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INLEDNING
I den boken finns hemligheterna som gör att du
upptäcker ett liv i frid, stabilitet och kraft. Allt är förberett
så att varje bekännelse ska kunna betjäna dig på ett
övernaturligt sätt och till din fördel. Varje trosbekännelse
blir som ett steg i den stege som den evige Skaparen har
förberett för dig.
Smärtan, ångesten och oron som du har levt med,
familjekriserna, de ekonomiska striderna och
sjukdomarna kommer att krossas när du tillämpar
bekännelserna i den här boken ”Född att segra - miraklet
med mitt livs förvandling på 72 timmar”.
FÖLJ ORDNINGEN I DEN GUDOMLIGA
VÄGLEDNINGEN
1. Du kommer aldrig att gå hemifrån utan denna
bekännelse ”EN NY DAG GRYR”. Denna kommer
att vara avgörande för att allt det du företar dig
under dagens lopp ska vara framgångsrikt.
2. Du kommer aldrig att gå och lägga dig utan att ha
läst bönen ”MIN SKÖNA VILA”. De texterna är
fyllda av beskydd och gudomlig kontakt. Det som
står skrivet här kommer att göra din sömn behaglig.
3. Du ska inte upphöra med att bekänna ”GUDS
RÄTTFÄRDIGHET” och dess vägar.
4. Du kommer inte upphöra med att bekänna ”IDAG
ÄR MIN DAG PERFEKT” på förmiddagarna för den
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kommer att göra det möjligt för dig att tillämpa allt
som står skrivet i boken från Gud till dig.
5. Du kommer aldrig sluta upp med att bekänna
”STADIG GRUND” klockan tre på eftermiddagen.
Den kommer att befria dig från rädsla och ge dig
visdomsord för att kunna lösa varje problem.
6. Du kommer aldrig sluta upp med att bekänna orden
i ”STABILITET PÅ VÄGEN”. Den gör dig stark och
försäkrar dig om att du kommer att få allt det som
Gud har för dig.
7. Du kommer aldrig slut upp med att bekänna de
kraftfulla ord som står i ”JAG TROR OCH ÄR
UTHÅLLIG I GUD”. De kommer att hjälpa
personerna du älskar att se Guds ljus i dig.
8. Innan du går och lägger dig ska du läsa bönen
”MIN SKÖNA VILA” som aktiverar avkoppling. När
du stiger upp dagen därpå fortsätter du med
bönekedjan som står i boken.
”Om du rätt bereder ditt hjärta och sträcker ut dina
händer till Honom, om du skaffar undan dina händers
fördärv och ej låter orättfärdighet bo i dina tält, då skall du
lyfta upp ditt ansikte utan skam, du står trygg och har
inget att frukta. Ty du skall glömma ditt elände, minnas
det likt bortrunnet vatten. Ditt liv skall stråla klarare än
middagsljuset, och mörkret skall vara som morgonljuset.
Du skall vara trygg, ty det finns hopp. Du skall se dig
omkring och trygg gå till vila. Du skall lägga dig utan att
någon förskräcker dig, och många skall söka vinna din
gunst”.
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MIN FÖRSTA NATT

Min sköna vila
”Min son, se till så att du aldrig förlorar din vishet och ditt
förnuft. De kommer båda att ge dig ett meningsfullt liv
och du får ett gott anseende bland människor. Då kan du
gå din väg säkert fram, och ingenting ska få dig på fall.
Du kan sova lugnt och tryggt, och behöver inte vara rädd
för dessa olyckor, som plötsligt drabbar gudlösa
människor. Herren ska beskydda dig och se till att du inte
faller.” Ordspråksboken 3:21-26
Genom Jesu Kristi död är jag en ny människa
Vi föraktade honom och övergav honom, han var en
sorglig syn, drabbad av lidande! Vi vände honom ryggen
och såg åt ett annat håll när han gick förbi. Vi avskydde
honom och förstod inte vem han var. Ändå var det vårt
lidande han bar och våra sorger som tyngde honom. Vi
trodde att hans lidande var ett straff från Gud för hans
egna synder, men det var för vår skull han blev sårad och
slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han
blev straffad, men vi blev friade! I hans sår finns det
helande för oss! Jesaja 53:3-5
BÖN INNAN JAG GÅR OCH LÄGGER MIG
Genom Jesus är jag frälst och fri från ondska
Allsmäktige Gud, idag har jag bestämt mig för att följa
dig. Jag bekänner i Jesu namn att jag vill ha en
förändring i mitt liv. Jag välsignar dig Evige Fader och
tackar dig för den underbara gåva som frälsningen är.
Jag tackar dig för blodet som Jesus utgjöt på Golgata
kors. Jag kommer aldrig mer leva i rädsla för min själ är
inte längre fördömd. Idag börjar allting om på nytt. Min
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gode far, jag tackar dig för att du har frälst mig och för att
du har befriat min själ från fördömelse. Jag bekänner av
hela mitt hjärta att Jesus Kristus är min frälsare.
Herre, genom spikarna i dina händer har jag välstånd.
Genom spikarna i dina fötter har jag frihet att uppnå allt
som du har för mig. Genom spjutet i din sida är jag
befriad från smärta. Genom törnekronan har jag
ekonomisk frihet. Genom såren på din rygg har jag blivit
helad. Tack vare din återuppståndelse så återupplivas
alla mina drömmar. Jag tackar dig för allt detta. Tack för
den gåva som frälsningen är! Jag vet att jag från och med
idag har ett nytt liv och är född att segra.
