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Flere personer har medvirket til denne oversettelsen.
Å oversette kan være utfordrende, da ulike språk har svært ulik setningsoppbygning. Noen engelske,
greske eller hebraiske ord kan være vanskelige å erstatte med et tilfredsstillende norsk ord da
meningen bak det originale ordet kan være ulik og tvetydig.
I Norge, enkelte ganger, blander vi begrepene nåde og miskunn. Nåde kan bli brukt i betydningen til
miskunn og omvendt. Blanding av betydning skjer også i forhold til de engelske ordene «grace» og
«mercy». Oftest er «mercy» oversatt med miskunn og «grace» med nåde, men det er unntak.
Eksempel:
Luk 18:13
Norsk: …Gud vær meg som synder nådig!
Engelsk: …God be merciful to me a sinner.
På grunn av dette er begrepene «grace» og «mercy» satt inn i teksten i parentes, slik at dere kan
se hvilke ord som er brukt i den Engelske King James oversettelsen (KJV). Dette gjelder enkelte
leksjoner i modul 1.
Bibeltekstene er tatt ut fra Bibelen Guds Ord fra Bibelforlaget 1997 oversettelsen, 2. utgave 2007.
Bibelen Guds Ord er ganske lik King James Version, som Andrew Wommack som oftest benytter seg
av. Ved bruk av andre oversettelser, vil dette stå nevnt i parentes i teksten.
DEFINISJONER:
Nåde - Uttrykk for Guds kjærlighet som for Kristi skyld lar nåde gå for rett, fritar de skyldige for
den fortjente straff, tilgir dem og tilbyr dem evig liv i sitt rike (Store norske leksikon, snl.no). Guds
tilgivende kjærlighet. Jesus Kristus tok vår straff på seg og vi går fri ved troen på Ham. Vi får i stedet
Guds kjærlighet, barmhjertighet og velsignelse. Vi blir ikke lenger holdt som gissel av synd - Jesus
betalte prisen. Det er ved vår tro på Jesus at vi har et forhold til Gud - vi mottar Guds kjærlighet,
barmhjertighet (medfølelse) og velsignelser. Vi får alt det vi ikke fortjener.
Miskunn (Norrøn opprinnelse) - Det å ikke skylde en for noe. (Det Norske Akademis ordbok, naob.
no). Nåde, barmhjertighet, medynk, forbarming. Vi får ikke det vi egentlig fortjener. Vi unnslipper
den straffen vi fortjente å få, bare fordi Jesus tok all vår skyld og døde for våre misgjerninger.
Grace - (Chên - Hebraisk, Strong´s concordance H2580. Charis - Gresk, Strong´s concordance
G5485).
Gratis, ufortjent godhet fra Gud overfor mennesker som ikke fortjener det. Ynde. Favør. Guds
betingelsesløse kjærlighet til mennesker som ikke fortjener det. Å få det man ikke fortjener.
Mercy - (Chêsêd - Hebraisk, Strong´s concordance H2617. Eleos - Gresk, Strong´s concordance
G1656 eller Oiktirmos G3628).
Medfølende eller vennlig overbærenhet vist mot en lovbryter. Medlidenhet. Kraften en dommer har
og som kan brukes til å tilgi eller redusere straff. Å ikke få det man egentlig fortjener.

1-ii

Disippelgjørende Evangelisering 48 - Leksjon

innholdsfort egnelse

MODUL

1

MODUL

2

MODUL

3

LEKSJON 1
LEKSJON 2
LEKSJON 3
LEKSJON 4
LEKSJON 5
LEKSJON 6
LEKSJON 7
LEKSJON 8
LEKSJON 9
LEKSJON 10
LEKSJON 11
LEKSJON 12
LEKSJON 13
LEKSJON 14
LEKSJON 15
LEKSJON 16

EVIG LIV						1-1
FRELST AV NÅDE					
1-5
RETTFERDIGHET AV NÅDE				
1-11
RELASJON MED GUD					1-15
GUDS NATUR						1-20
OMVENDELSE						1-25
FORPLIKTELSE						1-31
VANNDÅPEN						1-35
IDENTITET I KRISTUS - Del 1				
1-39
IDENTITET I KRISTUS – Del 2				
1-44
HVA SKJER NÅR EN KRISTEN SYNDER??			
1-48
INTEGRITETEN TIL GUDS ORD				
1-52
GUD ER IKKE SKYLDIG					
1-56
KRAFTEN I ET ÅNDSFYLT LIV				
1-60
HVORDAN TA IMOT DEN HELLIGE ÅND			
1-64
FORDELENE VED Å TALE I TUNGER			
1-69

LEKSJON 1
LEKSJON 2
LEKSJON 3
LEKSJON 4
LEKSJON 5
LEKSJON 6
LEKSJON 7
LEKSJON 8
LEKSJON 9
LEKSJON 10
LEKSJON 11
LEKSJON 12
LEKSJON 13
LEKSJON 14
LEKSJON 15
LEKSJON 16

