus gjorde mer an en mansklig oversteprast gjorde, han ar trogen aven
nar vi inte ar trogna. Sa som det finns berattelser om praster i Gamla
Testamentet som inte var trogna sin tjanst, sa beskriver Bibeln honom
som en trogen oversteprast. Han var manniska som vi, sa han forstod
mansklig svaghet. Fastan vi kanske gor honom besviken, var han aldrig
en end a gang en besvikelse for sig sjalv elIer for Fadern. Eftersom han ar
trogen kunde han astadkomma forsoning (gottgorelse) for vara synder.
Herre jesus, du har aldrig gjort mig besviken, [asian jag har
gjort dig besviken. Aven ndr jag ar svag [orldter du mina synder.
jag dr tacksam over din barmhartighet och trofasthet. Amen.
Las: Hebr 2:17-18
Till eftertanke: Jesus blev kott sa att han kunde bli en barmhdrtig och
trogen ouersteprdst for mina synder.
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DEN HELIGE ANDE: SAMME ANDE

Men allt detta verkar en och samme Ande, som
etter sin vilja [ordelar sina gavor at var oeh en.
FORSTA
KORINTIERBREVET
12:11
Den helige Ande ar samme Ande som gay fralsning till dig oeh han ar
aven samme Ande som gay dig andliga giivor. Det finns bara en helig
Ande (Ef 4:4) oeh han ar sam me Ande som verkar i ditt hjarta. Men han
ar aven samme Ande som verkar i alla troendes hjartan over hela varlden.
Hur kan han vara overallt - lika myeket - samtidigt? Han ar allestades
narvarande eftersom han ar Gud. Han ar samme Ande som vill tjana dig,
Overlat dig sjalv till hans kontroll.
Helige Ande, forlat min begrdnsade syn pa vem du ar.
Oka min tro idag. Liir mig storre tro sa att jag ser allt du gor.
Den helige Ande ar samme Ande som skapade varlden (1 Mos 1:2) oeh
samme Ande som skapade dig i moderlivet (Ps 139:13-16). Han ar samma
Ande som ger trons gava till en oeh samme Ande som ger helandets gava
till en annan (1 Kor 12:9). Han ar "samrne Ande som verkar allt detta"
(v.11). Vand dig till honom for alla andliga behov i ditt liv.
Helige Ande, tack for att du pdminner mig om ditt
stora verk i udrlden och ditt siirshilda verk i mitt liv.

Hjalp mig att fokusera mina tankar pa din kraft sa att
jag kan gora de saker som jag mdste gora idag. Amen.
Lis: Ps 139:7-16
Till eftertanke: Den helige Ande gor allt Guds verk.
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JESUS: FRALSARE FOR SIN KROPP

Ty en man iir sin hustrus huuud, liksom Kristus dr
[orsamlingens huvud - han som iir [riilsare (or sin kropp.
EFESIERBREVET

5 :23

Fralsningen betyder att du ar i Jesus oeh han i dig. Nar du omvande dig
kom Jesus in i ditt hjarta oeh blev en del av ditt liv. Samtidigt sattes du i
hans kropp (den universella kyrkan). "Ni ar i mig, oeh jag i er" (Joh
14:20). Alla som var i Kristus ar fralsta, eftersom han ar [rdlsare (or sin
kropp. Om du ar i honom ar du fralst. Har du bjudit in Kristus i ditt liv?
Herre, jag har bett dig komma in i mitt hjarta och du [rdlste mig. Tack
for att du kom in i mitt hjdrta for att bli en del av mitt liv. Jag tackar
dig duen for att du satte mig i din kropp sa att jag blev en del av ditt liv.
Jesus ar [rdlsare (or sin kropp. Nar du sattes i honom blev du fralst fran
ditt forflutnas straff far synd oeh fran din framtida straff i helvetet. Oeh
idag ar du fralst fran syndens slaveri. Jesus har en underbar plan for alla
i forsarnlingen. Han vill att du ska alska honom, tjana honom oeh tillbe
honom. Tank pa det. Jesus har ett stort oeh underbart syfte med ditt liv.
Herre Jesus, tack for ett nytt, menings(ullt liv. E(tersom jag dr i dig
vill jag [orsoka att gora din uilia idag. Eftersom du dr i mig, ge mig
styrka att gora ditt syfte. Jag bebouer din kraft idag. Amen.
Lis: Jes 53:8-12
Till eftertanke: Du ar i Jesus, oeh han ar i dig.
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DEN HELIGE ANDE: ER FADERS ANDE

Men ndr man utlamnar er, sa bekymra er inte for hur ni skall tala eller
vad ni skall saga. Det kommer att ges at er i den stunden, oeh dd dr det
inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er.
MATfEUS 10:19-20
Sa som du har en ande som ar din sanna natur, sa har er Faders Ande i
himlen samma natur som den himmelske Fadern. Den helige Ande ar den
tredje personen i gudomen oeh ar Faderns Ande. Fadern sander den helige
Ande att gora hans verk. Nar du ar forfoljd, kommer den helige Ande att
vara med dig far att hjalpa dig. Nar du inte vet vad du ska saga till dina
fortryckare, kommer den helige Ande att tala genom dig. Er Faders Ande
kommer att se till att "det kommer att ges ,it er i den stunden" (Matt
10:19).
Helige Ande, jag litar pd att du ska hjalpo mig i prouningens stund.
Hjalp mig att [orbarliga Fadern i allt som jag gar igenom.

Den helige Ande sandes av Fadern till att ge dig frimodighet att tala nar
manniskor fordomer ditt vittnesbord. Han vill ge dig vishet att veta vad
du ska saga oeh nar du ska saga det. Ibland kommer han att ge dig mjuka
ord som stillar vrede (Ords 15:1) oeh andra ganger skarpa ord som overbevisar om synd. Men mest av allt vill han ge dig overbevisande ord som
kommer att sjunka djupt i dina lyssnares hjartan. Den helige Ande ska
inte tala av sig sjalv, utan han ska forharliga Kristus (Joh 16:13).
Helige Ande, fyll mitt liv med din ndruaro, Ldgg ord i min mun som
jag behouer tala, oeh anuand mitt uittnesbord till din dra. Amen.
Las: Matt 10:5-42
Till eftertanke: Den helige Ande kommer att ge dig det du ska saga nar du
forfoljs far din tro.
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JESUS: HERREN STARK OCH VALDIG

Vem iir denne drans konung? Det ar HERREN,
stark och uiildig, HERREN,
PSALTAREN

uiildig i strid.