Ondska, synd, depression, oro och bekymmer är inte
längre del av mitt liv. Aldrig mer ska jag leva i smärta och
sorg. Tack vare din kärlek är jag en ny skapelse. Idag är
jag frälst och fri från all förbannelse. I Kristus har jag
säkerhet om att jag är född för att segra.
Idag börjar ett nytt liv för mig. Jag kommer att få se
överraskande mirakler i mitt liv och min familj. Hela min
omgivning förvandlas för din kärleks skull. Jag vet att den
underbare Helige Ande vandrar med mig. Jag har ett nytt
liv och jag är född för att segra.
Aldrig mer ska jag vända tillbaka till synden, världen eller
ondskan. I Jesu Kristus är jag en ny skapelse. Allt det
gamla är förbi. Nu tar jag nya steg på den väg som du i
din kärlek visar mig.
Med följande bön kommer du att vila i Guds välsignelse
och du kommer kunna sova i Guds frid.
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Nu när min kropp behöver vila så bekänner jag:
1. Jag ska vila med Guds änglar som sällskap och jag
kommer att sova gott.
2. Alla mina känslor underordnar sig min sömn. Jag
bekänner att jag kommer att sova gott.
3. Jag kommer inte att bli rädd på natten eftersom jag
är den Helige Andes tempel. Det garanterar mig
fullt beskydd och ger mig säkerhet om att jag
kommer att sova gott.
4. Gud har full kontroll över mitt liv och över min
familj. Ondskan har ingen makt över mig. Jag
kommer att sova under den Högstes beskydd. Jag
vet att jag kommer att sova gott.
5. Jag kommer kunna sova och inte behöva vara
rädd för att jag litar på Gud. Jag överlämnar mitt liv
och varje situation till Honom. Jag vet att jag
kommer att sova gott.
6. Mitt rum är helt och hållet beskyddat av Gud. Jag
vet att Hans änglar är med mig och därför kommer
jag att sova gott.
MIRAKULÖS LÄSNING INNAN JAG GÅR OCH
LÄGGER MIG
Upprepa de här texterna tre gånger innan du går och
lägger dig.
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”Herren är min herde, och därför har jag allt vad jag
behöver. Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig
till källor med friskt vatten. Han ger mig ständigt ny styrka
till kropp och själ. Han leder mig på rätta vägar och
hjälper mig leva efter sin vilja.” Psaltaren 23:1-3
”När jag lägger mig somnar jag lugnt, även om jag är
ensam, för du, Herre, beskyddar mig.” Psaltaren 4:9
Jag tror ditt ord av hela mitt hjärta för jag vet att jag är
född för att segra.
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MIN FÖRSTA DAG
En ny dag gryr
Idag kommer jag att vandra i seger. Jag dricker ur den
källa som ger mig evigt liv och styrka.
”Men det vatten jag ger dem, sa han, blir en ständig
känna som väller fram inom dem och som alltid flödar
med evigt liv.” Johannesevangeliet 4:14
Bekännelse nr 1:
Orons dagar är över. Det är tid för mig att äta av det goda
Gud har för mitt liv.
”Vintern är förbi och regnet är över. På ängarna skjuter
blommorna upp och fåglarna har börjat sjunga. Ja, våren
är här.” Höga Visan 2:11-12
Bekännelse nr 2:
Den här dagen kommer att bli svår för de som inte tror
men för mig är det här en dag av ljus och hopp.
”Stå upp, mitt folk! Låt ditt ljus lysa, så att alla folk kan se
det! Herrens härlighet strömmar ut från dig. Mörker och
natt ska komma över alla jordens folk, men från dig ska
Herrens härlighet lysa.” Jesaja 60:1-2
BÖN AV TRO OCH HOPP
Välsignade, evige, himmelske Fader, tack för den här nya
dagen, Ditt ljus, ditt hopp och dina sanning är med mig.
Evige Gud, jag tackar dig för livet och för lammets blod
som utgjöts på korset för mig. Jag vet att du gjorde det
för att frälsa mig. Tack! Evige skapare, tack för att du är
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min gode och nådige far. En ny dag gryr, en dag av hopp
och ljus och frid. Tack vare din storhet är himlen nu
öppen över mitt liv. Motgångar och problem ligger bakom
mig. De svåra dagarna är förbi för idag är du med mig.
Jag kliver upp och strålar för att du har besökt mig. Ditt
gryningsljus har kommit till mig för att stanna. Även om
mörker omger de som tvivlar på dig så fruktar jag inte för
jag vet att ditt nåds ljus hat gått upp över mig och jag vet
att din härlighet kommer att synas över mitt liv.
JAG FASTSTÄLLER MIN FRAMGÅNG
Den här nya dagen så bekänns jag att allt vad jag företar
mig kommer att gå mig väl, Jag är fri från plötsliga
olyckshändelser. Jag är fri från all smärta och ondska.
Jag är fri från fångenskap och lidande. Jag är fri fån allt
slags betryck och från all lögn. Jag är fri från lögnaktiga
tungor. Jag är fri från all besvärjelse. Jag är fri från stöld
och ondska. Från och med idag följer Guds goda ting och
hans barmhärtighet mig. Idag har jag framgång i allt jag
företar mig. Jag täcker min familj, min ekonomi, min
kropp och hälsa med den kreativa kraft som finns i Jesus
Kristi ljus. Det här är en framgångsrik dag. I allt jag
företar mig följer Guds härlighet eftersom jag är född för
att segra.
