Bekjennelser ut fra Guds Ord
Hvilken betydning har det å bekjenne Guds Ord?
I Det nye Testamantet blir ordet "bekjenne" oversatt fra det greske ordet
"HOMOLOGEO." Dette er et sammensatt ord som betyr "å si det samme som, uttrykke
sin overensstemmelse med" (Vine’s Expository Dictionary).
Det er kraftfullt å ta Guds Ord i vår munn. Død og liv er i tungens makt (Ord. 18:21).
Jesus sier: De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv (Joh 6:63). Så det er sikkert at
det er liv ut fra vår munn når vi tar Guds Ord og taler det over oss og vår familie.
Det er viktig å skjelne på det å bekjenne Guds Ord fremfor å bekjenne ønsketenkning.
Det siste vil ikke fungere. Men om vi tar åndelige sannheter og realiteter i Guds Ord
og taler det ut, så er det enormt kraftfullt.
Vi skriver på hjertet Guds løfter, trofasthet og kjærlighet ved å bekjenne (Ord 3,3 jfr.
Salme 45:2). Tro vil også begynne å velle frem fra hjertet, for troen kommer av det en
hører og det en hører kommer ved Kristi Ord (Rom 10:17).
I Johannes Åpenbaring 12:11 så får vi se at vi seirer over djevelen i kraft av Lammets
blod og det ord vi vitner. Når djevelen kommer med tankebygninger, fristelser eller
hva det måtte være, så begynner vi å minne oss på og taler ut hvem vi er i Kristus og
hvilke dyrebare løfter som tilhører oss.
Ved å tale Guds Ord ut bruker vi vårt mektigste våpen;
Åndens sverd, som er Guds Ord (Ef 6:17).
2 Korinter 10:4-5
For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned
festningsverker, idet vi river ned tankebygninger
5
og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til
fange under lydigheten mot Kristus.
4

I dette dokumentet finner du skriftsteder og et forslag til bekjennelse. Hovednøkkelen er å gjøre det
personlig og sette seg selv inn i skriftstedene – for det gjelder oss. Bibelen ble ikke gitt oss av Gud for
å øke vår kunnskap, men for å forvandle våre liv!
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Bekjennelser

Rom 10:9.10
9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er
Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra
de døde, da skal du bli frelst.
10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med
munnen bekjenner en til frelse.

Jeg tror med hjertet at Gud reiste Jesus
fra de døde, og jeg bekjenner med min
munn at Jesus Kristus er Herre. Jesus er
min Herre.

Rom 8:14-15
14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds
barn.
15 Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen
skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som
gjør at vi roper: Abba, Far!

Jeg har blitt født på ny. Gud er min Far,
og jeg er Hans barn.

2 Kor 5:17
17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny
skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

Jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Det
gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

Fil 4:13
13 Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
1 Joh 5:11, 12
11 Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig
liv, og dette liv er i hans Sønn.
12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har
Guds Sønn, har ikke livet.
2 Pet 1:4
4 og gjennom dette har gitt oss de største og mest
dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i
guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra
fordervelsen i verden som kommer av lysten,
Åp 12:11
11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og
det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært,
like til døden.

Jeg kan gjøre alle ting gjennom Kristus
som styrker meg.

Jeg vet at jeg har evig liv. Guds liv og
natur er i meg.

Ved Jesu blod, overvinner jeg alle
djevelens gjerninger.

1 Joh 4:4
4 Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. Han som er i meg er større enn han som
For han som er i dere, er større enn han som er i
er i verden.
verden.
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Heb 13:5
5 La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er
fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal
ikke slippe deg og ikke forlate deg.

Jesus sa at Han aldri vil forlate meg eller
slippe meg, så jeg kan med frimodighet
si: «Herren er min hjelper, jeg skal ikke
frykte hva mennesker kan gjøre meg»

Fil 2:13
13 For Gud er den som virker i dere både å ville og å
virke til hans gode behag.

Det er Gud som virker i meg både til å
ville og å gjøre Hans vilje.

2 Kor 5:21
21 Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd Jeg har fått Guds rettferdighet ved tro på
Jesus Kristus
for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.
Fil 4:19
19 Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i
herlighet i Kristus Jesus.
Sal 23:1
1 En salme av David. Herren er min hyrde, det
mangler meg ingen ting.

Min Gud fyller all min trang etter sin
rikdom i Kristus Jesus.
Herren er min Hyrde, jeg skal ikke
mangle noen god ting.

Sal 27:1
1 Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem
skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem
skulle jeg engstes for?

