
 



 

 

 

 

 

 



GE ER VILA  
Det första Jesus ger oss när vi kommer till honom är vila. Vilan i hans kärlek 

är utgångspunkten för allt vi gör. Vi får kasta allt som hindrar den närheten 

och vilan på hans kors och ta emot hans ro för själen. Det är bara när Gud är 

vår Gud, när Jesus är vår Herre, som vi får vila och kan gå i hans kraft

1 Petr 5:6-7  

Ödmjuka er därför under Guds 

mäktiga hand, så ska han upphöja er 

när tiden är inne. Och kasta alla era 

bekymmer på honom, för han har 

omsorg om er. 

Ps 55:22 

Kasta din börda på HERREN, han ska 

ta hand om dig. Han låter aldrig den 

rättfärdige vackla. 

Sak 4:6 

Inte genom någon människas styrka 

eller kraft ska det ske utan genom 

min Ande, säger HERREN Sebaot. 

Hebr 4:10 

Den som går in i hans vila får vila sig 

från sina gärningar, liksom Gud 

vilade från sina. 

Hebr 12:2 

låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons 

upphovsman och fullkomnare. 

Matt 4:19  

Kom och följ mig så ska jag…”  

Matt 6:33 

Sök först Guds rike & hans 

rättfärdighet så ska allt det andra 

tillfalla er 

Joh 14:23 

Jesus svarade: "Om någon älskar 

mig, håller han fast vid mitt ord. Och 

min Far ska älska honom, och vi ska 

komma till honom och ta 

vår boning hos honom. 

Dom 6:24 

Herren är frid 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

   Lägg hela ditt liv i hans hand och erfar att han är Gud!  

  Se även Joh 5:19, 14:27, 16:33, Ps 23, 1 Mos 2:2-3, 22:14, 2 Mos 13:21, 

Apg 10:9, Ps 23, 46:11, 146:5, Ords 3:5, 20:22, 3:5, Jes 40:31, 49:28-31,  

Rom 8:28, Klag 3:22-23, 1 Kor 12:9, Fil 4:6-7, Hebr 4:1, 3, Kol 3:15, Fil 4:7 
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ÖPPNAR DÖRREN 

Världen skapades för att vattnas av livets flod från Guds trädgård.  

Det flödet stängdes men är i Jesus öppet igen! När vi öppnar hjärtat för  

Jesus öppnar vi vägen för det flödet in i våra hjärtan och ut till världen.  

Men vi kan också följa strömmen hem till honom in i himlen till hans tron.  

1 Mos 2:8-10 

HERREN Gud planterade en lustgård i 

Eden, österut, och satte där 

människan som han hade format. 

Och HERREN Gud lät alla slags träd 

växa upp ur marken, ljuvliga att se 

på och goda att äta av. Mitt i 

lustgården satte han livets träd och 

trädet med kunskap om gott och 

ont. Från Eden gick det ut en flod 

som vattnade lustgården och sedan 

delade sig i fyra huvudgrenar. 

Upp 22:1-2 

Och han visade mig en flod med 

livets vatten, klar som kristall, som 

går ut från Guds och Lammets 

tron. Mitt på stadens gata, på båda 

sidor om floden står livets träd. Det 

bär frukt tolv gånger, varje månad 

ger det sin frukt, och trädets löv ger 

läkedom åt folken. 

Joh 4:10, 13-14 

Om du kände till Guds gåva och  

vem det är som ber dig: Ge mig  

lite att dricka, då skulle du ha bett 

honom, och han hade gett dig 

levande vatten… Den som dricker  

av det här vattnet blir törstig igen. 

Men den som dricker av det  

vatten jag ger honom ska aldrig 

någonsin törsta. Det vatten jag  

ger blir en källa i honom med  

vatten som flödar fram till evigt liv. 

Ps 46:5-6 

En ström går fram med flöden som 

ger glädje åt Guds stad, den Högstes 

heliga boning. Gud bor där inne 

Rom 5:5 

Och hoppet sviker oss inte, för  

Guds kärlek är utgjuten i våra 

hjärtan genom den helige Ande  

som han har gett oss. 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

  Öppna ditt hjärtats dörr idag och låt hans kraft, hjälp, för hans ström  

När det strömmar igenom oss strömmar det ut och gör världen hel igen!  