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MIN NYTTIGA LÄSNING
Jesus botar en spetälsk
”När Jesus gick ner från berget följde en stor skara
människor efter honom. Då närmade sig plötsligt en
leprasjuk och föll på knä framför honom och bad: Herre,
om du vill så kan du bota mig. Då rörde Jesus vid
mannen. Det vill jag, sa han. Du är botad. Och i samma
ögonblick blev mannen frisk.” Matteusevangeliet 8:1-3
I den här texten så lär vi oss att Jesus inte föraktade
någon och att han kan bota vem som än närmar sig
honom. När vi kommer till Jesus är han alltid redo att
hjälpa oss.
IDAG ÄR MIN BÄSTA DAG
Dag 1
Morgonmeditation
Kl. 9.00
UPPREPA TRE GÅNGER PÅ MORGONEN
”Din godhet, vänskap och kärlek följer mig i hela mitt liv,
och jag ska alltid få bo i ditt hus.” Psaltaren 23:6
Bön
Goda människor omringar mitt liv. Gud har i förväg
bestämt om mig att inget ska fattas mig och att jag ska ha
välstånd. Guds bord är uppdukat åt mig, därför är jag inte
rädd för vad som kommer.
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Bekännelse
Det är redan bestämt att Guds godhet ska följa mig alla
mina dagar, Guds nåd är förutbestämd för mitt liv.
Tala ut de här orden i tro och Gud kommer att uppfylla din
bekännelse
IDAG ÄR MIN DAG PERFEKT
DA G 1
Förmiddagsmeditation
Kl. 12.00
MITT LIV ÄR GRUNDAT PÅ KLIPPAN SOM ÄR JESUS
”Gläd dig över Herren! Då kommer han att ge dig vad ditt
hjärta mest av allt önskar.” Psaltaren 37:4
Bön
Jag är beskyddad av Gud. Jag är helt övertygad om att
jag kommer att gå framåt under vilka omständigheter
som helst. Jag tror på det som Gud har sagt i psalm
121:2-4: ”Min hjälp kommer ifrån Herren, som har skapat
himmel och jord. Han kommer aldrig att tillåta att du
snavar och faller, för han vakar alltid över dig. Ja, han
som bevarar Israel sover aldrig”.
Bekännelse
Jag är fullkomligt välsignad av Guds goda och mäktiga
hand. Jag kommer aldrig att misslyckas för jag är född för
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att segra. Det här ordet uppenbarar Guds rättvisa. Han
kommer alltid att besvara dina böner.
STADIG GRUND
Dag 1
Eftermiddagsmeditation
Kl. 15.00
JAG TROR PÅ GUD OCH STÅR STADIGT I HONOM
”Han kommer att skydda dig med sina vingar! Ja, under
sina vingar bevarar han dig. Hans trofasta löfte är din
rustning.” Psaltaren 91:1-11
Bön
Gud, du är underbar! Tack för att du är min beskyddare.
Mitt hjärta fylls av trygghet när jag vet att jag är under
dina vingars beskydd. När ondskan kommer emot mig
kan jag tryggt bekänna att dina vingar beskyddar mig och
att din sköld stoppar fienden.
Bekännelse
Idag kan ingen av fiendens fällor plåga mitt liv. Jag är en
värdefull skatt som Gud beskyddar.
Det här ordet är mycket viktigt för den aktiverar
omedelbart Guds frid och trygghet.
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STABILITET PÅ VÄGEN
Dag 1
Kvällsmeditation
Kl. 18.00
”Lita i stället på Herren. Var vänlig och god mot andra, så
kommer du att få leva i trygghet i landet.” Psaltaren 37:3
Bön
Tack Herre för att din hand beskyddar mig på ett mäktigt
sätt. För var dag som går kommer det att gå mig väl.
Bekännelse
I Gud finner jag styrka. Jag tror på dig, Gud, på din kärlek
och på ditt ord. Jag vet att jag är född för att segra.
De här orden visar att förtröstan på Gud är de goda
nyheternas väg.
MIN ANDRA NATT
Min sköna vila
”Vi bor i den Allsmäktiges skugga, skyddade av Gud, av
honom som är över alla gudar. Därför kan vi säga: Bara
han är min tillflykt, det enda fasta, det enda trygga. Han
är min Gud, och jag litar på honom. Han räddar dig från
alla gömda faror och skyddar dig från alla dödliga
sjukdomar. Han kommer att skydda dig med sina vingar!
Ja, under sina vingar bevarar han dig. Hans trofasta löfte
är din rustning. Du behöver inte vara rädd längre för pest
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och andra plågor. Du kan gå lugn under dagen och du
kan vila trygg och utan ångest under natten. Även om
tusen faller vid min sida, ja, även om tiotusen stupar och
dör runt omkring mig, kommer inget ont att hända mig.
Med egna ögon ska jag få se på hur de ogudaktiga
straffas, men jag ska inte dela deras öde, för Herren är
min tillflykt! Jag har Gud, den Högste till min beskyddare.
Därför kan inte ondskan övervinna mig, och ingen olycka
ska komma i närheten av mitt hus. Han har sänt ut sina
änglar för att skydda mig, vart jag än går.”
Psaltaren 91:1-11
Den här psalmen hjälper dig att sova gott utan att
behöva vara rädd.
BÖN INNAN JAG GÅR OCH LÄGGER MIG
Jag litar på Jesus, han försvarar mig mot det onda.