Herren er min styrke i livet. Jeg er sterk i
Herren.

2 Kor 2:14
14 Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i
Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen
om ham på hvert sted.

Gud være takk, som alltid lar meg vinne
seier i Kristus og ved meg åpenbarer
duften av kunnskapen om ham på hvert
sted.

Rom 8:1-2
1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i
Kristus Jesus.
2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg
fra syndens og dødens lov.

Så er det da ingen fordømmelse for dem
som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov
har i Kristus Jesus frigjort meg fra
syndens og dødens lov.

Kol 2:9-10
9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.
10 Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for
enhver makt og myndighet.

For i ham bor hele guddommens fylde
legemlig. Og i ham er jeg blitt fylt, han
som er hodet for enhver makt og
myndighet.

2 Tim 1:7
7 For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og
kjærlighets og sindighets ånd.

Gud har ikke gitt meg feighets eller
frykts ånd, men krafts og kjærlighets og
sindighets ånd.
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Jes 53:4-5
4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og
våre piner har han båret. Men vi aktet ham for
plaget, slått av Gud og gjort elendig.
5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for
våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi
skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
Matt 8:16-17
16 Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange
som var besatt av onde ånder, og han drev åndene
ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han,
17 for at det skulle bli oppfylt som er talt ved
profeten Jesaja, som sier: Han tok på seg våre plager
og bar våre sykdommer.

Jeg er helbredet fra toppen av hodet til
bunnen av mine føtter.

1 Pet 2:24
24 han som bar våre synder på sitt legeme opp på
treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for
rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.
Joh 10:4-5, 27
4 Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem,
og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst.
5 Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra
ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst.

Jeg hører stemmen til den Gode Hyrde,
og en fremmeds stemme skal jeg ikke
følge.

Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de
følger meg.
27

Kol 1:29
29 For dette er det jeg arbeider, idet jeg strider i hans Jeg er sterk i Herren og i kraften av Hans
makt.
makt som virker i meg med kraft.
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Ef 2:4-7
4 Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av
sin store kjærlighet som han elsket oss med,
5 gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved
våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.
6 Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss
med ham i himmelen, i Kristus Jesus,
7 for at han i de kommende tider kunne vise sin
nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i
Kristus Jesus.

Bekjennelser

Jeg er død og har blitt oppreist med
Kristus og er nå satt med Ham i
himmelen.

Rom 6:11
11 Slik skal også dere regne dere som døde for
synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

Jeg er død for synd og levende for Gud i
Kristus Jesus

Jes 54:17
17 Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal
ha fremgang, og hver tunge som går i rette med
deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens
tjenere, og deres rettferdighet er fra meg, sier
Herren.

Ingen av de våpen som blir smidd mot
meg, skal ha fremgang, og hver tunge
som går i rette med meg, skal jeg
dømfelle

Jer 29:11
11 For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier
Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke.
Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Jeg har fremgang i alt jeg setter mine
hender til. Jeg har fremgang på alle
områder av mitt liv – åndelig, finansielt,
mentalt og sosialt.

2 Kor 10:4-5
4 For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige
for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river
ned tankebygninger
5 og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen
om Gud, og tar enhver tanke til fange under
lydigheten mot Kristus.

Jeg tar enhver tanke til fange under
lydigheten mot Jesus Kristus, og kaster
ned enhver tankebygning, alt som er
stort og stolt som opphøyer seg mot
kunnskapen om Gud.

Ord 23:7a
7 For som han tenker i sin sjel, slik er han.

Som en tenker i sin sjel, er man; derfor er
alle mine tanker positive. Jeg tillater ikke
Satan å bruke min sjel som søppelfylling
ved at jeg mediterer på negative ting
han kommer mot meg med.
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Ef 4:29
29 La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men
god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som
blir til velsignelse for dem som hører på.
Sal 17:3
3 Du har prøvd mitt hjerte, gjestet det om natten. Du
har ransaket meg, du fant intet. Min munn viker ikke
av fra mine tanker.
Sal 35:28
28 Da skal min tunge love din rettferdighet og prise
deg hele dagen.
Rom 15:2
2 Enhver av oss skal være til behag for sin neste, til
gagn og oppbyggelse for ham.
Mark 5:36
36 Men Jesus hørte det som ble sagt, og sa til
synagogeforstanderen: Frykt ikke, bare tro!
Jak 1:19
19 Vit dette, mine kjære brødre: Hvert menneske skal
være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede!

Bekjennelser
Jeg lar ikke råttent snakk gå ut fra min
munn, men bare god tale som
oppbygger og som blir til velsignelse for
dem som hører på.