24:8

Jesus ar Herren stark och viildig. Kom till honom nar du ar radd oeh
forlorar striden. Luta dig mot honom nar du ar svag. Han vet att striden
ar tuff eftersom han blev hanad, slagen oeh till slut korsfast. Herren vet
hur du kanner dig nar du rnoter motstand, sa kom till honom for att fa
hjalp. Lat hans vishet leda dig oeh lat hans styrka beskydda dig. Ge inte
efter for fienden oeh ge inte upp. Hamra energi fran Herren, for Jesus ar
Herren stark oeh viildig. Vad behover du fran honom idag?
Herre Jesus, jag kiinner mig trygg ndr du dr ndra. Jag (ar energi (ran dig
varje dag sa att jag kan mota mina problem. Jag kiinner mig sdker i din
ndrhet. Kom oeh bjdlp mig att mota mina problem idag.
Varlden forvantar sig att kristna ska vara svaga oeh veka. Det ar pol grund
av att de bara har sett en sida av Jesu personlighet. De har bara hart om
hans medlidande med de som lider och hans nad att forlata. Men Jesus
har en annan sida. Han ar Herren stark oeh ualdig. Han kommer att
besegra Satans har i den sista striden. Han kommer att doma och fordoma de som forkastar honom. Sa idag kommer han att strida for dig.
Nar du blir angripen kommer han att forsvara dig. Hall dig nara honom
nar striden blir hard. Jesus ar Herren stark och ualdig i strid, akalla honom for att fa hjalp har oeh nu.
Herre, jag viLl inte lata fienden skrdmma mig, inte heLler tanker jag bli
rddd i strid. Jag ser pa dig sa att jag kan utkampa mina strider. Amen.
Lis: Ps 7

Till eftertanke: Lita

pa Guds

styrka i dina strider.
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DEN HELIGE ANDE: HjALPAREN

Men Hjalparen, den helige Ande, som Fadern skall sdnda i mitt namn,
han skall ldra er allt oeh pdminna er om allt vad jag har sagt er.
JOHANNES

14:26

Den helige Ande ar Hiiilparen som sandes av Jesus till din hjalp. Eftersom
Jesus inte kunde stann a kvar i sin fysiska kropp pa jorden sande han den
helige Ande for att bo i dig. Han kan hjalpa dig att overvinna synden oeh
leva ett gudfruktigt liv. Han kan hjalpa dig att forsta Bibeln oeh ge dig
kraft att leva enligt dess principer (Joh 14:26). Han kan hjalpa dig att be
till Fadern sa att din a boner kommer att bli besvarade (Rom 8:26-27).
Han kan leda ditt dagliga liv oeh hjalpa dig att ga pa ratta vagar (Gal
5:16). Om du behover hjalp i ditt kristna liv, akalla Hjdlparen idag.
Helige Ande, jag behouer dig den biir dagen. Jag dr suag, stark min vilja
att folja dig. Jag dr begransad, hjalp mig att leva over min svaghet. Jag
behouer din hialp i alia omrdden av mitt liv.
Den helige Ande ar din Hjdlpare. Fastan den helige Ande har manga namn
var "Hidlparen" Jesu favoritnamn for honorn, eftersorn det speglar vad
han gor for oss. Den helige Ande hjalper manniskor att bli kristna, sedan
hjalper han dem att leva gudfruktiga liv. Han hjalper dem i kristen tjanst,
Oavsett vilket ditt behov ar, akalla den helige Ande idag. Han kommer att
hjalpa dig.
Helige Ande, jag bojer odmjukt mina knan oeh ber dig om hjalp.
Jag behouer din kraft att oueruinna frestelse. Jag behover ditt
ljus for att forsta Bibeln. Jag behouer din ledning att ga
den smala oeh trdnga udgen. Jag behouer din vishet
for att losa mina problem. Jag behouer din ndruaro till att
berika mitt liv oeh ge mig ett nytt syfte att leva idag. Amen.
Uis: Rom 8:26-27
Till eftertanke: Jesus sande den helige Ande for att hjalpa dig att leva det
kristna livet.
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JESUS: EN MAN SOM GUD BEKANDE

SIG TILL
lsraeliter, lyssna till dessa ord: Jesus {ran Nasaret var en man som Cud
bekiinde sig till infor er genom kraftgarningar, under oeh teeken, som
Cud genom honom utforde mitt ibland er, sa som ni sjdlua vet.
APOSTLAGARNINGARNA

2:22

Jesus var en man som Cud bekiinde sig till. Han foddes av en jungfru utan
en syndig natur. Han levde ett fullkomligt liv utan att bega nagon synd (1
Petr 2:22). Men det betyder inte att han inte motte svarigheter, han frestades i allt liksom du (Hebr 4:15), anda gay han inte efter for frestelser. Sa
som ett offerlamm maste vara fullkomligt for att offras for synd, sa levde
Jesus ett fullkomligt liv sa att han kunde vara en stallforetradare for din
synd. Jesus var en fullkomlig man och godkandes av Gud till att ta ditt
straff och skuld.
Herre Jesus, jag vet att du blev kott for mig. Taek for din mdnskliga
fullkomlighet. Jag tillber dig oeh ropar med andra tillbedjare:
"Du dr udrdig, 0 Herre, att ta emot pris, dra oeh makt"
(Upp 4:11). [a, jag sager "Lammet iir udrdigt" (5:12).
Jesus var en man som Cud bekande sig till. Eftersom Gud alskade varlden
sa mycket sande han Jesus till att frikopa alIa rnanniskor, Eftersom Jesus
ar bade evig Gud och fullkomlig rnanniska, var han berattigad att vara
syndabarare for alla. Eftersom han dog, blev begraven och pa tredje dagen uppstod ifran de doda, bekraftade Fadern till hans verk och tog emot
alla som trodde pa honom (Joh 20:31).
Herre Jesus, jag boier kna infor dig oeh taekar dig for [rdlsningen.
Du var den ende som kunde ha frikopt den syndfulla manskligheten.
Du dr den som [rikopte mig. Amen.
Las: Apg 2:22-36
Till eftertanke: Fadern godkande Jesu liv som manniska.
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DEN HELIGE ANDE: EN HELIGIGIVMILD
ANDE

Skapa i mig, Cud, ett rent hjiirta ge mig ett nytt oeh stadigt sinne. Driu
inte bort mig fran din ndrhet, ta inte ifran mig din heliga ande.
PSALTAREN 51:12

(BIBEL 2000,

I ENG. OVERS. "GIVMILD ANnE")

Den helige Ande ar Guds givmilda Ande. Han ger frikostigt till dig eftersom det ar hans natur att ge. Han ger evigt liv, eftersom Jesus dog sa att
du kan leva for evigt. Han ger i overflod, eftersom Bibeln lovar liv och liv
i overflod (Joh 10:10). Han ger rikligt, eftersom han kan ge av himlens
rikedomar till dig. Han ger givmilt, eftersom du behover givmilda valsignelser fran hirnlen. Vad vill du att han ska ge dig idag?
Helige Ande, jag ar bara mdnniska. Jag har jordiska behov, men jag har
duen andliga behov. Jag har mass or av problem, sa jag behouer din
kraft oeh ledning. Ge mig dina givmilda ualsignelser idag.
Den helige Ande ar en givmild Ande. En del tror an den helige Ande ar ett
varuhus fullt med valsignelser for kristna. Men det ar en felaktig forestallning, eftersom ett varuhus kan fa slut pa saker och bli tomt, men den
helige Ande kan aldrig bli tom eller fa slut pa valsignelser, Istallet ar den
helige Ande kallan till valsignelser, Han ar en givmild Ande som ger i
evighet, eftersom han ar den obegransade kallan till Guds forrad, Han ar
en givmild Ande som ger sig sjalv gratis till alla troende. Vad mer behover
du an den helige Ande?
Helige Ande, jag behouer dig mer an de udlsignelser jag soker. Jag
behouer dig mer an ndgonting annat. FyU mitt liv med din
Var givmild, ge mig allt jag kan ta emot. Amen.
Las: Ps 51
Till eftertanke: Den helige Ande ar den valsignelse du behover,
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JESUS: EN STEN SOM RIVITS LOSS DR BERGET
Du sag ju att en sten revs loss fran berget, men inte genom

manniskohander, och att den krossade jdrnet, kopparn, leran, silvret
oeh guldet. Den store Guden har nu uppenbarat for konungen vad som
skall ske i [ramtiden, oeh drommen dr sann oeh uttydningen tillforlitlig.
DANIEL