  Se även Hes 47, Jer 31:12-14, Jesaja 12:2-3, 55:1-2, Luk 12:36-37,  

Matt 7:7-8, Sak 14:8,  
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SE JESUS 

När vi ser på oss själva, oavsett om vi känner oss starka eller svaga, så tappar 

vi blicken på Jesus. Allt startar med Jesus och det är han som slutför det. 

Både innan Jesus blev människa, när han gick omkring på jorden och efter 

han uppstått behövde människor fästa den andliga blicken för att se Jesus.  

Vi får öva oss att se honom, inte genom hjärtats ögon och öron i vår ande! 

2 Kung 6:16-17 

Var inte rädd! De som är med oss är 

fler än de som är med dem.”  

Och Elisha bad: ”HERRE, öppna hans 

ögon så att han ser.” Då öppnade 

Herren tjänarens ögon, och han fick 

se att berget var fullt av hästar och 

vagnar av eld runt omkring Elisha. 

Matt 13:15  

inte ser med ögonen eller hör med 

öronen eller förstår med hjärtat  

och vänder om så jag får bota dem 

Joh 20:29 

Därför att du har sett mig tror du. 

Saliga är de som tror fastän de inte ser 

Hebr 5:14  

Den fasta födan är till för vuxna, för 

dem som genom övning har fått 

sinnena skärpta till att skilja mellan 

gott och ont. 

Apg 2:30-31 

Men han var profet och visste att  

Gud med ed hade lovat att sätta en  

av hans ättlingar på hans tron. 

I förväg såg han Messias uppståndelse 

och sade: Han ska inte lämnas åt 

dödsriket, och hans kropp ska inte  

se förgängelsen. 

____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 Att i tro öva sig att se Jesus och hans rike ska vi alltid göra när vi ber, 

mediterar över bibelordet eller tillber inför hans tron 

 Ef 1:17-20, Joh 3:3, 14:6-7, Luk 24:31-32, 44-45, Upp 1:10-18, 2 Kor 3:18, 

Jer 23:6, Ps 34:2-9, Hebr 11:27, 11:13, Ef 3:17, Jes 53:3-6, 4 Mos 6:24-26,  

2 Mos 33:11, Joh 4:23, 2 Kor 5:16, Joh 15:4-5 
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ÄKTA BARN 
När vi tar emot Jesus i våra liv blir vi Guds barn! När vi vänder om till honom 

välkomnas vi som den förlorade sonen och blir vi hans äkta barn, på riktigt! 

Han är vår pappa! Hos honom får vi växa in i barnaskapet och förstå det som 

Fadern säger till den hemmavarande sonen: ”Allt mitt är ditt”! Vi är kungar 

och medarvingar i Kristus till all andlig välsignelse i himlen, i hans hus.

Ef 1:3-5 

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud 

och Far, som i Kristus har välsignat 

oss med all andlig välsignelse i 

himlen! Han har utvalt oss i honom 

före världens skapelse till att vara 

heliga och fläckfria inför honom.  

I kärlek har han förutbestämt oss till 

barnaskap hos honom genom Jesus 

Kristus, efter sin goda viljas beslut 

Rom 8:15-17 

Ni har inte fått slaveriets ande så att 

ni på nytt måste leva i fruktan. Nej,  

ni har fått barnaskapets Ande, och i 

honom ropar vi: "Abba! Far!" Anden 

själv vittnar med vår ande att vi är 

Guds barn. Och är vi barn så är vi 

också arvingar, Guds arvingar och  

 

Kristi medarvingar, lika visst som vi 

lider med honom för att också 

förhärligas med honom.  
 

Gal 4:4-7 

Men när tiden var inne sände Gud sin 

Son, född av kvinna och ställd under 

lagen, för att friköpa dem som stod 

under lagen så att vi skulle få söners 

rätt. Och eftersom ni är söner har 

Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, 

som ropar: "Abba! Far!" Alltså är du 

inte längre slav utan son. Och är du 

son är du också arvinge, insatt av Gud  

Joh 3:5-6 

Den som inte blir född av vatten och 

Ande kan inte komma in i Guds rike. 