Jeg vil tale ut Guds rettferdighet hele
dagen.

Jeg er alltid en positiv oppmuntring for
andre, jeg bygger opp; jeg river aldri ned
eller ødelegger.
Jeg er en troende, ikke en tviler.

Jeg er sen til tale, snar til å høre og sen
til vrede!

Jak 1:22
22 Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere,
ellers vil dere bedra dere selv.
Sal 1:1-2
1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige
folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i
spotteres sete,
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans
lov dag og natt.

Jeg er en Ordets gjører. Jeg mediterer på
Guds Ord hele dagen lang.
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2 Tim 2:15
15 Legg vinn på å kunne fremstille deg for Gud som
en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å
skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett.

Bekjennelser

Jeg vil studere Guds Ord. Jeg vil be.

Luk 18:1
1 Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be
og ikke bli trette:
2 Tess 3:13
13 Men dere, brødre: Bli ikke trette av å gjøre det
gode.
Jes 40:31
31 Men de som venter på Herren, får ny kraft. De
løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke
utmattet, de går og blir ikke trette.

Jeg blir aldri trøtt eller sliten når jeg
studerer Ordet, ber, betjener andre eller
priser Gud; men jeg er full av energi. Når
jeg studerer, får jeg mer energi.

Apg 20:35
35 På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi
arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes
de ordene Herren Jesus selv sa: Det er saligere å gi
enn å ta imot.
2 Kor 9:7-8
7 Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt
hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker
en glad giver.
8 Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål,
for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere
trenger til, og ha overflod til all god gjerning.

Jeg er en giver. Det er mer velsignet å gi
enn å få. Jeg elsker å gi!

1 Pet 5:7
7 Og kast all deres bekymring på ham, for han har
omsorg for dere.

Jeg kaster all min bekymring på Herren
som har omsorg for meg.

2 Tim 1:7
7 For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og
kjærlighets og sindighets ånd.

Jeg har ikke frykts ånd, men krafts og
kjærlighet og sindighets ånd.
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1 Joh 4:18
18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne
kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med
straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt
fullkommen i kjærligheten.

Bekjennelser

Jeg frykter ikke.

Rom 8:1
1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i
Kristus Jesus.
Ord 27:23
23 Du bør vite nøye hvordan sauene dine ser ut. Ha
omsorg for din buskap!
Ef 5:15-16
15 Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke
som uvise, men som vise,
16 så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde.

Jeg er ikke passiv over noe, men jeg
håndterer og gjør alle ting med en gang.

Joh 8:15
15 Dere dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen.
Rom 14:10
10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du,
hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles
fram for Guds domstol.

Jeg dømmer ikke brødre og søstre i
Kristus etter kjødet. Jeg er et åndelig
menneske og dømmes ikke av noen.

1 Kor 2:15
15 Den åndelige derimot kan dømme om alle ting,
men om ham selv kan ingen dømme.
1 Kor 12:8-10
8 For til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en
annen kunnskaps tale ved den samme Ånd,
Jeg er åpen for å blir brukt av Herren i
9 en annen får tro ved den samme Ånd, en annen
alle Åndens gaver, som er tunger og
nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd.
tydning av tunger, mirakler, prøve ånder,
10 En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en
troens ord, kunnskapsord, visdomsord,
annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å
helbredelser, og profeti.
prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en
annen tydning av tunger.
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Gal 5:16. 22-23
16 Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke
fullføre kjødets lyst.
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred,
langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet,
23 ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke.
22

Joh 8:36
36 Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
Rom 8:1
1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i
Kristus Jesus.
1 Pet 3:8-9
8 Til slutt: Ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlige
mot brødrene, barmhjertige og ydmyke,
9 så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller
skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For
dere er selv kalt til å arve velsignelse.
1 Joh 2:11
12 Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått
syndene tilgitt for hans navns skyld.
Ef 4:32
32 Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så
dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i
Kristus!

Bekjennelser

Jeg vandrer i Ånden hele tiden. Åndens
frukter får vokse i mitt liv.

Jeg har blitt satt fri. Jeg er fri til å elske, å
tilbe og ha tillit uten frykt for å bli avvist
eller såret.

Jeg har medlidenhet og kjærlighet mot
alle mennesker.

Jeg hater ikke eller vandrer ikke i
utilgivelse mot noen
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Joh 8:44
44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter
deres fars lyster. Han var en drapsmann fra
begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke
sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt
eget, for han er en løgner og løgnens far.
2 Kor 2:10-11
10 Og den som dere tilgir noe, ham tilgir også jeg. For
det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noe å tilgi - det
har jeg tilgitt for deres skyld, for Kristi åsyn,
11 for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva
han har i sinne, det er vi ikke uvitende om.