Allsmäktige Gud. I vår Herre Jesu Kristi namn så tackar
jag dig för den här dagen och för att du har beskyddat
mig från det onda. Tack vare din stora nåd har jag idag
haft möjlighet att lyckas. Jag vet att det varje dag kommer
fler och större möjligheter för mitt liv och för min familj.
Nu när det är dags för mig att gå och lägga mig är jag
säker på att jag kommer att sova gott. Jag kommer att
sova fridfullt. Guds beskydd och hans änglars närvaro
omger mitt rum.
Nu när min kropp behöver vila bekänner jag:
1. Jag blir inte rädd på natten för jag vilar i den Högste
gudens famn.
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2. Jag blir inte hemsökt av andliga väsen för jag vilar i
den Högste gudens famn.
3. Idag ska jag vila med Guds änglar som sällskap och
jag kommer att sova gott.
4. Alla mina känslor underordnar sig min sömn. Jag
bekänner att jag kommer att sova gott.
5. Jag kommer inte bli rädd på natten för jag är under
den Högste gudens beskydd.
6. Gud har full kontroll över mitt liv och över min familj.
Ondskan har ingen makt över mig. Jag kommer att
sova under den Högstes beskydd och jag vet att jag
kommer att sova gott.
7. Jag kommer kunna sova gott och inte behöva vara
rädd för jag litar på Gud. Jag överlämnar mitt liv och
varje situation till Honom. Jag vet att jag kommer att
sova gott.
8. Mitt hem är fullkomligt beskyddat av Gud, Hans
änglar är med mig och därför kommer jag kunna sova
gott.
9. Jag fruktar inte något för jag vilar i den Högste
gudens famn.
10. Jag vilar i den Högste gudens famn och lever tryggt
under den Allsmäktiges skugga. Jag bekänner att jag
kommer att sova gott i Jesu namn. Amen
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MIN MÄKTIGA LÄSNING INNAN JAG GÅR OCH
LÄGGER MIG
Upprepa psalm 91 tre gånger innan du går och lägger
dig:
”Vi bor i den Allsmäktiges skugga, skyddade av Gud, av
honom som är över alla gudar. Därför kan vi säga: Bara
han är min tillflykt, det enda fasta, det enda trygga. Han
är min Gud, och jag litar på honom. Han räddar dig från
alla gömda faror och skyddar dig från alla dödliga
sjukdomar. Han kommer att skydda dig med sina vingar!
Ja, under sina vingar bevarar han dig. Hans trofasta löfte
är din rustning. Du behöver inte vara rädd längre för pest
och andra plågor. Du kan gå lugn under dagen och du
kan vila trygg och utan ångest under natten. Även om
tusen faller vid min sida, ja, även om tiotusen stupar och
dör runt omkring mig, kommer inget ont att hända mig.
Med egna ögon ska jag få se på hur de ogudaktiga
straffas, men jag ska inte dela deras öde, för Herren är
min tillflykt! Jag har Gud, den Högste till min beskyddare.
Därför kan inte ondskan övervinna mig, och ingen olycka
ska komma i närheten av mitt hus. Han har sänt ut sina
änglar för att skydda mig, vart jag än går.”
Psaltaren 91:1-11
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MIN ANDRA DAG
En ny dag gryr
Idag njuter jag av Guds trygga sällskap och jag kommer
att få se hans godhet här på jorden.
"Jag ser upp mot bergen. Kan jag vänta mig någon hjälp
därifrån? Min hjälp kommer ifrån Herren, som har skapat
himmel och jord. Han kommer aldrig att tillåta att du
snavar och faller, för han vakar alltid över dig. Ja, han
som bevarar Israel sover aldrig. Herren bryr sig om dig.
Han står vid din sida för att försvara dig. Solen ska inte
skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Han
bevarar dig från allt ont och räddar ditt liv. Han vakar över
dig när du kommer och när du går. Ja, han ska bevara
dig för evigt." Psaltaren 121
"Men jag vet att min Förlossare lever och att han till sist
ska vara mig nära." Job 19:25
Bekännelse nr 1:
Idag så reser jag mig ur den dåliga situation som jag levt i
och jag ställer mig på klippan som är Jesus.
”Tryggt väntade jag på att Herren skulle hjälpa mig, Då
vände han sig till mig och hörde mitt rop på hjälp. Han
drag upp mig ur hopplöshetens grop, upp ur träsket och
dyn, och ställde mig på fast mark. Han lärde mig en ny
sång, en Lovsång till vår Gud, som många ska få höra.
Då ska de stå häpna inför Herren och börja tro på
honom.” Psaltaren 40:1-4
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Bekännelse nr 2:
Mitt liv är förutbestämt att segra. Mitt öde är att vara
framgångsrik. Guds Heliga Ord är verksamt för mig.
Bekännelse nr 3:
Jag tror av hela mitt hjärta på den Heliga Skriften. Idag
uppfylls Guds löften i mitt liv och jag bekänner:

- Idag är mitt liv under Guds beskydd.
- Idag ska jag inte falla i frestelse för din goda hand är
-

över mig.
Idag har jag välstånd i allt jag gör för din goda och
välsignande hand är över mig.
Idag är jag smord med din friska och härliga
smörjelse.
Allt som jag gör idag är under Guds beskydd.
Jag vet att jag är född för att segra.