Det som är fött av kött är kött, och 

det som är fött av Anden är ande

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

  Barn blir du inte för vad du gör utan du föds eller adopteras in i det!  

Ta emot hans närvaro, hans helige Ande, och ropa ABBA, Far!  

 Se även Mark 14:36, Rom 8:1, 8:18-21, 29, Lukas 15, 1 Sam 2:8, 

Rom 4:13, 1 Joh 3:1, 1 Kor 5:17, Matt 6:9-13, 2 Petr 1:4, Gal 4:1-7, Matt 5:45 
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HERRENS GÅRDAR 
Hebreerbrevet 9 skriver att Jesus burit fram sitt eget blod, inte i ett tempel 

byggt av människor utan in i själva himlen. Han är vägen och på den vägen är 

vi redan nu välkomna! Välkomna in i Herrens gårdar, hans gröna ängar, hans 

boningar, hans hus! Där det finns mycket mer fantastiskt än vad som får 

plats i all världens böcker! Gud har genom alla tider sagt ”Kom” och 

välkomnat oss hem till sig! 
Ps 84:2-11 
Hur ljuvliga är inte dina boningar, 
HERRE Sebaot! Min själ längtar och 
trängtar till HERRENS gårdar, min själ 
och min kropp jublar mot levande 
Gud. Sparven har funnit sig ett hem 
och svalan ett bo där hon kan lägga 
sina ungar: dina altaren, 
HERRE Sebaot, min kung och min 
Gud. Saliga är de som bor i ditt hus, 
de lovar dig ständigt. Sela 
Saliga är de som har sin styrka i dig, 
som har dina vägar i sitt hjärta.  När 
de vandrar genom tåredalen gör de 
den rik på källor, och höstregnet 
täcker den med välsignelser. De går 
från kraft till kraft, de träder fram 
inför Gud på Sion. HERRE Gud 

Sebaot, hör min bön, lyssna, du 
Jakobs Gud! Sela 
Gud, se vår sköld, se på din smordes 
ansikte! En dag i dina gårdar är 
bättre än tusen andra. Jag vill hellre 
vakta dörren i min Guds hus än bo i 
de gudlösas tält 
 
Psaltaren 11:4 
HERREN är i sitt heliga tempel, Herrens 
tron är i himlen. Hans ögon ser, hans 
blickar prövar människors barn 

Joh 21:25 

Jesus gjorde också mycket annat. 

Men om varje händelse skulle skrivas 

ner, tror jag att inte ens hela världen 

skulle rymma de böcker som då 

måste skrivas. 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

   Vi får i tro gå in på vägen som han har öppnat och börja se och uppleva 

hans landskap med våra andliga sinnen. Det finns mer =) 
 

 Se även 1 Mos 5:22-24, Hebr 9:11-12, 22-24, 4:16, 2 Kor 12:2-4, Jes 6:1-8, 

Joh 14:1-7, Upp 4:1-11, Hes 1:4-28, Dan 7:9-10, Ps 27:13-14, 1 Kor 15:48-49, 

Hebr 12:18-24, Jes 2:3 
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Underbart skapad 
Det vi tänker i våra hjärtan och säger om oss själva formar våra liv. Därför är 

det viktigt att ta hand om sitt hjärta. SANNINGEN om oss behöver inte vara 

sant i våra liv om vi inte tar emot den. Sanningen finns i hur Gud ser på oss! 

han ser oss utifrån den eviga plan han hade för oss, innan världen skapades. 

Att leva i sanningen är att acceptera hans åsikt om dig, och han är för dig! 
Ords 4:23 

Mer än allt som ska bevaras 

bevara ditt hjärta, för därifrån 

utgår livet. 

Luk 6:45 

En god människa bär fram det 

som är gott ur sitt hjärtas goda 

förråd, och en ond människa bär 

fram det som är ont ur sitt 

hjärtas onda förråd. Vad hjärtat  

är fullt av, det talar munnen. 

Ps 139:14 

Jag tackar dig för att jag är så 

underbart skapad. Underbara är 

dina verk, min själ vet det så väl. 