2:45

Nar kung Nebukadnessar sag den stora liknelsen i en drom, sag han fyra
kommande imperium som skulle regera over varlden: Babylon, Persien,
Grekland och Rom (Dan 2:31-45). I tidens slut kommer det romerska
imperiet att ateruppstd for en kart tid. Sedan ska en sten rivas loss fran
berget for att krossa det romerska varldsimperiet. Jesus ar stenen som
revs loss (rim berget som kommer att krossa de kungariken som satter sig
upp mot Gud, sedan kommer Jesus att regera. Saker i varlden ser ofta
nedslaende ut och ibland verkar regeringar inte ha nagon kontroll, men
kom da ihag att Jesus en dag ska regera over jorden. Men nu utovas hans
vilja genom rnanniskor da han regerar manniskors hjartan, Lat Jesus paverka din varld genom att regera over ditt hjarta.
Herre Jesus, jag vill att ditt inflytande ska [loda genom mig idag.
Hjalp mig att kiinna din ndruaro oeh hialp mig att kanna din kraft.
Jesus kommer inte att regera varlden direkt utan paverka varlden genom
varldsliga harskare tills den dag da han atervander som en sten som revs
loss (ran berget. Harskarnas hjartan ar i Herrens hander och han paverkar dem efter hans vilja (Ords 21:1). De fiesta som styr i regeringar vet
inte om Herrens auktoritet over dem, men utan honom skulle de inte
kunna gora nagonting. Be for dem som bestamrner over dig sa att Herren
kan regera over deras liv och paverka ditt land till rattfardighet (1 Tim
2: 1-5). Din bon for dem som regerar atervander som en sten som revs loss
(ran berget ar ditt bidrag till en battre regering och ett battre liv.
Herre Jesus, jag ber (ar dem som regerar aver mitt land,
hjalp dem att [ol]« rattfardiga oeh rdttuisa regler. Amen.
Las: Dan 2
Till eftertanke: Nu regerar Jesus genom manniskors hjartan, men en dag
ska han regera direkt.
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11 DEN HELIGE ANDE: HANS ROST
Ty han dr udr Cud och vi dr [olket i hans hjard,
[dren som star under hans yard.
PSALTAREN

95:7

Darfor sager den helige Ande: Idag om ni hor
hans rost, sa [orharda inte era biartan.
HEBREERBREVET 3:7-8
Den helige Ande ar Guds riist. Hur langt du an vandrar kommer han att
kalla pa dig. Oavsett hur hart ditt hjarta ar kan du inte stanga ute hans
rost, Han kan tala till dig muntligen, men han talar oftast i det tysta,
direkt fran hans hjarta till ditt. Den helige Ande vill inte att du ska missa
hans rost eller missforsta det han sager. Hans budskap ar enkelt: "Fadern
alskar dig oeh Sonen dog for dig, oeh nu kallar den helige Ande dig tillbaka till att ha en relation med dem."
Herre, du dr min Herde oeh jag dr ditt far. Du later mig vila
pa grona dngar, du for mig till vatten ddr jag finner ro. Du vederkvieker
min sial. Niir jag borjar ga uilse, kallar du mig tillbaka till din falla. Niir
jag vandrar utom synhdll hor jag din rost som kallar pa mig. Jag giek
vilse i dodsskuggans dal ocb jag foil i ett klippigt hdl. Jag tradde att jag
skulle do och att du aldrig skulle fd veta vad som hdnt med mig. Da i
natten horde jag din rost kalla pd mig genom morkret. Forldt mig mitt
hdrda bjdrta, riidda mig, och for mig tillbaka till din [dlla.
Den helige Ande ar Guds riist. Han vill bereda for dig ett bord fullt av mat
oeh han vill halla olja i dina sar sa att du ska bli helad. Han vill fora dig
dit dar du kan bo i Herrens hus for evigt.
Helige Ande, jag hor din rost, jag vill komma hem till dig. Min grop iir
djup, lyft upp mig och befria mig [rdn syndens makt. Jag laser att
Herden gladde sig oeh lade det vilsegdngna [dret pa sina axlar.
(Luk 15:4-5). Herre, for mig hem. Amen.
Uis: Ps 29
Till eftertanke: Den helige Ande kallar dig tillbaka till Gud.
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12 JESUS: HARSKAREN
Men du, Betlehem Efrata, som dr sa liten bland Juda
tusenden, (ran dig skall det komma en som skall hiirska i Israel.
Hans ursprung dr (ore tiden, (ran evighetens dagar.
MIKA 5:2
Jesus ar hdrskaren i Israel. Som hdrskare ager han Israel vilket betyder att
han har auktoritet oeh herravalde over landet. Nar han forst korn till
jorden "kom han till sitt eget, oeh hans egna tog inte emot honom" (Joh
1:11). Ledarna fordomde Jesus oeh sade till Pilatus: "Vi har ingen annan
konung an kejsaren" (19:15). Jesus hade den biologiska ratten att bli kung,
pa grund av sin fodsel. Jesus hade den gudomliga ratten, eftersom han var
sand frein himlen. Eftersom judarna bara ville ha yttre fred oeh yttre rikedam forkastade de Jesu erbjudande am inre frid och inre valsignelser, De
ville inte att Jesus skulle regera over deras hjartan.
Herre Jesus, [astan de judiska ledarna (orkastade dig vill jag att
du ska regera over mitt liv. Fastdn mdnga [ortfarande [orhastar din
auktoritet over dem, vill jag att du ska regera over mitt hjdrta.
Jag tar emot din auktoritet oeh ditt herraualde.
Jesus var fodd till biirskare, men han kan inte regera over nagon om han
inte regerar over var oeh en personligen. Oeh Jesus kan inte regera over
rnanniskor om inte hans auktoritet borjar in om var oeh ens hjarta. Jesus
tvingar ingen till anpassning, han vill att alIa ska lyda honom med ett
glatt hjarta. Eftersom Jesu kungarike ar frid oeh rattfardighet

ge han frid

till dem som villigt lyder honorn. Han ger kraft att leva rattfardigt till dem
som alskar honorn. Vill du lata Jesus vara din hdrskare idag?
Jesus, jag valier dig som min harskare, ge mig kraft att leva ett riittfdrdigt
liv. Jag tjdnar dig av kdrlek, ge mig inre {rid oeh [oruissning. Amen.
Las: Mika 4:1-5:4
Till eftertanke: Jesus maste forst regera over ens inre innan han kan
regera over andra saker i ens liv.
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13 DEN HELIGE ANDE: ANDEN MED VISHET

Over honom skall HERRENS

Ande uila, Anden med vishet

oeh [orstdnd, Anden med rdd oeh styrka, Anden
med kunskap oeh fruktan for HERREN.
JESAJA

11:2

Den helige Ande ar Anden med vishet, han kanner till allt, det som hander
oeh det som kan handa, Han vet allt du gor oeh alla tankar du tanker.
Ingenting ar dolt for honom. Lat den helige Ande tala till ditt hjarta, Han
kan hjalpa dig att se hur saker oeh ting verkligen ar i ditt liv. Anden med
vishet kan lara dig mer om dig sjalv, Du kan lara dig om sanning oeh du
kan fa vishet att forstd saker som de ar, Nar du lar dig mer om den helige
Ande i Bibeln kommer han att ta bort din blindhet.