BÖN AV TRO OCH HOPP
Fader vår som är i himmelen, jag tackar dig för din kärlek
och din nåd som idag lyser över mitt liv. Av hela mitt
hjärta bekänner jag att jag alltid kommer tro ditt sanna
ord. Jag tror på alla de löften som finns i ditt ord. Jag tror
idag av hela mitt hjärta och jag vet att du regerar i all
evighet.
JAG FASTSTÄLLER MIN FRAMGÅNG
Den här nya dagen så bekänner jag att jag tror på alla
Guds löften. Jag säger högt: Jag vet att min frälsare lever
och att Han idag reser mig upp!
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MIN MÄKTIGA LÄSNING
Mirakelfångsten
"När han hade slutat tala, sa han till Petrus: Ro nu ut på
djupet och lägg ut näten, så ska ni få så mycket fisk ni vill
ha! Herre, sa Petrus vi har arbetat hårt hela natten men
ändå har vi inte fått ett dugg. Men eftersom du säger det,
så ska vi försöka igen. När de gjorde det fick de så
mycket fisk att näten började gå sönder!"
Lukasevangeliet 5:4-6
MEDITATION
Det här ordet lär oss att i det område där vi misslyckats
kommer vi få se ett Guds mirakel.
IDAG ÄR MIN BÄSTA DAG
Dag 2
Morgonmeditation
Kl. 9.00
JAG VANDRAR SÄKERT I HANS ORD
"Jag vet att du kan göra precis vad du vill och att ingen
kan hindra dig”. Job 42:2
Bön
Nu när jag helhjärtat har påbörjat ett liv i tro vet jag att jag
inte kan leva av min egen kraft utan endast i Guds kraft
och i Herren Jesu namn. Jag ger dig mitt hjärta, må du
göra din vilja! Jag tror på ditt ord och accepterar dina
planer för mitt liv. Uppfyll din plan och ditt syfte med mig.
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Bekännelse
Ingenting är omöjligt för dig min Gud. Du har kontroll över
alla mina steg. Mitt sinne och mitt hjärta är lydiga Gud.
Guds ord är övernaturligt och därför är du mäktig i Gud.
IDAG ÄR MIN DAG PERFEKT
Dag 2
Förmiddagsmeditation
Kl. 12.00
GUD HAR FÖRNYAT STYRKAN INOM MIG
"Men de som väntar på Herren ska få ny kraft. De ska få
nya vingfjädrar som örnarna, de ska kunna springa utan
att bli trötta och de ska inte ge upp under vägen”
Jesaja 40:31
Bön
Eftersom jag av hela mitt hjärta har valt att tro på Gud så
vet jag att Guds goda hand verkar i mitt liv och i alla de
som tror och hoppas på honom.
Bekännelse
Gud har skrivit mitt öde och jag vet att alla Hans planer
för mitt liv kommer att uppfyllas. Guds goda hand är över
mitt liv och min familj alltså kommer jag inte att
misslyckas. Varje dag kommer jag att ha välstånd och få
se Hans hopp och kärlek i mitt liv.
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STADIG GRUND
Dag 2
Eftermiddagsmeditation
Kl, 15.00
MITT LIVS STYRKA FINNER JAG I GUD
"Gud, vi har hört om de stora under du gjorde för länge
sedan. Våra förfäder har berättat om hur du drev ut de
främmande folken från detta 'and och gav det till oss. Du
skingrade folken som bodde där, men vårt folk lät du
breda ut sig och blomstra". Psaltaren 44:1-3
Bön
Evige Gud, så som du hjälpte ditt folk Israel att erövra
Kanaans land så vet jag att du kommer att hjälpa mig att
erövra varenda dröm, vision och mål som du har lagt i
mitt hjärta.
Bekännelse
Vartenda löfte som Gud har gett mig kommer att
uppfyllas. Därför måste jag stå stadigt, liksom Gud är
trofast sitt ord. Jag vet att jag är född för att segra.
Jag är helt övertygad om att Gud inte ljuger och att Hans
ord är sanning.
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STABILITET PÅ VÄGEN
Dag 2
Kl. 18.00
JAG VANDRAR SÄKERT PÅ HANS VÄG
"Du såg mig innan jag föddes och planerade varje dag i
mitt liv, innan någon av dem började. Ja, varje dag skrevs
ner i din bok!" Psaltaren 139:16
Bön
Allsmäktige Gud, i Jesu namn så bekänner jag att ditt
manna är över mitt liv. Du har hjälpt mig och styrkt mig
idag, Genom ditt ord vet jag att redan när jag låg i min
mammas mage så beskyddade du mig och visade mig
din härlighet. Av hela mitt hjärta tackar jag dig för den
gåva som frälsningen är. I Jesu namn, amen.
Bekännelse
Jag är inte någon olyckshändelse. Jag ska ta mig fram i
livet eftersom Du, sedan jag låg i min mammas mage,
har beskyddat mig. Mitt liv är skrivet av Guds hand. Det
är Gud som har förutbestämt mitt liv.
Dessa ord talar om att Gud kände oss redan i mammas
mage.
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MIN TREDJE NATT
Min sköna vila
”När jag ropade till dig om hjälp så lyssnade du till mig
och gav mig ny kraft. Varje kung på jorden ska tacka dig,
Herre, när de får höra att du står vid ditt ord. Ja, de ska
sjunga om vad du, Herre, har gjort, för din makt och ära
år gränslös. Ja, du är den högste, men trots det så tar du
hand om de svaga. De stolta genomskådar du redan på
långt håll. Även när jag är omgiven av svårigheter, leder
du mig tryggt genom dem. Du går emot mina fiender, och
med makt räddar du mig. Ja, Herre, du kommer också att
göra alltför mig i framtiden, för din nåd tar aldrig slut. Det
du har påbörjat, det kommer du också att slutföra".