SELVOPPTATTHET: Kilden til all sorg 			
2-1
HVORDAN MEDITERE PÅ GUDS ORD 			
2-5
FORNYELSE AV SINNET 					
2-8
VIKTIGHETEN AV KRISTI MENIGHET 			
2-12
UTFRIELSE 						2-19
AUTORITETEN TIL DEN TROENDE 			
2-24
HELBREDELSE ER EN DEL AV FORSONINGEN 		
2-30
HINDRINGER FOR HELBREDELSE 				
2-35
Å TILGI ANDRE 					
2-41
EKTESKAP - del 1 					
2-48
EKTESKAP - del 2 					
2-53
GUDS KJÆRLIGHET – del 1 				
2-60
GUDS KJÆRLIGHET – del 2 				
2-66
ØKONOMI – del 1 					
2-72
ØKONOMI – del 2 					
2-77
HVA GJØR VI NÅR VÅRE BØNNER SYNES UBESVART 		
2-81

LEKSJON 1
LEKSJON 2
LEKSJON 3
LEKSJON 4
LEKSJON 5
LEKSJON 6
LEKSJON 7
LEKSJON 8
LEKSJON 9
LEKSJON 10
LEKSJON 11
LEKSJON 12
LEKSJON 13
LEKSJON 14
LEKSJON 15
LEKSJON 16

DEN GUDDOMMELIGE FLYT				
3-1
BRUK AV NÅDEGAVENE I TJENESTEGJØRING		
3-6
MIRAKLER GIR GUD ÆRE				
3-13
KRAFTEN I GUDFRYKTIGE RELASJONER			
3-19
FORFØLGELSE						3-23
KONGEN OG HANS KONGERIKE				
3-28
OBJEKTET I DEN FRELSENDE TRO			
3-36
RIKTIG BRUK AV GUDS LOV				
3-40
IKKE UNDER LOV, MEN UNDER NÅDE			
3-46
IKKE LENGER BEVISSTHET OM SYND			
3-51
JEG ER ELSKET, JEG ER VAKKER				
3-57
FRELSENS FRUKT - DEL 1				
3-63
FRELSENS FRUKT - DEL 2				
3-69
ET KALL TIL DISIPPELGJØRING				
3-74
HVORDAN BRUKE DITT VITNESBYRD			
3-80
BRUK AV ALLES GAVER I DISIPPELGJØRING			
3-87

1-iii

Disippelgjørende
Evangelisering

MODUL 1
16-LEKSJONER
By Andrew Wommack
and Don W. Krow

© 2018, Andrew Wommack Ministries
Det gis tillatelse til å kopiere eller reprodusere for disippelgjørende
formål på den betingelse at det blir distribuert gratis.
ISBN: 978-1-912351-90-9 (PART 1 OF 3)
Andrew Wommack Ministries
P.O. Box 3333
Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

1-v

Disippelgjørende Evangelisering
MODUL 1
16-LEKSJON

innholdsfort egnelse
LEKSJON 1 EVIG LIV								1-1
LEKSJON 2 FRELST AV NÅDE							1-5
LEKSJON 3 RETTFERDIGHET AV NÅDE					

1-11

LEKSJON 4 RELASJON MED GUD						1-15
LEKSJON 5 GUDS NATUR							1-20
LEKSJON 6 OMVENDELSE							1-25
LEKSJON 7 FORPLIKTELSE							1-31
LEKSJON 8 VANNDÅPEN							1-35
LEKSJON 9 IDENTITET I KRISTUS - Del 1					

1-39

LEKSJON 10 IDENTITET I KRISTUS – Del 2					

1-44

LEKSJON 11 HVA SKJER NÅR EN KRISTEN SYNDER??			