o sanningens

Ande, jag behouer din ndruaro till att hjdlpa

mig att (orsta mdnniskors motiv. Manniskor drar fordel av
mig och sdrar mig. Jag bebouer se bortom tingens sken fOT
att biittre [orstd vad som hander i min udrld. Jag vill inte bli
lurad, utan istiillet vill jag vara en effektiv tjanare at dig.
Anden med vishet kan inte luras av de bilder som manniskor malar upp,
inte heller kan du dolja nagot for honom. Han ser bortom de masker som
rnanniskor anvander for att dolja sin a motiv. Han ser hur man verkligen
ar, Lat honom visa dig vad han ser oeh lat honom forvandla dig till att bli

lik Kristus.

o Ande med vishet, hjdlp mig att uara drlig i allt. Niir du visar mig
mitt sanna jag, ouerualdiga mig inte med min svaghet och synd. Ge mig
vishet att acceptera mig sialu. Ge mig vishet att oueruinna min svaghet
oeh bli lik Kristus. Ge mig vishet att leva den hdr dagen.
Las: Ords 2-3
Till eftertanke: Den helige Ande vill hjalpa dig att arligt forsta dig sjalv,
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14 JESUS: EN OFFERGAVA AT GUD

Oeh lev i karlel«, sa som Kristus bar alskat oss oeh utldmnat sig sjalu
for oss som offergava, ett ualluktande offer at Cud.
EFESIERBREVET

5:2

Jesus ar en offergava at Cud for varldens synder. Nar han offrade sitt liv
for hela varlden var det den storsta gava som kunde ges. Jesus ar Faderns
Son, men han offrade sin stallning for dig. Jesus ar den andra personen i
treenigheten,

men han offrade sina rattigheter

for dig. Jesus ar univer-

sums evige Herre, men han offrade himlens rikedomar for dig. Eftersom
han var en offergava at Gud for dig, vill han att du ska offra ditt liv at
honom. Han vill at! du ska visa din karlek till honom, sa som han visade
sin karlek for dig.
Jesus, du gav upp himlens kungliga palats for att bli (odd i ett stall. Du
ldmnade allt for mig, jag uill inte ge dig ruigot mindre an mitt hjdrta.
Jesus ar en offergava at Cud och ett valluktande offer som behagade Fadern (Ef 5:2). Han har gett dig en forebild for uppoffrande karlek nar han
sade: "Jag ger mitt liv. Ingen tar det ifran mig" (Joh 10:17-18). Jesus
offrade sig sjalv eftersom han alskade dig, nu vill han att du ska leva i
karlek. "Ett nytt bud ger jag er, att ni skall alska varandra. Sa som jag har
alskat er skall ocksa ni alska varandra." (13:34).
Jesus, min karlel: till dig dr liten i jamforelse med din kiirle]:
for mig. Forlat mig for min suaga karlel: oeh sporra
mig till fler offer for dig den har dagen. Amen.
Las: Ef 5:1-8
Till eftertanke: Jesus offrade sig sjalv for oss eftersom han alskade oss.
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15 DEN HELIGE ANDE: DEN HELIGE ANDE
SAND FRAN HIMLEN
Detta har nu [orlcunnats (or er genom dem som i den helige
Ande, sand (ran himlen, predikade evangeliet {Or er.
FORSTA PETRUSBREVET 1:12
Den tredje personen i treenigheten ar den helige Ande sand (ran himlen.
Han kom over de troende pa pingstdagen, da de hade bett i tio dagar. Nar
han kom over dem i kraft vittnade de for ofralsta rnanniskor oeh mer an
tretusen manniskor kom till tro pa Jesus Kristus oeh blev dopta (Apg
2:41). Om du behover kraft till att vittna, sok den helige Ande sand (ran
himlen. Han kan fylla dig med sin gudomliga narvaro sa att rnanniskor
kommer att bli fralsta genom din paverkan.
Helige Ande, kom over mig idag. Visa mig vad jag mdste gora
(or att vinna mina o[rdlsta uanner till Kristus. Anuiind mitt
uittnesbord (or att dra mdnnishor till Jesus Kristus.
Am/and mina ord for att motivera miinniskor till att bli [riilsta.
Du behover fa kraft fran den helige Ande sand [rdn himlen. Sa som den
helige Ande anvande larjungarnas vittnesbord pa pingstdagen, sa kan han
anvanda dig. Men sa som de var trofasta i bon, sa maste du be for dina
ofralsta vanner, Sa som de rannsakade sina hjartan for att bekanna hemlig synd sa att de kunde bli effektiva karl, sa rnaste du vara ren oeh anvandbar, Den helige Ande sandes fran himlen for att overbevisa rnanniskor om synd oeh att dra dem till fralsning. Lat honom anvanda dig idag
som ett vittne.
Helige Ande, visa mig allt som hindrar mitt vittnesbord,
oeh jag vill dngra oeh ta emot rening i Jesu blod. Jag vill bli
am/and av dig (or att dra mdnniskor till Jesus. Amen.
Lis: Joh 15:26-27
Till eftertanke: Den helige Ande sandes for att anvanda dig till att vinna
sjalar,
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16 JESUS: LAMMET
De skall strida mot Lammet, oeh Lammet skall besegra dem,
tillsammans med de kallade, utvalda oeh troende, eftersom
han ar herrarnas Herre oeh konungarnas Konung.
UPPENBARELSEBOKEN

Lamm stod for tre grundlaggande

17: 14

saker i det judiska livet. Lammen gav

dem ull till klader och mat att ata, och de var de djur som det judiska
folket offrade som en symbolisk stallforetradare far deras synder. Jesus
var det ultimata offret: "Guds Lamm som tar bort varldens synd" (Joh
1:29). Lamm ar blida, de attackerar inte eller sarar andra djur, precis som
Jesus, Lammet, var mild mot alIa. Lamm har inget naturligt forsvar sasom tander eller klor, alla andra djur har fatt nagon form av skydd. Men
Jesus var det forsvarslosa Lammet och hade ingen som kunde forsvara
honom nar han blev stalld infer ratta eller nagon krigare som kunde beskydda honom fran korsfastelsen. Lamm ar milda, sa som Jesus villigt
underkastade

sig doden, Jesus sade: "Om mitt rike vore av den har varl-

den, hade mina tjanare kampat" (18:36).
Herre, du ar det blida Lammet som blev slaktat far mig,
Du ar min milda Prdlsare.
Jesus, det milda Lammet, ska atervanda far att forstora Satans onda verk.
I Uppenbarelseboken kallas han Lammet 27 ganger for att paminna lasarna om att fastan Jesus var mild, kommer han att komma tillbaka far
att doma ondskan. Han kommer att doma dem som forkastade hans fralsning. Den forsvarslose Jesus, Lammet, kommer att atervanda for att regera aver varlden,
Herre Jesus, du dr Lammet som dog far udrlden. Du ska
dteruiinda som ett Larnm far att doma viirlden. Amen.
Uis: Upp 7:9-17
Till eftertanke: Jesus, det milda Lammet, ska atervanda far att doma varlden,
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17 DEN HELIGE ANDE: HERRENS ROST
HERRENS rost ljuder over vattnen, Cud, den hiirlige, dundrar,
HERREN, over de stora vattnen. HERRENS riist iir mdktig,
HERRENS
HERREN