Psaltaren 138:3-8
Gud kommer aldrig att överge sin skapelse. Ditt liv vilar i
Hans händer.
BÖN INNAN JAG GÄR OCH LÄGGER MIG
Jag vilar i Gud och har min glädje i honom
Allsmäktige Gud, av hela mitt hjärta tackar jag dig för att
din goda hand har bevarat mig. Jag vet att du har en
underbar plan för mitt liv som kommer att uppfyllas
genom din perfekta vilja. För ditt ords skull och genom
blodet som Jesus utgjöt på korset kan jag stå stadigt i
tron. Jag vet att jag är frälst och att min själ inte längre är
fördömd. Jag tillhör inte den här världen. Mitt liv är skrivet
av Guds hand och jag är ett vandrande mirakel.
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Nu när min kropp behöver vila bekänner jag:
1. Idag ska jag vila med Guds änglar som sällskap och
jag kommer att sova gott.
2. Alla mina känslor underordnar sig min sömn. Jag
bekänner att jag kommer att sova gott.
3. Jag kommer inte att bli rädd på natten eftersom jag
år den Helige Andes tempel vilket garanterar mig fullt
beskydd och ger mig säkerhet om att jag kommer sova
gott.
4. Gud har full kontroll över mitt liv och över min familj.
Ondskan har ingen makt över mig. Jag kommer att
sova under den Högstes beskydd och jag vet att jag
kommer att sova gott.
5. Jag kommer kunna sova och inte behöva vara rädd
för något för jag litar på Gud. Jag överlämnar mitt liv
och varje situation till honom. Jag vet att jag kommer
att sova gott.
6. Mitt rum är helt och hållet beskyddat av Gud. Jag
vet att hans änglar är med mig och därför kommer jag
att sova gott.
7. Jag är helt omgiven av Guds frid och nåd.
8. Jag kommer inte att vara rädd eller orolig.
9. Jag tror på att Guds goda hand beskyddar mig på
ett speciellt sätt.
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10. I Jesu namn så bekänner jag att jag kommer att
leva i förtröstan på Gud.
11. Jag vilar i ditt ljus, Gud, i din sanning och i din
storhet.
12. Tack vare Guds ord kan jag nu vila i frid. Jesu blod
och Guds änglar beskyddar mitt liv i Jesu namn, amen.
MÄKTIG LÄSNING INNAN JAG GÅR OCH LÄGGER
MIG
Jesus botar officerens tjänare
”När Jesus hade slutat predika gick han tillbaka till staden
Kafarnaum. Där fanns en romersk arméofficer som hade
en tjänare som var mycket omtyckt. Nu var tjänaren sjuk
och låg för döden. När officeren hörde talas om Jesus
sände han några ansedda judiska förtroendemän för att
be Jesus komma och bota tjänaren. De kom till Jesus
och bad honom ivrigt att han skulle följa med dem och
hjälpa mannen, och de berättade vilken fin människa
officeren var. Om någon förtjänar din hjälp så år det han,
sa de. Han älskar vårt folk och har till och med byggt
synagogan åt oss! Jesus följde med dem. Men innan han
kom fram till huset, skickade officeren några vänner för
att säga till honom: Herre, gör dig inte besvär med att
komma till mitt hem för jag är inte värdig en sådan ära,
och därför vågar jag inte ens komma och möta dig. Säg
bara ett ord där du är, så kommer min tjänare att bli frisk.
Jag vet det för jag står under mina överordnades befäl,
och jag har själv soldater under mig och behöver bara
säga: ’Gå!' så går de, eller 'kom!' så kommer de, och till
min tjänare: 'Gör det här, eller det där, Jesus blev häpen
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och vände sig till folkskaran och sa: Inte ens bland
judarna i Israel har jag mött en man med sådan tro. Och
når officerens vänner återvände hem fann de tjänaren
fullt frisk”. Lukasevangeliet 7:1-10
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MIN TREDJE DAG
En ny dag gryr
”…och du har gjort mig glad och gett mig nytt mod. Jag
har fått se hur mina fiender lidit nederlag och fått höra hur
de jämrat sig." Psaltaren 92:12
Bekännelser
1. Ondskan har ingen makt över mitt liv.
2. Jesus är mitt enda hopp att uppnå Guds härlighet.
3. Allt som Gud har sagt om mig kommer att uppfyllas.
4. Jag accepterar Guds återköpande plan för mig och
min familj
5. Genom lammets blod kommer allting att uppfyllas.
6. Friheten är en verklighet i mitt liv.
7. Jag kommer alltid att kunna lita på Gud och på Hans
ord för Hans frid är över mig och övertygar mig om det.
BÖN AV TRO OCH HOPP
Idag är en stor dag i mitt liv. I tro kliver jag upp och
genom Guds ord vet jag att jag kommer få se hans
härlighet i mitt liv och i min familj. Idag är dagen då jag ,
genom tron, går in i en mirakulös tid. De dagar som
väntar mig är häpnadsväckande och mäktiga dagar som
jag aldrig tidigare har upplevt. Jag tror på allt som Gud
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har lovat mig. Varje dag kommer jag få se det uppfyllas.