1-48

LEKSJON 12 INTEGRITETEN TIL GUDS ORD				

1-52

LEKSJON 13 GUD ER IKKE SKYLDIG						1-56
LEKSJON 14 KRAFTEN I ET ÅNDSFYLT LIV					

1-60

LEKSJON 15 HVORDAN TA IMOT DEN HELLIGE ÅND			

1-64

LEKSJON 16 FORDELENE VED Å TALE I TUNGER				

1-69

1-vi

MODUL 1

LEKSJON 1

EVIG LIV
Av Andrew Wommack
Et av Bibelens mest kjente vers er Joh 3:16. Selv om mange kanskje har kjent til dette
verset helt fra de var unge, tror jeg likevel at det ofte har blitt misforstått og brukt feil. Joh
3:16 sier: «For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den Eneste, for at hver den som tror
på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»
Tradisjonelt har man undervist ut fra dette verset at Jesus kom og døde for våre synder
slik at vi ikke skulle gå fortapt. Det er sant nok, men leser vi videre, sier verset at den virkelige
grunnen til at Jesus kom til jorda og døde for oss, var for at vi skulle få evig liv. Og så hadde
det seg slik at våre synder stod som et hinder, en barriere, mellom oss og dette evige livet.
Det er sant at Jesus døde for våre synder, og det er sant at hvis vi tror på Jesus, vil vi
ikke gå fortapt, men det er så mye mer i evangeliet enn som så. Evangeliets egentlige budskap
er at Gud ønsker å gi deg evig liv. La meg forklare det grundigere.
Natten før Jesus ble korsfestet, bad Han og sa: «Og dette er det evige livet, at de kjenner
Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt.» ( Joh 17:3)
Her står det at det evige livet er å kjenne Far, den eneste sanne Gud, og å kjenne Jesus
Kristus, som Han sendte. Dette er hva evig liv er. Mange tror at evig liv er det samme som å
leve for alltid. Men alle mennesker skal leve i all evighet. Det er en misoppfatning å tenke at
et menneske opphører å eksistere når det dør. Ånden og sjelen går tilbake til Gud. Kroppen
går til grunne i graven. Sannheten er at alle mennesker som noen gang har levd på jordens
overflate, vil fortsette å leve som åndsvesen. Å si at evig liv er å leve for alltid, er ikke hele
sannheten – alle og enhver lever evig. Joh 17:3 gjør det helt klart at et evig liv sammen med
Gud ikke automatisk blir gitt til alle.
Noen vil kanskje si: «Evig liv er å leve evig i himmelen kontra å leve evig i helvete.»
Men det evige livet er akkurat det som Jesus sa i Joh 17:3 - å kjenne Gud og Jesus Kristus.
Det er mer enn en intellektuell kjennskap. Ordet «kjenne» er gjennom hele Bibelen brukt for
å beskrive den mest intime, personlige relasjon som man kan ha.
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Derfor er Guds tanke med frelsen, Guds egentlige hensikt, ikke bare at vi skal
leve evig i himmelen, selv så herlig som det vil bli. Målet med frelsen er å ha intimitet, en
personlig relasjon med Herren Gud. Det er mange som har ropt til Gud om å få tilgivelse for
sine synder, men de hadde aldri som mål å kjenne Gud i en intim og fortrolig relasjon.
Når vi lar være å forklare den egentlige hensikten med frelsen, gjør vi urett mot
evangeliet. Når vi presenterer frelse som noe som bare handler om åndelige ting som vil være
nyttige for oss en gang i fremtiden, i evigheten, så hjelper vi ikke mennesker. Det finnes dem
som bokstavelig talt lever i et «helvete» akkurat nå her på jorden. Mange er deprimerte, lever
i fattigdom, må håndtere konflikter, avvisning, sår og mislykkede ekteskap. Disse prøver bare
å overleve fra dag til dag, og de strever for å holde hodet over vannet. Ved å redusere frelsen
til noe som kun angår framtiden, vil mange bare utsette den avgjørelsen fordi de har nok med
å komme seg gjennom denne dagen.
Sannheten er at Jesus ikke bare kom for å påvirke vårt evige oppholdssted, så vi kan
leve i evig velsignelse i himmelen istedenfor under straff og forbannelse i helvete. Jesus kom
også for å fri oss ut fra den ondskap vi ser og kjenner her i denne nåværende verden. (Gal
1:4). Jesus kom for å gi deg nærhet og en personlig relasjon med Gud, vår Far i dag.
Jesus kom for å føre oss tilbake til en nær og personlig relasjon med Ham. Jesus elsker
deg. Jesus ønsker å kjenne deg personlig. Jesus ønsker å gi deg en livskvalitet som er bedre
enn det du kan oppnå noe annet sted, uansett hvor du måtte søke.
Jesus sier det slik i Joh 10:10: «Tyven (Han snakker om Satan) kommer ikke for noe annet
enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod» (min
parentes). Gud ønsker å gi deg evig liv. Gud ønsker å gi deg et liv i overflod, og jeg tror du
trenger det i dag - at det er det du ønsker. Kristus døde ikke bare for å tilgi dine synder, men
også for å føre deg nær til Seg. Hvis du ikke kjenner Herren, trenger du å bli kjent med Ham
med begge disse mål for øye. Hvis du allerede er født på ny, må du gå lengre enn bare til å få
din synd tilgitt. Du må komme inn i et evig liv sammen med din himmelske Far.