rost ar

maiestdtish. HERRENS ros: bryter ner cedrarna,

bryter ner Libanons cedrar i stycken. HERRENS

luften med flammande eld. HERRENS

rost klyver

rost kommer oknen att bdua. I

hans himmelska boning [orkunnar allting hans dra.
PSALTAREN 29:3-5, 7, 9
Den helige Ande talar till manniskor pa rnanga satt, han talar genom inre
langtan, genom profeter oeh genom mirakel. Den helige Ande talar genom
Bibeln. Men han talar hela tiden genom den naturliga varlden, eftersom
hirnlen oeh stjarnorna talar om honom (Ps 19:1-6). En rnaktig storm kan
vara Guds rost om dom, eller en maktig storm kan vara hans klassrum for
att ge dig andliga lektioner. Du kan fa mota finansiella stormar, stormar i
ditt arbetsliv, familjestormar eller frestelsens stormar. Nar den helige Ande
later bekymmersstormar komma i ditt liv, kan stormarna vara Herrens rost.
Helige Ande, jag vill lyssna pa din rost i regnet oeh
i livets stormar. Hjiilp mig att bli lyhord infor ditt budskap,
hjiilp mig sedan att gora det du befaller.
Den helige Ande kan tala till dig i form av orkaner oeh £loder. Du vet inte
vilka problem som ska komma i din vag, men Anden vet. Du behover
halla dig nara honom. Han kan forbereda dig for de kommande

stor-

marna, sa som han kan ta hand om dig i stormarna oeh han kan leda dig
ut ur stormarna. Han kan gora dig segerrik trots stormarna. Sa nar vinden borjar blasa, karnpa inte emot, lyssna pa Herrens riist.
Helige Ande, jag vill inte ha stormar i mitt liv, men om
de mdste komma vill jag hellre ha en stormig dag
med dig an en lugn dag utan dig. Amen.
Las: Ps 29
Till eftertanke: Den helige Ande kan tala till dig genom stormar.
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18 JESUS: HERRE (DESPOTES)
Men det fanns ocksd falska profeter bland [olhet, liksom det bland er
kommer att finnas falska larare som smyger in [orodande laror. De
skall till och med [orneka att den Herre som har frikopt dem
och drar sa plotsligt fordarv over sig.
ANuRA PETRUSBREVET 2:1
Jesus ar den Herre (kurios) som regerar over de hjartan som villigt lar av
honom. Men Jesus ar ocksd Herre (despotes) som kommer att tvinga dern
som forkastar oeh fornekar honom till underkastelse. Det finns rnanniskor som pastar sig karma Jesus men har falska forestallningar om honom.
Jesus ar den Herre (kurios) som gay dem frihet att tro, men han ar ocksa
den Herre (despotes) som kommer att straffa dem som forkastar Bibelns
sanning. Det beror pa att de har valt att forkasta honom. Bibeln beskriver
deras uppror: "De glornmer medvetet" (2 Petr 3:5). Idag har du Bibeln,
las i den, lar av honom, lyd Bibelns sanning oeh lar kanna Herren (kurios)
mera.
Jesus, jag vill oppna Bibeln och lara mig dess undervisning. Jag uill
lyda dess sanning, och jag vill att du ska regera over mitt liv.
Jesus vill vara Herre (kurios) for dig, oeh han vill val signa dig eftersom du
har overlatit dig till hans vilja. Be for dem som inte vill ta emot sanningen,
att de ska vanda sina hjartan till rattfardighet.

For dem som forkastar

Jesus, kommer han att vara Herren (despotes) oeh doma dem pa den yttersta dagen. De som forkastar Jesu makt idag kommer att tvingas att
underkasta sig hans beslut oeh dom i framtiden.

ra

Jesus, jag vill kanna Bibeln sa noggrant som mojligt sa att jag kan
dina ualsignelser. Jag vill ha en sa ndra relation till dig som mojligt
sa att jag kan uara sa ndra Guds hjiirta som mojligt. Amen.

Las: 2 Petr 2
Till eftertanke: Du maste bekanna Kristi herravalde.
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19 DEN HELIGE ANDE: VINDEN
Vinden bldser uart den uill, oeh du hot dess sus, men du
vet inte varifrdn den kommer eller uart den far.

Sa iir det med uar oeh en som dr (odd av Anden.
JOHANNES 3:8

Sa

som den helige Ande i begynnelsen blaste sin ande i Adams livlosa
kropp for att ge honom fysiskt liv, sa har den helige Ande blast evigt liv in
idig nar du blev fralst. Sa som kroppen ar dod utan sin ande, sa ar de som
ar utan den helige Andes ande andligt doda. Eftersom du maste bli fodd
pa nytt for att se Guds rike, sa andades den helige Ande sitt liv in i dig sa
att du kan fa en andlig panyttfodelse (Joh 3:5). Den helige Ande ar vinden
som blaser in nytt liv in idem som tror pa Jesus Kristus. Lat den helige
Ande - Guds ande - blasa in nytt liv in i dig.
Andas pa mig, Cuds vind. Jag dr varm oeh trott, en mild
uppfriskande vind skulle kannas skont just nu. Motstandets eld
oeh den bar uarldens uarma sand har gjort mig utmattad.
Den helige Ande ar Guds vind som standigt fornyar de som tror. Nar du
tror att du har gatt for langt och du kanner dig for trott for att fortsatta,
!at honom fornya dig. For dem ar andfadda, ar han andligt syre. Du kan
inte se den helige Ande verka i ditt liv, sa som du inte kan se vinden. Men
du kan kanna en uppfriskande bris, sa som du kan karma den helige Andes
verk i ditt liv. Lat honom fornya ditt liv.
Helige Ande, du dr Cuds Ande som jag bebouer idag.
Jag kan inte klara mig andligen utan din vind imina segel.
Andas pa mig, Cuds Ande. Amen.

Las. joh 3:1-8
Till eftertanke: Den helige Andes vind kan fornya ditt liv.
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20 JESUS: EN DYRBAR HORNSTEN
Det star ndmligen i Skriften: Se, jag ldgger i Sian en utuald, dyrbar
horns ten, och den sorn tror pd den skall aldrig kamma pd skam.
FORSTA PETRUSBREVET 2:6
Hornstenen dr Kristus Jesus sjiilv.
EFESIERBREVET

2:20

Jesus ar den dyrbara hornstenen, kristendomens oeh forsamlingens grund.
Han ar den dyrbara hornstenen i ditt liv. Sa som en grund laggs i hornet
av en byggnad oeh overbyggnaden byggs ovanpa den, sa ar Jesus den
andliga grund pa vilken du maste bygga ditt liv. Han vill ge dig ledning
om hur du ska leva. Lita pa honom, han kan MIla dig uppe. Han kan ge
dig en trygg framtid. Bekymra dig inte, han kan bevara dig i stormen. Nar
provningar kornmer ar Jesus en stadig grund, den dyrbara hornstenen.
Behover du fasthet i ditt liv idag?
Jesus, tack far din fasthet. Jag vet att jag har brister och jag vet
vad jag misslyekas med. Tack for att du aldrig [orandras
oeh aldrig misslyekas. Jag vill vila i dig idag.
Sa sorn en hornsten visar var byggnaden ska byggas, sa ar Jesus den dyrbara hornstenen sorn kommer att visa dig hur du ska bygga ditt liv. Han
har forlatit dina synder, men det kristna livet ar myeket mer an fralsning.
Du maste leva for Kristus och tjana honom. Du maste bygga varje del av
ditt liv pa Kristus. Han vill visa dig hur du ska leva och vaxa, Bygger du
pa hans grund?
Jesus, jag bebouer din ledning i mitt liv. Jag [orsoker folja dig,
men ibland kammer jag pa auudgar. Visa mig vad jag ska gora
idag ocb vad jag ska saga. Jag behouer bjalp, Amen.
Las: 1 Petr 2:1-10
Till eftertanke: Jesus vill ge dig fasthet i ditt liv.
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DEN HELIGEANDE: VATTEN
Ty jag skall utgjuta vatten over det som torstar och
strommar over det torra. Jag skall utgjuta min Ande
over dina barn, min udlsignelse over dina avkomlingar.
JESAJA