Jes 43:4 

Du är dyrbar i mina ögon, högt  

aktad och älskad 

Ords 23:7  

Som en människa tänker i sitt hjärta, 

så är hon (översatt fr engelska) 

Ords 18:21 

Tungan har makt över död och liv, 

de som gärna brukar den får äta 

dess frukt. 

Jer 1:5 

Innan jag formade dig i moderlivet 

utvalde jag dig och innan du kom fram 

ur modersskötet helgade jag dig 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

  Vi behöver inte, som många i Bibeln, berätta för Gud hur dåliga vi är.  
Vi kan istället i tacksamhet ta emot och tala ut SANNINGEN över våra liv 
   

 Se även 1 Mos 1:27, 5:1, Ps 139:2-6, 13-17, 23-24, Rom 8:31-39, Joh 3:16,  

1 Joh 4:10-11, Matt 22: 37-39, Ef 2:4, 5:1-2, 1 Kor 13, Jes 41:10, 44:2, Ps 46:2, 

86:2 Ef 2:10, 1:4, Upp 4:11, Ps 19:5, Ps 8:4-6 
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NI I MIG 

Vi skapade för närhet och gemenskap med Gud. Sedan vi tappade den har 

Gud längtat efter att få komma in i våra hjärtan och fylla vårt tomrum. 

Många har genom historien mött Gud men nu har vägen öppnats i Jesus - 

hela vägen in i Guds hjärta! En helt ny värld väntar oss I HONOM! 

1 Kor 6:17 

Men den som är förenad med  

Herren är en ande med honom. 

2 Mos 33:11  

Och HERREN talade med 

Mose ansikte mot ansikte, som när 

en man talar med en annan. Sedan 

vände Mose tillbaka till lägret. Men 

hans tjänare Josua, Nuns son, som 

var en ung man, lämnade inte tältet. 

2 Kor 12:2, 4 

Jag vet en man i Kristus som för 

fjorton år sedan blev uppryckt ända 

till tredje himlen… uppryckt till 

paradiset och fick höra ord som 

ingen människa kan eller får uttala. 

Joh 15:15 

Jag kallar er inte längre tjänare, för 

tjänaren vet inte vad hans herre gör.  

Jag kallar er vänner, för jag har låtit  

er veta allt som jag hört av min Far.  

Ps 42:8 

Djup ropar till djup i dånet av dina 

vattenfall. Alla dina svallande böljor 

sköljer över mig. 

Joh 4:23-24 

Men det kommer en tid, och den är 

redan här, när sanna tillbedjare ska 

tillbe Fadern i ande och sanning.  

Sådana tillbedjare vill Fadern ha.  

Gud är ande, och de som tillber honom 

måste tillbe i ande och sanning." 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

  Närma dig inte Gud med ditt förnuft utan slappna av och låt din ande 

vakna till. Då kommer erfarenheter djupare än vad vi kan beskriva och kärlek 

mer än vi kan förstå 
 

 Se även Joh. kap 13-17, 1 Kor 2:10-13, 1 Kor 6:13-17, Joh 14:1-3, 18-23,  

Joh 17:3, 17:20-23, 1 Kor 1:9, 2 Kor 13:13, 1 Kor 1:30, 2 Kor 5:17, Ef 1:3,  

Matt 13:18-23, Ords 3:5, Ef 4:15, Luk 10:38-42, Joh 11:20, 
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NI SKA VARA HELIGA 
Ordet helig betyder hel. Gud vill hela det som är trasigt och förstör oss och 

vår närhet till honom. Det är Hans verk som vi tillåter. Även om det kan göra 

ont att rensa och tvätta sår, vet vi att det är det bästa för oss och gör att det 

läker. Vad inte rädd för vår himmelske läkare för han vet vårt verkliga bästa! 
Hebr 12:10-11 

Våra fäder fostrade oss en kort tid 

så som de tyckte var rätt, men Gud 

gör det för vårt bästa, för att vi ska 

få del av hans helighet. För stunden 

verkar ingen fostran vara till glädje 

utan snarare till sorg, men för dem 

som har tränats genom fostran ger 

den längre fram frid och 

rättfärdighet som frukt. 