Jeg tar fienden i alle hans forførende
løgner. Jeg tar river dem ned og velger
heller å tro Guds Ord.

2 Kor 10:4-5
4 For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige
for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river
ned tankebygninger
5 og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen
om Gud, og tar enhver tanke til fange under
lydigheten mot Kristus.
Fork 5:18-19
18 Når Gud gir et menneske rikdom og skatter og
setter ham i stand til å nyte godt av det og ta det
som blir ham til del, og glede seg i sitt strev, så er det
en Guds gave.
19 For da vil han ikke tenke så meget på sine
levedager, fordi Gud svarer ham med å gi ham glede
i hjertet.

Arbeid er bra! Jeg liker å arbeide!
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Fork 9:10
10 Alt det din hånd er i stand til å gjøre, gjør det med
all din kraft! For det finnes verken gjerning eller
planer eller kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du
går.
Ord 22:29
29 Ser du en mann som er dyktig i sin gjerning? Han
kan komme til å tjene konger. Han kommer ikke til å
tjene småfolk.

Jeg gjør alt mitt arbeid med utmerkelse
og flid og med stor nøysomhet – jeg gjør
mest mulig ut av tiden min.

Ef 5:15-16
15 Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke
som uvise, men som vise,
16 så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde.
2 Kor 11:28
28 I tillegg til alt annet har jeg det som daglig ligger
over meg, omsorgen for alle menighetene.

Jeg er en som tar ansvar. Jeg liker å ta
ansvar.

Fil 4:13
13 Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
Joh 14:26
26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen
skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting,
og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.
1 Kor 6:19
19 Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for
Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått
fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.

Jeg er kreativ fordi Den Hellige Ånd bor i
meg.
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Jes 53:3-5
3 Foraktet var han og forlatt av mennesker, en
smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var
som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi
aktet ham for intet.
Ingen form for smerte, pine eller sykdom
4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og
kan komme mot kroppen min fordi Jesus
våre piner har han båret. Men vi aktet ham for
bar all min smerte, pine og sykdom.
plaget, slått av Gud og gjort elendig.
5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for
våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi
skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
Mark 16:17-18
17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt
navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med
Jeg legger mine hender på de syke, og de
nye tungemål.
blir friske.
18 De skal ta slanger i hendene, og om de drikker
dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de
legge sine hender, og de skal bli helbredet.
2 Tim 2:24
24 Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men
være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig
til å tåle ondt.

Jeg vil lære nye ting

Rom 12:3
3 For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver
og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere
tanker enn en bør. Men en skal tenke sindig, i
forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver
enkelt.

Jeg har ikke høyere tanker om meg selv
enn jeg bør i kjødet.

1 Pet 5:6
5 Likeså skal dere unge underordne dere under de
eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot
hverandre. For Gud står de stolte imot, men de
ydmyke gir han nåde.
6 Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at
han kan opphøye dere i sin tid.

Jeg har ydmyket meg, og Gud opphøyer
meg.
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Luk 16:10
10 Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den
som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.
2 Pet 3:14
14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så
legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i
fred
Ord 19:2
2 Også den som ikke bruker omtanke, går det ille, og
den som er snar på foten, synder.
Ord 21:5
5 Den flittiges tanker fører bare til vinning, men
hastverk bare til tap.
Luk 4:18-19
18 Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg
til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt
meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og
for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte
fri,
19 for å forkynne et nådens år fra Herren.

Jeg gjør hva jeg sier jeg vil gjøre.

Jeg skynder meg ikke eller tar til stress,
men jeg gjør en ting om gangen.

Jeg er salvet av Gud til tjeneste

5 Mos 28:6. 11-13a
6 Velsignet være du i din inngang, og velsignet være
du i din utgang!
Herren skal gi deg overflod av alt som godt er,
både av ditt livs frukt og av frukten av ditt kveg og av
Alle som hører til mitt hus er velsignet i
frukten av din jord i det landet som Herren med ed
alle sine gjerninger. Vi er velsignet når vi
lovte dine fedre å gi deg.
kommer inn og når vi går ut.
12 Herren skal lukke opp for deg sitt rike
skattkammer, himmelen, og gi ditt land regn i rette
tid, og han skal velsigne alt dine henders arbeid. Du
skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge
til å låne av noen.
13 Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale...
11
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