44:3

Den helige Ande ar vatten for torstiga rnanniskor, En del manniskor torstar eftersom de har struntat i Herren. Om du har gjort det, drick av Anden. En del rnanniskor behover vatten eftersom de gar igenom varma,
svara problem. Om du gor det, drick av Anden. Och andra har torra
strupar eftersom de inte tar sig tid att stanna for att fa vatten. De tanker
pa annat - aven pa bra saker - sa de glornmer att dricka av Herren. De
glornmer att andligt vatten ar nodvandigt, sa de tar sig inte tid for
helige Ande eller till Bibeln, bon och tillbedjan. Din rnanskliga kropp
bara klara sig utan vatten tills du forlorar styrka och svimmar eller
En del manniskor inser bara hur viktigt det ar att dricka regelbundet
de ar torstiga. Har du druckit andligt vatten idag?

den
kan
dor,
nar

Helige Ande, du dr gott vatten, jag behouer dig varje dag.
Pam inn mig att slacka min torst och dricka av dig dagligen.
Den helige Andes vatten gor mer an att MIla dig vid liv, hans vatten ger
fornojsarnhet.

Manga rnanniskor

soker lycka genom sinnena, det som

behagar dem, men att ge efter for kottet eller egot kommer inte att ge
slutlig lycka. Medan nagra av dessa saker kommer att ge tillfallig gladje,
finns det inget som ar mer tillfredsstallande an en relation med din skapare. Tillbringa tid med Herren, drick och fa den storsta upplevelsen i
livet. Ar du inte torstig?
Helige Ande, jag vill ha uppfriskande vatten, fyll mig. Jag kommer
att do om jag inte dricker, [ornya mig. Jag vill dricka eftersom
jag ar torstig. 0, vad ditt vatten dr gott! Amen.
Las: Jes 12
Till eftertanke: Den helige Andes vatten ar uppfriskande.
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JESUS: GUDS SMORDE

at

Men jag skall ldta en trogen prdst [ramtrdda
mig, Han skall gora
det som iir i mitt hjiirta oeh min sjdl. At honom skall jag bygga ett hus
pa fast grund, oeh han skall stiindigt vandra infor min smorde.
FORSTA SAMUELSBOKEN 2:35
Jordens kungar reser sig oeh furstarna radstar med
varandra mot HERREN
PSALTAREN

oeh hans Smorde.
2:2

Jesus ar Guds Smorde. Ordet "smord" kommer fran det hebreiska ordet
som betyder "Messias". Nar Jesus foddes, forvantade sig Israels folk en
Messias-Befriaren som skulle driva deras fiender i havet. De langtade efter att deras Messias skulle sitta pa Israels tron och regera over dem i fred
och rattfardighet. Men Jesus kom inte den forsta gangen som en soldatMessias for att astadkomma politisk befrielse. Han kom for att regera
over manniskors hjartan och ge dem regler genom vilka de kunde uppleva
inre frid och rattfardighet, AHa for stan dig a kungar skulle foredra att deras undersatar lydde dem av inre pliktkansla hellre an att behova anvanda yttre tvang. Lat Jesus vara din personlige Messias och Iat honom
vara din personlige Befriare. Lit Jesus srrio rja dig den ha r dagen for de

uppgifter som finns frarnfor dig. Lat Jesus regera over ditt liv.
Herre Jesus, smori mig med din styrka att leva den hdr dagen,

befria mig (ran sialuishhet oeh [restelse. Sitt pa mitt hjdrtas tron
oeh regera over mina tankar, kanslor oeh handlingar.
Jesus ar Guds Smorde som kan smorja dig med ett klart forstand och
fornyad styrka. Han kan smorja dig med sjalvfortroende och en fornyad
beslutsamhet till att leva rattfardigt. Han kan smorja dig med sin narvaro
sa att du kan gladja dig over hans frid. Lar kanna Jesus mer den har
dagen, det ar din nyckel till personlig befrielse.
Herre, jag udntar pa din smorjelse. Ldt din ndruaros olja floda in i mitt
liv. Hela rnig ndr jag blir sdrad, [ornya mig ndr jag dr utmattad, styrk mig
ndr jag dr svag oeh (omya mig ndr jag har [orlorat min vision. Amen.
Las: Ps 2:1-5

Till eftertanke: Herrens smorjelse kan berika ditt liv,
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DEN HELIGE ANDE: LJUDET AV ASKA
Din dska ljod i virvelstormen, blixtar lyste upp
udrlden, jorden darrade oeh biiuade.
PSALTAREN

77: 19

Den helige Ande talar i ljudet av aska for att varna for annalkande stormar. Nar blixtar syns pa himlen ser manniskor dem pa langt hall oeh vet
att daligt vader ar pa vag. De som inte ser blixtarna kan hora askan oeh
soka skydd. Askan ar inte hog for att skramma rnanniskor, tvartorn. Den
ar hog for att varna manniskor att soka trygghet under en storm. Den
helige Ande ar ljudet av dska som talar om for dig att stormar ar pa vag i
ditt liv. Det kommer att finnas olika sorters stormar for olika manniskor,
sa som finansiella stormar, familjestormar, rattsliga stormar oeh for andra stormar av fysisk smarta, religios forfoljelse oeh problem i arbetslivet. Livet kommer inte alltid att vara latt, sa lyssna pa Andens varningar.
Cor dig redo for svarigheter genom att soka hans narvaros skydd.
Herre, jag vill lyssna pel din rost, sorn varnar mig (or komrnande
problem. Jag uill vara redo for allt - bade goda dagar oeh
ddliga. Jag vill ta skydd i din ndruaro.
Ljudet av dska varnar for stormar som ar langt borta nar du inte ser
blixten pa den avlagsna horisonten. Det kan ta lang tid innan dessa stormar nar dig, eller de kanske inte nar dig aIls. Sa prisa Gud bade for att han
sander stormarna for att lara dig oeh for att han haller andra stormar
borta.
Herre, jag vill ta skydd i din ndruaro ndr stormen stdller till det
i mitt iiv, oeh jag vill prisa dig ndr du hdller dem borta. Amen.
Las: Ps 77

Till eftertanke: Den helige Ande varnar oss for kommande faror sa att vi
kan forbereda oss for demo

376

Vo~1i';.'"

~'2/'''''~=''''+' '

i't:.·
'?:~ '"

24

,~

.

DECEMBER

"

JESUS: FRALSNINGENS HORN

Han har upprdttat at ass ett [riilsningens horn i sin tjdnare Davids slakt.
LUKAS 1:69
Jesu namn "[rdlsningens horn" var ett hebreiskt ord som betydde "en
son" eller "arvinge". Nar kung Hiskia inte hade nagon manlig arvtagare
fanns det inget fralsningens horn forran Guds gay honom ytterligare femton ar oeh hans forsta son foddes under dessa ar (2 Kung 20:5-6). Sakarias son - Johannes Doparen - skulle introdueera Jesus Messias till varlden. Darfor gladde sig Sakarias oeh "blev uppfylld av den helige Ande"
(v.67).