Ps 1:1-3  

Salig är den som…har sin glädje i 

Herrens undervisning och 

begrundar hans ord både dag och 

natt. Han är som ett träd, planterat 

vid vattenbäckar, som bär sin frukt i 

rätt tid och vars löv inte vissnar. Allt 

han gör, det lyckas väl. 

Jes 6:1, 4-8 
Året då kung Ussia dog såg jag 
Herren sitta på en hög och upphöjd 
tron, och släpet på hans mantel 
uppfyllde templet.  
"Ve mig, jag förgås! För jag är en 
man med orena läppar och jag bor 
bland ett folk med orena läppar, 
och mina ögon har sett Kungen, 
HERREN Sebaot."  
Då flög en av seraferna fram till mig. 
I hans hand var ett glödande kol 
som han hade tagit från altaret med 
en tång. Med det rörde han vid min 
mun och sade: "När detta har rört 
vid dina läppar är din skuld 
borttagen och din synd försonad. 
"Och jag hörde HERRENS röst. Han 
sade: "Vem ska jag sända? Och vem 
vill vara vår budbärare?" Då sade 
jag: "Här är jag, sänd mig!"

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

  Det är i gemenskapen med Gud som vi blir hela och hittar hem. Att vara 

helig handlar inte om att göra sig själv bättre, utan att i bön låta Gud hitta 

område på område där vi är trasiga som han kan göra helt.  

 Se även Sak 3:1-7, Jer 31:33-34, Ps 32:8, 2 Mos 15:26, Ef 2:10, Rom 10:9, 

3 Mos 20:8, 1 Kor 11:31-32, 10:13, Jak 1:2-4, Rom 12:1-2, 5:3-5, Fil 2:12-13, 

Ords 23:12, Gal 5:22-25, Ps 145:13b , Hebr 12:1-7, 1 Petr 1:3-11, Upp 19:8 
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SATT OSS MED HONOM 
Med utgångspunkten i relationen med, och barnaskapet i honom, är vi 

kallade att ”regera” ut hans rike i hela skapelsen som ivrigt väntar på detta. 
Rom 8:17, 19-21 

Och är vi barn så är vi också 

arvingar, Guds arvingar och Kristi 

medarvingar, lika visst som vi lider 

med honom för att också förhärligas 

med honom. Jag menar att den här 

tidens lidanden inte kan jämföras 

med den härlighet som ska 

uppenbaras och bli vår. Själva 

skapelsen väntar och längtar efter 

att Guds barn ska uppenbaras. 

Skapelsen har ju blivit lagd under 

förgängelsen, inte av egen vilja utan 

genom honom som lade den 

därunder. Ändå finns det hopp om 

att även skapelsen ska befrias från 

sitt slaveri under förgängelsen och 

nå fram till Guds barns härliga frihet 

Upp 3:21 

Den som segrar ska jag låta sitta hos 

mig på min tron, liksom jag själv 

har segrat och sitter hos min Far på 

hans tron. 

Rom 4:13 

Det var inte genom lagen som 

Abraham och hans avkomlingar fick 

löftet att ärva världen (Kosmos), 

utan genom den rättfärdighet som 

kommer av tro.  

Rom 8:29  

Dem som han i förväg har känt som 

sina har han också förutbestämt till 

att formas efter hans Sons bild, så 

att Sonen blir den förstfödde bland 

många bröder. Och dem som han 

har förutbestämt har han också 

kallat, och dem som han har kallat 

har han också förklarat rättfärdiga, 

och dem som han har förklarat 

rättfärdiga har han också förhärligat. 

Dan 7:22 

tills den Gamle kom och domen föll 

till förmån för den Högstes heliga 

och tiden var inne då de heliga fick 

ta riket i besittning 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

  I den djupa gudsrelationen visar han din kallelse att regera ut hans rike 

 Se även 1 Kor 6:3, Luk 12:31-32, Upp 5:10, 20:4, 22:5, 2 Mos 17:15,  

Ps 37:3-7, Apg 1:8, Matt 28:18-20, Dan 7:18, 7:27, Joh 15:16, Matt 18:18, 

Hebr 4:16, Rom 5:17, 8:19, 1 Mos 1:28, Upp 3:20-21, Sak 3:1-7, Luk 10:17-20 
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