FAKTA OM EVIG LIV.
A. Evangeliets hensikt er evig liv ( Joh 3:16).
B. Evig liv er å kjenne Gud ( Joh 17:3).
C. Å kjenne Gud betyr å ha en nær, intim relasjon (1. Kor 6:16-17).
D. Evig liv er tilgjengelig her og nå (1. Joh 5:12).
E. Gud ønsker en personlig relasjon med deg (Åp 3:20).
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SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Joh 3:16. Hva var Guds hensikt med å sende Jesus til verden?
2. Den bibelske bruken av ordet «kjenne» betyr å ha en intim og personlig relasjon med en
person (1. Mos 4:1). Les Joh 17:3. Hva er evig liv ifølge dette verset?
3. Les 1. Joh 5:11-12. Ifølge disse versene, når starter evig liv?
4. Les Joh 10:10. Hva slags type liv kom Jesus for å gi oss?
5. Beskriv med dine egne ord kvaliteten eller innholdet i et liv i overflod.
6. Tror du at Gud sendte sin sønn Jesus til verden for å dø for verdens synder, og ved det gi
oss som tror evig liv?
7. Er det tydelig for deg at evig liv ikke bare handler om tidslengde (evigheten), men også
om livskvalitet og livskvantitet?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK
SAMMEN MED SPØRSMÅLENE.
Joh 3:16 - For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den Eneste, for at hver den som tror
på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
1. Mos 4:1 - Adam hadde samliv med sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain og sa:
«Jeg har fått en mann fra Herren».
1. Mos 4:1 - And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have
gotten a man from the Lord . King James Version
1. Mos 4:1 - Og Adam kjente Eva sin kone, og hun unnfanget og bar frem Kain og sa: «Jeg har fått
en mann fra Herren.» King James Version, direkte oversatt.
Joh. 17:3 - Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus,
Ham som Du har utsendt.
1. Joh 5:11-12 - Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans
Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
Joh 10:10 - Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet
for at de skal ha liv, og det i overflod.
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FASIT.
1. Les Joh 3:16. Hva var Guds hensikt med å sende Jesus til verden?

For å frelse verden, ved å gi alle som tror på Jesus evig liv ved å fjerne syndens
straff.
2. Den bibelske bruken av ordet «kjenne» betyr å ha en intim og personlig relasjon med en
person (1. Mos 4:1). Les Joh 17:3. Hva er evig liv ifølge dette verset?

Evig liv er å kjenne Gud og Jesus Kristus (ikke fysisk, men nært/intimt).
3. Les 1. Joh 5:11-12. Ifølge disse versene, når starter evig liv?

Når vi tar imot Sønnen, Jesus Kristus, inn i våre liv.
4. Les Joh 10:10. Hva slags type liv kom Jesus for å gi oss?

Et liv i overflod!
5. Beskriv med dine egne ord kvaliteten eller innholdet i et liv i overflod.

Oppsummert vil et liv i overflod være det motsatte av hva Jesus sa tyven kom
for å gjøre.
6. Tror du at Gud sendte sin sønn Jesus til verden for å dø for verdens synder, og ved det gi
oss som tror evig liv?

Ja!
7. Er det tydelig for deg at evig liv ikke bare handler om tidslengde (evigheten), men også
om livskvalitet og livskvantitet?