Jag tror att allt som Gud har sagt är sanning. Jag är
utvald till ett särskilt syfte därför säger jag som kung
David sa: "Du såg mig innan jag föddes och planerade
varje dag i mitt liv, innan någon av dem började. Ja, varje
dag skrevs ner i din bok!"(Psaltaren 139:16).
Idag uppfylls allt som Gud har skrivit i sin bok om mig och
jag tvivlar inte på det. På ett helt övernaturligt sätt
kommer jag att få se Hans under.
Jag blir bönhörd idag. Guds barmhärtiga hand skyddar
mig på ett speciellt sätt för jag tror på Hans ord av hela
mitt hjärta.
JAG FASTSTÄLLER FRAMGÅNG
Idag når mitt liv en ny nivå. Guds ord är ljus och sanning.
Hans hand är över mitt liv och därför kan jag säga att jag
är född för att segra.
MIN MÄKTIGA LÄSNING
Jairus dotter och kvinnan som rörde vid manteln
”När Jesus hade farit över med båten till andra sidan
sjön, samlades en stor folkskara omkring honom på
stranden. Då kom en man, som hette Jairos och som var
föreståndare för synagogan på platsen, och föll förtvivlad
ner vid hans fötter och bad honom bota hans lilla
dotter.Hon håller på att dö, sa han. Jag ber dig, kom och
lägg dina händer på henne så att hon blir frisk igen.
Jesus gick med honom följd av en väldig folkmassa som
trängde på. I folksamlingen fanns en kvinna, som i tolv år
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lidit av inre blödningar. Hon hade plågats mycket under
åren och behandlats av många läkare. Hon hade använt
alla sina pengar för att bli frisk, men hade inte blivit bättre
utan snarare sämre. Nu hade hon hört om alla de
märkliga under Jesus hade gjort. Därför trängde hon sig
fram bakom honom i folksamlingen och rörde försiktigt
vid hans kläder. Hon tänkte nämligen: Om jag bara kan
röra vid hans kläder kommer jag att bli frisk. Och så snart
hon hade rört vid honom, stannade blödningen av och
hon visste att hon var frisk. Jesus kände genast att
helande kraft hade gått ut från honom, och han vände sig
om och frågade: Vem rörde vid mina kläder? Hans
lärjungar sa till honom: Här tränger folk på från alla håll
och så frågar du vem som rörde vid dig! Men han såg sig
omkring för att få veta vem det var som hade gjort det.
Kvinnan blev förskräckt, och när hon förstod vad som
hänt henne kom hon darrande fram och föll ner vid hans
fötter och talade om vad hon hade gjort. Då sa Jesus till
henne: Dotter, din tro har botat dig. Gå i frid. Du är fri från
din sjukdom. Medan han fortfarande talade med henne
kom några med bud från Jairos hem att det var för sent hans dotter hade dött, och det var ingen idé längre att
Jesus kom. Men Jesus som hörde vad de sa, sa till
Jairos: Var inte rädd! Tro bara på mig. Så bad Jesus
folkskaran bli kvar på platsen och tillät inte någon att följa
med honom till Jairos hem utom Petrus och Jakob och
Johannes. När de kom fram såg Jesus att det rådde stor
förvirring i hemmet. Alla grät och klagade utan att kunna
behärska sig. Då gick han in till dem och sa: Varför gråter
ni och är så upprörda? Flickan är inte död, hon sover
bara! Då hånskrattade de åt honom, men han bad dem
alla att lämna huset. Sedan tog han med sig flickans mor
och far och sina tre lärjungar och gick in i rummet där hon
låg. Han tog henne vid handen och sa till henne: Res dig
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upp, min lilla flicka! Och flickan som var tolv år gammal
reste sig upp och började gå omkring i rummet. Hennes
föräldrar blev utom sig av förvåning, men Jesus förbjöd
dem att berätta vad som hänt. Sedan sa han åt dem att
ge henne något att äta.” Markusevangeliet 5:21-43
MEDITATION
Om manteln beskyddar mig så reser den mig också upp.
Jag bekänner ordet "Talita koumi". "Talita" betyder mantel
och "koumi" betyder resa upp. Jag upprepar de här orden
som Jesus sa, för så som han på det viset reste Jairus
dotter så reser han också mig. Guds mantel beskyddar
mig och reser mig.
IDAG ÄR MIN BÄSTA DAG
Dag 3
Morgonmeditation
Kl. 9.00
JAG VANDRAR TRYGGT I HANS ORD
" Ja, Herre, du kommer också att göra allt för mig i
framtiden, för din nåd tar aldrig slut. Det du har påbörjat,
det kommer du också att slutföra."
Psaltaren 138:8
Bön
Allsmäktige Gud, jag vet att d har kallat mig med ett stort
syfte och en häpnadsväckande vision. Helhjärtat
bekänner jag att jag tror ditt ord. Jag är Guds skapelse
och därför kommer Han att uppfylla syftet med mitt liv och
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varje dag kommer jag att få se Guds härlighet Gud, jag
ber dig om styrka.
Bekännelse
Gud kommer att fullborda sitt syfte med mig för jag är
hans skapelse. Jag är övertygad om att Gud aldrig
överger mig.
Dessa ord talar om för dig att det finns ett syfte med ditt
liv här på jorden.
IDAG ÄR MIN BÄSTA DAG
Dag 3
Förmiddagsmeditation
Kl 12:00
JAG HÅLLER PÅ ATT BLI FORMAD
"Men de goda vandrar alltid i ljuset av Guds stora
välbehag. Deras liv liknar en soluppgång. Det blir ljusare
tills fullt dagsljus råder."
