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Om at aktivere Guds ord 1)
„Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. ...„ Kol 3,16
At træffe de rigtige beslutninger og gøre de rette handlinger er omdrejningspunkter for en lykkelig 
tilværelse. Dine odds er ikke gode, hvis du selv er kilden til din visdom, eller hvis du søger den hos 
andre mennesker.
Paulus siger: „Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. ...„ Gør du det, har du lagt en vindende strategi for 
dit liv. Men du skal:
1) Læse det. Du behøver ikke at forstå det hele; det er ikke en intellektuel øvelse. At have bøn i hjertet
mens man læser ordet giver styrke og visdom, fordi „... Guds ord er levende og virksomt og skarpere 
end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er 
dommer over hjertets tanker og meninger.„ Hebr 4,12
2) Grunde over det. Det betyder „tygge på det„. Lad dine åndelige fordøjelsesenzymer behandle Guds 
ord, indtil dets næringsstoffer bliver en del af dig, styrker dig, fylder dig med energi og leder dig.
3) Tro det. „... sådan er mit ord ... det gør min vilje og udfører mit ærinde.„ Es 55,11 Der er kun en 
ting, der kan kortslutte Guds ord - vantro. „... men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke 
modtog det i tro, da de hørte det.„ Hebr 4,2 Når man hører ordet, åbnes en dør, som troen kan gå ind 
ad og aktivere løfterne.
4) Tage imod det. Uanset hvor meget du tror på Guds løfter og hans hensigt med at give dig dem, er 
de ikke dine, før du har modtaget dem i tro. „Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, 
det skal I tro, at I har fået, og så får I det.„ Mark 11,24 Tro på, at dit bønnesvar er på vej, og vær stærk 
i troen til det kommer.

Om at aktivere Guds ord 2)
„... hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os.„ 1. Joh 5,14
Gør disse tre ting, mens du venter på, at Guds ord skal blive virkelighed i dit liv:
1) Udtal det. Den mest effektive form for bøn er at sige Guds ord højt. Patriarkerne, profeterne og 
salmisten mindede regelmæssigt Gud om hans løfter under bøn - i tillid til, at han ville holde dem. 
Guds ord er den sandeste indikator for hans vilje. „Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: 
at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi 
end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om.„ (Vers 14-15) Gud 
reagerer altid på sit ord, altid!
2) Adlyd det. Guds plan for os er ikke, at vi kun skal tale hans ord, så vigtig dette end er, men også at 
vi skal rette os efter det. Jak 1,22 En salmedigter skrev: „Når vor vej over jord er i lys af Guds ord, i 
hans helligheds glans vi skal bo; når vi vil, hvad han vil, får vi kræfter dertil; alt er vel, når vi lyde og 
tro. Lyde og tro, da Guds hvede skal gro, bære hundredfold frugter, når vi lyde og tro.„ Lydighed - tro 
i handling - forener os med Gud, og han reagerer med at opfylde sine løfter til os.
3) Del det. Hør her, forældre og bedsteforældre: „Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig 
på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og 
når du er ude, når du går i seng, og når du står op.„ 5. Mos 6,6-7 Du behøver ikke være uddannet 
lærer, bare en oprigtig fortæller. Hvis du deler Guds ord, vil det sætte frugt i din familie, hos dine 
venner og bekendte, hos dine forretningsforbindelser og dine naboer, og det vil også øge din egen 
forståelse og dit tag om det.
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