Ja!
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LEKSJON 2

FRELST AV NÅDE
Av Don Krow

Jesus fortalte ofte lignelser, historier som illustrerte åndelige sannheter. Luk 18:9-14
begynner slik: «Han fortalte også denne lignelsen til dem som stolte på seg selv at de var rettferdige,
og som foraktet de andre.» Jesus rettet sin undervisning mot en spesiell gruppe, nemlig de som
var sikre på sin egen rettferdighet og automatisk foraktet og som så ned på alle andre. Han
fortalte derfor denne lignelsen til dem som stolte på sine egne gjerninger. Vi kan kalle dem
for egenrettferdige, for det var det Jesus snakket om da Han sa at de så ned på alle andre og
sa: «Jeg er bedre enn deg!»
I Luk 18:10 sa Jesus videre: «To mennesker gikk opp til templet for å be, den ene var
fariseer og den andre en toller.» På et moderne språk ville vi sagt at de gikk opp til kirken for
å be, og at en av dem var en fariseer. En fariseer var en veldig religiøs person. Ordet fariseer
betyr faktisk «en som er adskilt», en som er så religiøs at han på en måte formidler: «Ikke
gjør meg uren! Ikke kom for nær meg. Jeg er ikke som andre! Jeg er bedre enn alle andre!»
Den andre personen Jesus nevnte var en toller. Tollerne var skatteinnkrevere og var kjent for å
være onde, syndige mennesker som svindlet og jukset. De krevde inn skatt på alt som kunne
tenkes, stakk en del av pengene i egen lomme og gav resten til de romerske myndighetene.
Derfor var de ikke høyt aktet blant sine egne i samfunnet.
Historien fortsetter slik i vers 11: «Fariseeren sto for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker
Deg for at jeg ikke er som andre mennesker, tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere eller som denne
tolleren.» Jeg vil at du skal legge merke til noe her. Hvem ba han til? Han ba faktisk til seg
selv, selv om han sa «Gud» og brukte de rette ordene. Gud anerkjente ikke hans bønn, og
vi skal senere se på hvorfor. Legg merke til at han ba: «Gud, jeg takker Deg for at jeg ikke er
som andre mennesker.» Denne fariseeren, denne religiøse mannen, sa: «Jeg er ikke som andre
mennesker. Jeg er ikke syndig. Jeg er ikke en tyv, ikke urettferdig, ikke en ekteskapsbryter og
heller ikke slik som denne tolleren som kom hit for å be her nå.» Du skjønner, han foraktet
og så ned på andre fordi han trodde han var bedre enn dem.
I vers 12 sa fariseeren: «Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av alt jeg eier.» Han sa:
«Legg merke til hva jeg gjør!» Vet du hva det betyr å faste? Det betyr faktisk å gå uten mat.
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Han ga også penger til kirken. Han var en slik person som sier: «Ikke bry meg! Jeg lever et
godt liv. Jeg gir til veldedige formål! Jeg gir også penger til kirken!»
Så kommer vi til tolleren i vers 13: «Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang
løfte øynene sine mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg som synder nådig
(merciful)!» Legg merke til kroppsspråket hans: «Sto langt borte». Han gikk ikke engang
helt inn i kirken. Han var så skamfull over sitt liv og det han hadde gjort at han bare stod
på avstand og ikke ville se opp, ville ikke løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for
brystet. Når Bibelen snakker om å slå seg for brystet i Det Gamle Testamentet, mange
ganger rev de også sine klær, var det for å uttrykke: «Jeg er så lei meg, Gud, for hva jeg har
gjort!» Det var et tegn på omvendelse, et sønderknust hjerte og en nedbrutt ånd, som Gud
ikke ville forakte. Denne tolleren, syndig som han var, ropte ut til Gud og ba: «Gud, vær
meg som synder nådig (merciful)!»
I vers 14 står det: «Jeg sier dere: Denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den
andre ikke. For hver den som opphøyer seg selv, skal bli fornedret. Og den som fornedrer seg selv,
skal bli opphøyet.» Tolleren gikk hjem rettferdiggjort, erklært rettferdig framfor Gud, i rett
stand med Gud, tilgitt av Gud. Hvorfor ble han tilgitt? Hvorfor gikk han hjem til sitt hus i
rett stand fremfor Gud og ikke den religiøse fariseeren? Det var fordi den religiøse fariseeren
opphøyet seg selv når han sa: «Jeg er bedre enn andre mennesker! Jeg er ikke syndig! Jeg
er ikke som andre mennesker.» Tolleren derimot visste at han ikke var i rett stand fremfor
Gud, at han ikke hadde noe å tilby Ham. Han var en syndig mann. Bibelen sier at Jesus ikke
kom for å frelse de rettferdige, men syndere, og at vi alle har syndet og står uten ære for Gud.
Denne tolleren ydmyket seg selv og fant både tilgivelse og frifinnelse.
Vi snakker om å være frelst av nåde (grace). Nåde (grace) er et fantastisk ord, og
jeg skal gi deg en anerkjent definisjon av hva det betyr, men nåde (grace) betyr så mye
mer. På gresk, som Det Nye Testamentet ble skrevet på, er ordet for nåde (grace) «charis».
En anerkjent definisjon av nåde (grace) er: «En gratis, ufortjent godhet fra Gud overfor
mennesker som ikke fortjener det.» Denne tolleren fortjente ikke noe fra Gud, men han fikk
Guds favør fordi han ydmyket seg. Det er et annet ord på gresk, «charisma», som er samme
ordet «charis» med endelsen -ma. Det betyr en spesifikk manifestasjon eller uttrykk for Guds
nåde (grace), og denne tolleren fant rettferdighet, rett stand fremfor Gud, som en gave.
Rom 5:17 sier: «... så skal da de som tar imot nådens (grace) overflod og rettferdighetens
gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus Kristus.» Gud tilbyr deg og meg rett stand
fremfor Ham som en gave. I følge det avsnittet vi har sett på, så fant tolleren den gaven av
rettferdiggjørelse, den gaven av rettferdighet som bare gis gjennom Jesus Kristus. Bibelen
sier i Joh 1:17: «For loven ble gitt ved Moses, men nåden (grace) og sannheten kom
ved Jesus Kristus.» Denne nåden (grace) tilbys kun til en type personer - de som
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ydmyker seg og vet at de ikke har rett stand fremfor Gud, de som roper etter Guds
miskunn (mercy). Disse menneskene vil finne Guds miskunn (mercy) og frifinnelse.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Luk 18:9. Hva er en lignelse?
2. Les Luk 18:9. Hvem rettet Jesus lignelsen til?
3. Les Luk 18:9 (siste del). Egenrettferdige personer avslører alltid en holdning overfor
andre. Ifølge dette verset, hvilken holdning er det?
A. De liker andre mennesker.