Herre Cud, jag prisar dig for att du sdnde Jesus, som var Davids Son.
Jag prisar dig for att du sande Jesus, som ar min Frdlsare.
Anspelningen pa "horn" kommer fran verktygen pa den tiden. Manniskor
hade inte vattenflaskor som vi har. De bar vatska i ett djurs horn med mjukt
tra i anden som en kork. Nar Jesus kallas far [rdlsningens horn syftar det
formodligen pa oljan som forvarades i ett horn. Jesus var fruktbarhetens
olja, det vill saga Davids son oeh arvinge till hans tron, vilket hela Israel
forvantade sig. Dessutom haller Jesus fruktbarhetens olja ur [rdlsningens
horn aver vara liv oeh ger oss andlighet oeh valsignelser,
Herre Jesus, jag udntar pa dig, sa som Israel udntade pa sin
Messias. Hall din alja over mitt liv. Jag behouer uppleva
din ndruaro oeh rikedom idag. Amen.
Las: Luk 1:57-80
Till eftertanke: Jesus ar Davids Son oeh arvingen till hans tron oeh han
haller andliga valsignelser aver oss.
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JESUS: ETT NYFOTT BARN
Oeh detta dr teeknet: Ni skall finna ett nyfott barn
som dr lindat oeh ligger i en krubba.
LUKAS 2:12

Jesus ar ett nyfott barn som foddes i Betlehem, han som foddes av en
jungfru. Han kom inte i ett rymdskepp, inte heller gjorde han nagon marklig
eller bisarr entre i varlden, Jesus har funnits genom hela evigheten, men
han "blev kott" (Joh 1:14) oeh kom som ett litet barn till varlden, Han
behovde en mor som tog hand om honom oeh alskade honom, sa som alIa
andra barn. Han lekte med andra barn oeh larde sig saker i Marias kna.
Eftersom Jesus var en manniska kanner han till din a problem. Vill du tala
med honom om dem?
Herre, eftersom du blev mdnniska vet du hur svag jag dr.
Jag bebouer styrka till att vara kristen i en ieke-kristen udrld.
Jag behouer styrka att [ortsdtta leva for dig.
Jesus var ett nyfott barn som "vaxte till i vishet, i alder oeh valbehag infer
Gud oeh rnanniskor" (Luk 2:52), sa han vet hur du maste vaxa bade fysiskt oeh andligt. Eftersom Jesus var ett nyfott barn i Betlehem kan han
identifiera sig med din a brister oeh hjalpa dig att overvinna dem. "Han
larde sig lydnad genom sitt lidande" (Hebr 5:8), darfor kan han hjalpa
dig ta dig igenom din smarta oeh dina problem. Vand dig till Jesus for att
fa hjalp.
Herre, ingen har spottat pa mig for att jag dr kristen, inte heller
har jag blivit slagen eller spikad pa ett kors. Men jag moter mdnga
sudrigbeter. Livet iir sudrt, kan du hjalpa mig? Jag ser pa dig som
[orebild, jag litar pa din inre styrka. Amen.
Lis: Luk 2:1-20
Till eftertanke: Jesus forstar mina problem eftersom han var manniska.
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26 JESUS: HAN SOM HELGAR
Jesus som helgar oeh de som helgas dr alla av en oeh samma slakt.
Darfor blygs han inte for att kalla dem broder.
HEBREERBREVET

2: 11

Jesus ar den som helgar dig. Ordet "helga" betyder att "avskilja". Du ar
avskild till Gud oeh avskild fran synd. I den stund du blir fralst borjar
Jesus helga dig. Jesus sade "Ni ar mig oeh jag ar i er" (Joh 14:20). Nar du
blev fralst kom Jesus in i ditt liv, han bor i ditt liv. Men du blev aven
identifierad med Jesus, du ar i honom. Detta skedde sa att du skulle kunna
bli helgad, avskild fran varlden, kottet oeh djavulen, Han har redan helgat
dig i himlen, nu maste du leva ut det i ditt dagliga liv pa jorden. Du maste
avskilja dig sjalv fran synd for att leva for honom.
Herre Jesus, jag vilileva ett heligt liv, men det dr sudrt, Hjiilp mig!
Jag vill uppleva din ndruaro varje dag, men jag blir distraherad.
Fortsiitt verka din helgelse i mitt liu:
Jesus borjade ett gott verk i dig nar du ornvande dig, oeh han kommer att
fortsatta att verka i ditt hjarta (Fil 1:6). Lyssna till hans rost, fol] hans
ledning oeh lat hans narvaro verka i dina dagliga aktiviteter. Du kommer
inte att uppna perfektion i ditt jordiska liv, men du kan vaxa mot fullkomning nar du later Jesus ge dig styrka i allt som du gar.
Herre Jesus, taek for att du helgar mig i himlen.
Jag vill att mitt jordiska liv ska spegla min himmelska stdllning.
Verka idag i mitt liv for att gora mig lik dig. Amen.
Lis: Hebr 2:5-12
Till eftertanke: Jag kan vaxa till att bli lik Kristus.
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DEN HELIGE ANDE: ANDE SOM AR
o

FRANGUD
Men vi har inte {att udrldens ande, utan den Ande som dr
(ran Cud, (or att vi skall veta vad vi har (att av Cud.
FORSTA KORINTIERBREVET

2: 12

Den helige Ande ar Anden som dr (ran Cud. Pa pingstdagen sandes den
helige Ande till de troende som bad. Han kom med ljudet av en rnaktig,
valdsam storm och visade sig som tungor som av eld (Apg 2:2-3). Sa som
han kom i en rnaktig yttre uppenbarelse vid pingst, sa visar han sig idag i
rnaktiga inre verk i hjartat, Varlden tycker inte att han ar rnaktig, men
vem annan kan ge stor andlig insikt? Vem kan annars forvandla en forlorare till en vinnare? Vem annan kan bryta tvangsmassiga vanor? Vem
annan kan fa en sjalvupptagen ung rnanniska att larnna allt for att tjana
bland onadda folkstammar? Se inte bara pa yttre manifestationer, se pa
Anden som kommer (ran Cud for att visa sig pa ett maktigt satt i ditt inre.
Det han har gjort for andra kan han gora for dig.
Helige Ande, jag vet att du kommer (ran Cud till vdrlden.
Ut{or ett ouernaturligt verk i mitt liv, visa dig sjalv i mig.

Den helige Ande ar sand fran Gud. Idag kommer han for att lata dig "veta
vad vi har fatt fran Gud" (1 Kor 2:12). Ta reda pa allt som Anden som
kommer (ran Cud kan gora for dig och gor ansprak pa hans verk idag.
Helige Ande, liir mig om de udlsignelser som dr mina.
Jag vill ga oeh tjana med den liusforuandlande kraft
som finns tillgiinglig for mig. Amen.
Las: Apg 18:24-28
Till eftertanke: Gud sander den helige Ande for att forvandla oss.