Ordspråksboken 4:18
Bön
I dag är en dag av väckelse, mirakler och Guds härlighet.
Guds fullkomlighet aktiveras i mig på ett övernaturligt
sätt. Jag tar emot ordet och tror det av hela mitt hjärta.
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Bekännelse
"Men de goda vandrar alltid i ljuset av Guds stora
välbehag. Deras liv liknar en soluppgång. Det blir ljusare
tills fullt dagsljus råder.” Ordspråksboken 4:18
Det här ordet bekräftar att den bästa tiden för mitt liv nu
har börjat.
Dag 3
Eftermiddagsmeditation
Kl 15:00
GUD ÄR VID MIN SIDA - HAN HAR ALDRIG
LÄMNAT MIG
"Dessutom är jag med dig och ska skydda dig vart du än
går och ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska alltid
vara med dig tills jag har gett dig allt vad jag lovat."
1 Mosebok 28:15
Bön
Gud är med mig och kommer aldrig att lämna mig. Han
kommer att uppfylla sitt ord. Jag vet att jag är född för att
segra.
Bekännelse
Den bästa tiden har kommit! De olyckliga dagarna har
förbi och jag förbereder mig på att ta emot det bästa från
Gud. Dessa ord aktiverar tro för att ta emot större saker.
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STABILITET ÄR PÅ VÄG
Dag 3
Kvällsmeditation
Kl 18:00
"Sedan rörde han vid min mun och sa: Från och med nu
lägger jag mina ord i din mun!” Jeremia 1:9
Bön
Det här bibelordet är skrivet från Från Gud till mig, det vet
jag. Det finns ingenting som kan förgöra mig. Guds
principer av framgång är de som beskyddar mig . Gud får
framför mig och hans änglar följer mig för jag är född för
att segra.
Bekännelse
Gud står vid min sida som en mäktig jätte. Den ondes
gärningar kommer inte att bestå. Dessa ord aktiverar tro i
mitt liv för att kunna se det Gud ser.
MIN FJÄRDE NATT
Gud lovar att jag ska sova tryggt
BÖN INNAN JAG GÅR OCH LÄGGER MIG
Min sömn kommer inte bli avbruten
Evige Gud, jag vet att du har frälst mig och att du har
utvalt mig. Du kände mig redan när jag låg i min
mammas mage. Där besökte du mig och satte beskydd
över mig för att jag skulle kunna uppfylla ditt syfte med
mig här på jorden. Jag vet att du har utvalt mig till att bli
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en ledare för folkskaror och uppfylla din plan som är att
predika de goda nyheterna.
Jag är under Guds nåds förbund. Gud, du smörjer mina
läppar för att din glädje och nåd ska flöda genom min
mun. När det sker kommer jag att få se övernaturliga
saker i mitt liv och min familj. Jag vet att jag är född för att
segra.
Nu när min kropp behöver vila så bekänner jag:
1. Jag kommer aldrig mer att vara rädd för jag litar
fullständigt på Gud.
2. Jag kommer aldrig mer att tillåta sorg för Guds glädje
är min styrka.
3. Jag kommer aldrig mer att leva i smärta för det är en
mäktig och förlåtande Gud som bor i mitt hjärta.
4. Jag kommer aldrig mer att leva i synd för jag har
ingått ett heligt förbund med Gud.
5. Jag kommer aldrig mer att plågas av fienden för Guds
härlighet ger mig fullkomlig frid.
6. Jag kommer aldrig att acceptera komplex för jag är
utvald av Gud till att vara en segrare.
I Jesu namn så reser jag mig i tro, makt och seger för att
fastställa allt det som Gud har sagt om mig. Jag kan sova
tryggt eftersom min själv är bunden till Gud. Den
Allsmäktiges änglar skyddar mitt hem. Jag kommer inte
att bli rädd på natten för jag är under den gudomliga
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manteln. Idag aktiveras uppenbarelsens och kunskapens
gåva i mitt liv som med kraft och härlighet flödar i min
mun nu för alltid.
MÄKTIG LÄSNING INNAN JAG GÅR OCH LÄGGER
MIG
Upprepa de här texterna tre gånger innan du går och
lägger dig:
”Lyckliga är de som inte följer ogudaktiga människors råd
eller är tillsammans med syndare som inte bryr sig om
Gud. De är i stället glada över att kunna göra det Gud vill.
Dag och natt tänker de på hans lag och funderar över hur
de bättre ska kunna följa den. De är som träd som växer
vid flodstranden. De bär god frukt och deras löv vissnar
aldrig. De lyckas med allt de gör.” Psaltaren 1:1-3
”Gud ska alltid ge dig rikligt med regn för din gröda och
goda skördar av säd och nytt vin.” 1 Mosebok 27:28
”Jag ser upp mot bergen. Kan jag vänta mig någon hjälp
därifrån? Min hjälp kommer ifrån Herren, som har skapat
himmel och jord. Han kommer aldrig att tillåta att du
snavar och faller, för han vakar alltid över dig. Ja, han
som bevarar Israel sover aldrig. Herren bryr sig om dig.
Han står vid din sida för att försvara dig. Solen ska inte
skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Han
bevarar dig från allt ont och räddar ditt liv. Han vakar över
dig när du kommer och när du går. Ja, han ska bevara
dig för evigt.” Psaltaren 121

35