B. De forakter andre eller ser ned på dem.
C. De elsker andre mennesker.

4. Les Luk 18:10. To personer gikk for å be, på moderne språk, hvor gikk de for å be?
5. Les Luk 18:10. Hvem var disse to?
6. Les Luk 18:11. Hva var fariseerens bønn?
7. Les Luk 18:12. Hva betyr faste?
8. Les Luk 18:12. Hva betyr det å gi tiende?
9. Les Luk 18:13. Hvor stod tolleren? Hvorfor?
10. Les Luk 18:13. Hvorfor hang tolleren med hodet og ikke så opp?
11. Les Luk 18:13. Hva var tollerens bønn?
12. Les Luk 18:14. Hvem av disse to mennene ble erklært rettferdig for Gud da han gikk
hjem?
13. Les Luk 18:14. Hvorfor akkurat han og ikke den andre?
14. Les Luk 18:14. Tilga Gud tolleren?
15. Les Rom 10:13 Hvis du akkurat nå gikk ned på kne og ropte ut til Gud fra ditt hjerte
“Gud, vær meg synder nådig”, ville Gud behandle deg på same måte som han behandlet
tolleren?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Luk 18:9 - Han fortalte også denne lignelsen til dem som stolte på seg selv at de var rettferdige, og
som foraktet de andre.
Luk 18:10 - To mennesker gikk opp til templet for å be, den ene var fariseer og den andre en toller.
Luk 18:11 - Fariseeren sto for seg selv og bad slik: Gud; jeg takker Deg for at jeg ikke er som andre
mennesker, tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere eller som denne tolleren.
Luk 18:12 - Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av alt det jeg eier.
Luk 18:13 - Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene sine mot himmelen,
men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig!
Luk 18:14 - Jeg sier dere: Denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre ikke. For
hver den som opphøyer seg selv, skal bli fornedret. Og den som fornedrer seg selv, skal bli opphøyet.
Rom 10:13 - For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
1. Joh 1:8-9 - Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvis
vi bekjenner våre synder er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all
urettferdighet.

FASIT.
1. Les Luk 18:9. Hva er en lignelse?

En bibelsk lignelse er en historie som illustrerer åndelige sannheter.
2. Les Luk 18:9. Hvem rettet Jesus lignelsen til?

Til dem som stolte på seg selv for sin rettferdighet; de egenrettferdige.
3. Les Luk 18:9 (siste del). Egenrettferdige personer avslører alltid en holdning overfor
andre. Ifølge dette verset, hvilken holdning er det?

B. De forakter andre mennesker eller ser ned på dem.
4. Les Luk 18:10. To personer gikk for å be, på moderne språk, hvor gikk de for å be?

Til kirken.
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5. Les Luk 18:10. Hvem var disse to?

En fariseer og en toller.
6. Les Luk 18:11. Hva var fariseerens bønn?

Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker ( Jeg er ikke en
synder). Jeg er ikke en svindler, en urettferdig og heller ikke slik som denne
tolleren.
7. Les Luk 18:12. Hva betyr faste?

Å gå uten mat.
8. Les Luk 18:12. Hva betyr det å gi tiende?

Å gi 10 % av inntekten.
9. Les Luk 18:13. Hvor stod tolleren? Hvorfor?

På avstand. Han skammet seg slik at han gikk ikke inn i kirken (eller tempelet),
men ble stående utenfor.
10. Les Luk 18:13. Hvorfor hang tolleren med hodet og ikke så opp?

Han var skamfull.
11. Les Luk 18:13. Hva var tollerens bønn?

Gud, vær meg nådig – jeg er en synder.
12. Les Luk 18:14. Hvem av disse to mennene ble erklært rettferdig for Gud da han gikk
hjem?

Tolleren.
13. Les Luk 18:14. Hvorfor akkurat han og ikke den andre?

Fordi han ydmyket seg selv for Gud. Fariseeren var full av stolthet, han trodde
ikke han trengte en Frelser.
14. Les Luk 18:14. Tilga Gud tolleren?

Ja.
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15. Les Rom 10:13 Hvis du akkurat nå gikk ned på kne og ropte ut til Gud fra ditt hjerte
“Gud, vær meg synder nådig”, ville Gud behandle deg på same måte som han behandlet
tolleren?

Ja, det ville han. Han ville tilgi meg og rense meg for all urettferdighet. Les 1.
Joh 1:8-9
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RETTFERDIGHET AV NÅDE
Av Don Krow