380

~~~~
~~~~

-

~~

~---

~
DECEMBER

L

28

JESUS: MARIAS LIVSFRUKT
Hon ropade med hog rost: "Yiilsignad dr du bland
huinnor, och udlsignad dr din liusfruht!"
LUKAS

1:42

Jesus ar Marias livsfrukt. Den helige Ande avlade Jesus i jungfrun Maria
pa ett overnaturligt satt och nio manader senare foddes han i Betlehem.
Jesus var evig: "I begynnelsen var Ordet, oeh Ordet var Gud" (Joh 1:1).
Han "utgiek fran Fadern" (16:28). Jesu ande oeh personlighet kom fran
himlen, hans fysiska kropp kom fran Maria. Jesus kan ratteligen kallas
Marias livsfrukt. Nar Maria sag Jesus vaxa sag hon sin son utvecklas som
manniska, Bibeln kallar Jesus "hennes forstfodde son" (Matt 1:25).
Herre Jesus, tack for att du blev kott for att leva som
mdnnisha. Tack (or att du begrdnsade dig sjalu till att bli som
begransade manniskor sa att du kunde do for demo
Jesus, den evige Guden, blev helt oeh fullt rnanniska. Jesus, manniskan,
var helt oeh fullt Gud. Han var Gud-rnanniskan, alltid helt oeh fullt Gud
oeh fullt manniska. Medan vi manniskor inte kan forsta det laser vi dessa
uppenbara rnotsagelser i Bibeln oeh aeeepterar dem bada. De stammer
perfekt overens i Jesus. Som rnanniska kande Jesus sig trort, hungrig oeh
torstig. Han visste inte vem som rorde vid honom (Mark 5:31) oeh han
visste inte nar han skulle atervanda till jorden (Matt 24:36), aven fast han
visste att han skulle komma tillbaka. Som Gud uppvackte Jesus de doda
(Mark 5:38-42), stillade en storm (6:47-51) oeh laste manniskors tankar
(2:8). Vilken underbar livsfrukt [rdn Maria!
Herre Jesus, tack (or att du kom till jorden (or att [odas av Maria,
jag vill forsoka leva som du gjorde som manniska,
jag vill tillbe dig som Cud. Amen.
Las: Luk 1:36-45
Till eftertanke: Fran Maria fick Jesus sin kropp, med vilken han fullfoljde
sin uppgift pa jorden.
381

~

~ ~&:~ ••.

DECEMBER

,
,

29

"J

"

DEN HELIGE ANDE: HANS ANDE SOM
UPPVACKTE JESUS FRAN DE DaDA
Och om hans Ande som uppudckte Jesus fran de doda bor i er,
da skall han som uppudckte Kristus [rdn de doda gora ocksd era

dodliga kroppar levan de genom sin Ande som bar i er.
ROMARBREVET

8:11

Sag du treenigheten i dagens vers? For det forsta, hans Ande som uppuackte Jesus ar den helige Ande. For det andra, prepositionsfrasen "hans"
hanvisar till Fadern. Nar Fadern gay befallning om Jesu ateruppsdndelse,
var det den helige Ande som gjorde det. Och uppenbarligen

ar Jesus den

tredje personen i gudomen. Alla tre personer i treenigheten var verksamma
i Jesus ateruppstandelse, vilket gay dig nytt liv.
Helige Ande, tack for Jesu dteruppstdndelse [rdn de doda,
for det visar att mina synder blev [orldtna. Ldt mitt nya
kristna liv bli ett uittnesbord (or dig idag.
Du far manga andra forrnaner av Jesu ateruppstandelse. Du blev uppvackt
med Jesus till en ny stallning i den himmelska varlden (Ef 2:5-6). Du kan
gora ansprak pa Guds valsignelser, for du tillhor Jesus. Du ar ocksa utrustad
med gudomlig kraft till att leva ett gudfruktigt liv (Rom 1:4). Nu kan du
akalla Kristi kraft till seger over synd. Till slut, pa den yttersta dagen kommer Fadern att uppvacka vara manskliga kroppar genom den helige Ande sa
som Anden gay liv till Jesu kropp. Lat den helige Ande verka genom dig idag.
Helige Ande, tack for det nya dteruppudckta livet som finns tillgangligt
for mig. Jag vill ha dteruppstdndelsens kraft till att in/eruinna
frestelse och motgdngar: Jag viII att mitt jordiska liv ska
dterspegla min nya stallning i den himmelska uarlden.
Tack for loftet om att min dodliga kropp kommer att uppuackas
med dteruppstdndelsens kraft pa den yttersta dagen. Amen.
Las: Ef 2:1-10
Till eftertanke: Den helige Andes kraft som uppvackte Jesus finns
tillganglig for dig.
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JESUS: HAN SaM KOMMER NER FRAN
HIM LEN

Cuds brod dr det brod som kommer ner (ran himlen och ger vdrlden liv.
JOHANNES 6:33

Jesus ar han som kommer ner (ran him/en, han ar den en de som nagonsin
har funnits innan han foddes. Han levde i himlen innan han foddes. "Jag
har utgatt fran Fadern oeh kommit till varlden. Nu lamnar jag varlden
oeh gar till Fadern" (Joh 16:28), sa de Jesus. Vad betyder det for oss?
Eftersom Jesus kom fran himlen - den eviga staden - kan han ge oss
himmelskt liv, evigt liv. Dessutom vet Jesus allt om himlen, eftersom han
levde dar, sa han kan beratta for oss hur vi kommer att leva i vart framtida hem. Oeh Jesus levde med Fadern, sa han kan beratta for oss om hur
det ar att ga oeh leva med Fadern. Han lovade att han oeh Fadern skulle
komma for att bo idem som alskar oeh lyder honom (14:23).
Herre [esus, jag tillber dig, den evige. Du lever {ran evighet
till evighet. jag tackar dig {or att du kam till jarden
for att visa ass Fadern oeh for att do for udra synder.
Jesus ar han som kammer ner {ran himlen for att beratta for oss att det
finns liv oeh ara bortom graven. Om Jesus inte hade kommit skulle vi leva
oeh do som djuren. Vi skulle vara utan hopp om det har livet oeh utan
hopp om liv efter

doden.

Herre [esus, tack {or att du gav mig en anledning till att leva och
tack for hopp i ndsta liv. Tack for att du lever i mitt liv och ger
mig en liten [orsmak av himlen pa jorden. Amen.
Las: Upp 22
Till eftertanke: Jesus kom fran himlen for att ge oss forvissning om att vi
ar pa vag dit.
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31 JESUS: HAN SOM SKA ARVA ALLT
[Cud] har nu i den sista tiden talat till oss genom
sin Son. Honom har han insatt till att iirua allting,
oeh genom honom har han oeksa
HEBREERBREVET

skapa: udrlden.

1:2

Jesus ar den som ska drua allt, eftersom han kommer att fa allt vid den
har tidens slut. Men just nu ar Satan den har varldens gud (2 Kor 4:4). Nu
drivs rnanniskor av kottets oeh ogonens begar oeh hogmod over livets
goda (1 Joh 2:16). Forbannelsen har dolt naturens stora skonhet (Rom
8:20-21) oeh judarna - Guds folk - ar forblindade far evangeliet (2 Kor
3:14). Men en dag ska Fadern gora ansprak pa allt igen, han kommer att
regera fullstandigt over allt. Oeh han kommer att ge allt till Jesus, efter-

Da

sorn Jesus ar den utsedde, den som ska drua allt.
kommer Jesus att
dela allt med dig eftersom du ar hans tjanare, Nu kanske hans tjanare har
fysiska smarter oeh nagra blir forfoljda oeh martyrer. Just nu verkar det
som om kristna forlorar en strid for varje strid de vinner. Just nu verkar
Satan ha overtaget. Men en dag kommer kristna att gladjas over allt med
sin Herre.
Herre Jesus, jag ber: "ldt ditt rike komma i mitt liu",
Jag vill att du ska regera over mitt hjdrta idag.
Du kanske inte kommer att fa din beloning i det har li vet, fastan du kommer att fa gladjas over manga andliga valsignelser, Och du kommer inte
att fa allting i den stund du dor, Nar Jesus, arvingen, far allt vid tidens
slut, da kommer du att fa din rattrnatiga beloning.

ra

Herre Jesus, jag tjdnar inte dig for att
en beloning. Jag tjanar dig for
den stora upplevelsen i att kanna oeh glddjas over din ndruaro, Amen.
Las: Upp 20
Till eftertanke: Vid tidens slut kommer Jesus att fa alla andliga
valsignelser oeh han kommer att dela dem med dig.
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