I dag skal vi se på temaet rettferdighet av nåde (grace). I Rom 3:21-23 står det: «Men
nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart (manifestert) uten noen lov, den rettferdighet som er
bevitnet av loven og profetene. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og
over alle som tror. For det er ingen forskjell (differensiering), for alle har syndet og mangler
(kommer til kort, har falt fra) Guds ære.» (mine parenteser).
Legg merke til at dette skriftstedet sier: «Men nå er Guds rettferdighet blitt
åpenbart uten noen lov.» Jeg spurte engang en mann: «Hva tror du at du må gjøre for å
komme til himmelen?» Han svarte at han måtte holde de ti bud, være trofast mot kona si,
leve et moralsk liv, pluss en rekke andre ting. Jeg sa: «Vet du hva du må ha for å komme til
himmelen, for å være i Guds nærvær eller i Hans rike? Du må ha en rettferdighet som er
lik Guds rettferdighet.» Han sa: «Hva sa du? Det er ingen som kan ha en rettferdighet som
tilsvarer Guds rettferdighet. Det er bare ett menneske som har hatt det, og det var Jesus
Kristus!» Jeg sa: «Du tok poenget! Det er helt rett! Ingen av oss har noensinne overholdt
loven og budene fullt ut, hverken utad eller innad, men vi trenger en rettferdighet som er lik
Guds egen for å kunne bli akseptert av Ham.»
Dette er akkurat hva som står i Rom 3:21-22: «Men nå er Guds rettferdighet blitt
åpenbart uten noen lov... Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over
alle som tror.» Den rettferdighet som Gud tilbyr deg og meg er av typen «ved tro på Jesus
Kristus», den er til alle og over alle som tror. Det er to typer rettferdighet - menneskets
rettferdighet og Guds rettferdighet. Menneskets rettferdighet er det beste en person kan
prestere i oppførsel og gode gjerninger, men det kan ikke gjøre deg akseptert av Gud. Du
trenger en rettferdighet som er lik Guds rettferdighet, og denne tilbyr Han deg – Guds
rettferdighet som er uten noen lov.
På gresk har de ikke bestemt artikkel, som betyr at det teksten her egentlig sier, er at
Gud tilbyr Sin egen rettferdighet uten lov. En rettferdighet som er i henhold til lov, er en
rettferdighet som følger av gjerning, fortjeneste og oppnåelse for å bli akseptert av Gud. Alle
verdens religioner i dag mener at du må gjøre, prestere og oppnå for å bli godkjent av Gud.
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Ordet «Evangelium» betyr «gode nyheter», og evangeliets gode nyheter er at Gud tilbyr sin
egen rettferdighet og aksept til alle som vil tro på det Jesus Kristus fremskaffet - Hans død på
korset for våre synder - som tilregner oss den rettferdigheten som er lik Lovens rettferdighet.
Dette er Guds rettferdighet som er uten Loven, uten at vi skal gjøre, prestere og oppnå, og
den kommer til oss gjennom tro på Jesus Kristus.
Legg merke til at det i vers 22 at det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus
som er til alle og over alle. Hvorfor tilbyr Gud sin rettferdighet til alle? «For det er ingen
forskjell (differensiering), for alle har syndet og mangler (kommer til kort, har falt fra) Guds
ære.» (mine parenteser). Du har syndet, jeg har syndet og vi kommer alle til kort i forhold
til Guds standard og fullkommenhet. På grunn av våre synder, er det viktigste vi trenger å
bli akseptert, få en riktig relasjon og rett stand med Gud. Og Gud har tilbudt dette, ikke
gjennom gjerninger som Loven krever, men gjennom tro på Jesus Kristus. Guds rettferdighet
kommer ikke ved at du arbeider, prøver, fortjener eller forsøker å oppnå, men den kommer
gjennom tro, avhengighet og tillit til Herren Jesus Kristus.
Hvordan ble Abraham (jødenes stamfar) frelst? Bibelen sier at han trodde Gud trodde på det løftet Gud gav ham - og så ble rettferdighet tilregnet ham til hans fordel.
Det faktum at Abraham ble erklært rettferdig framfor Gud gjennom sin tro var ikke bare
for hans skyld. Vi leser i Rom 3:21-22 at et menneske er erklært rettferdig gjennom sin tro
på Jesus Kristus. Bibelen sier at på grunn av det Jesus betalte på korset da han utøste sitt
blod for våre synder, vil rettferdighet (rett stand med Gud) bli tilregnet enhver som helt
enkelt tror på Kristus.
Rom 5:17 står det: «For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall,
så skal da de som tar imot nådens (grace) overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv
og herske ved Den Ene, Jesus Kristus.» (Min utheving). Gud tilbyr deg rettferdighet og rett
stand med Gud som en gave. En gave koster noe, men ikke for den som får den. Hvis du ga
meg en gave, og deretter spurte meg om å betale for den, ville ikke det være en gave, for da
ville det kostet meg noe. Gud har gjort rettferdighet tilgjengelig for meg og deg som en gave,
og denne gaven av rettferdighet, frifinnelse og rett stand med Gud, kommer gjennom troen
på Jesus Kristus.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Titus 3:5. Er den rettferdigheten vi trenger, noe vi kan skaffe selv?
2. Les 2. Kor 5:21. Hvilken type rettferdighet trenger vi?
3. Les Rom 3:22. Hvordan tar vi imot denne rettferdigheten?
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4. Les Fil 3:9. Hva er rettferdighet av Loven?
5. Les Gal 2:21. Hvordan kan vi forkaste Guds nåde?
6. Les Rom 5:17. Guds rettferdighet mottar vi som hva?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Titus 3:5 - «frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter sin
barmhjertighet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd,»
2. Kor 5:21 - «For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds
rettferdighet i Ham.»
Rom 3:22 - «Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For
det er ingen forskjell,»
Fil 3:9 - «og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den
som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen,»
Gal 2:21 - «Jeg forkaster ikke Guds nåde (grace). For om rettferdighet kommer ved loven, så døde
altså Kristus forgjeves.»
Rom 5:17 - «For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som
tar imot nådens (grace) overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den
Ene, Jesus Kristus.»

FASIT.
1. Les Titus 3:5. Er den rettferdigheten vi trenger, noe vi kan skaffe selv?

Nei!
2. Les 2. Kor 5:21. Hvilken type rettferdighet trenger vi?

Guds rettferdighet (som gis gjennom Jesus Kristus).
3. Les Rom 3:22. Hvordan tar vi imot denne rettferdigheten?

Ved tro på Jesus Kristus.
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4. Les Fil 3:9. Hva er rettferdighet av Loven?

Det er en rettferdighet som tilhører meg, en egenrettferdighet basert på det jeg
kan gjøre ved gjerninger.
5. Les Gal 2:21. Hvordan kan vi forkaste Guds nåde?

Vi kan forkaste Guds nåde (grace) ved å forsøke å bli frelst gjennom egne gode
gjerninger (lovgjerninger) i stedet for å ha tillit til at Jesus og hans død for oss,
gir oss frelsen.
6. Les Rom 5:17. Guds rettferdighet mottar vi som hva?

En gave.
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RELASJON MED GUD
Av Andrew Wommack

Et av de viktigste elementene i en relasjon er å forstå den personen du skal ha
et forhold til, det samme gjelder også i relasjonen med Gud. Du trenger å forstå Guds
grunnleggende karakter og natur for å kunne ha et sunt forhold til Ham. Misforståelser
rundt Guds karakter og natur er en av grunnene til at mange mennesker ikke har en positiv
relasjon til Ham. Det var akkurat det som skjedde i Edens hage da Adam og Eva ble fristet
av slangen. De trådte inn i fristelsen, var ulydige mot Gud, og sendte hele menneskeheten ut
i synd. Deres mangel på forståelse av Guds natur var faktisk en del av fristelsen.
Historien i 1. Mos 3:1-5 er kjent for de fleste: «Slangen var listigere enn noe annet
dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt: Dere
skal ikke ete av noe tre i hagen?» Men kvinnen svarte slangen: «Vi kan ete frukten av trærne i
hagen, men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og
ikke røre den, ellers skal dere dø.» Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø. For Gud
vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og
kjenne godt og ondt.»
Det var et finurlig utsagn av Satan her, om at Gud egentlig ikke var en god Gud... at
Han prøvde å holde noe tilbake fra Adam og Eva...at Han ikke ville at de skulle nå sitt fulle
potensiale...at Han ikke ønsket at de skulle være lik Han selv... og at grunnen til Guds utsagn
om ikke å ete av Treet til kunnskap om godt og ondt, var for å hindre eller skade dem. På en
måte angriper Satan selve karakteren og naturen til Gud når han baktaler Gud ved å si at
Han ikke vil det beste for dem. Det er akkurat det samme som skjer med mennesker i dag.
Satan forteller dem: «Hvis du følger Gud og ikke eksperimenterer med alle de tingene som
står i motsetning til Guds Ord, vil du aldri erfare sann lykke. Livet vil bli kjedelig, dødt.» Det
triste er at mennesker prøver ut ulike ting og erfarer at piller, alkohol, sex, opprør, selvnytelse,
karrierejag og alle de andre tingene de søker, ikke gir tilfredsstillelse. Når de innser det, har de
kanskje allerede ødelagt livene sine, familiene sine og helsen si.
Sannheten er at Gud er en god Gud, og Hans vilje for oss er bare god. Men Satan
frister oss på samme måte i dag som han fristet Adam og Eva i Edens hage, primært ved å
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insinuere at Gud ikke er en god Gud. Mennesker som har manglende forståelse av Bibelen,
kan sitte med det inntrykket fordi det er hendelser i Bibelen hvor Han behandlet mennesker
på en hard og rå måte. I 4. Mos 15:32-36 plukket en mann opp greiner til brensel på
Sabbaten, og han ble steinet for ikke å overholde sabbatshvilen. Det høres brutalt ut, men det
var en hensikt bak slike straffer, selv om det ikke er åpenbart for de fleste ved en overfladisk
lesing av Bibelen. Grundigere studier åpenbarer at Loven i Det Gamle Testamentet var gitt
for å gjøre synden vi gjorde ekstremt syndig, slik Paulus forklarer det i Rom 7:13. Grunnen
var at menneskene ikke forstod hvor dødelige deres overtredelser var og at deres handlinger
var en krenkelse imot Gud. De gjorde den feilen at de sammenlignet seg med hverandre og
målte sine handlinger opp mot hva andre mennesker gjorde.
Om noen begikk en synd og ikke døde av det, tenkte de at synd ikke kunne være så
ille, og de senket sine standarder. De hadde mistet det sanne perspektivet på hva rett og galt
var. Gud måtte bringe menneskeheten tilbake til en loddesnor, en riktig standard for hva
god livsførsel var, slik at de kunne stå imot djevelen og hans fristelser og forstå de endelige
konsekvensene av gale valg. Når Gud gjorde det, måtte Han også håndheve Loven Han gav.
Gud gav ikke budene i Det Gamle Testamentet med den hensikt å si: «Inntil dere
gjør alle disse ting, kan Jeg ikke akseptere dere eller elske dere.» Det er ikke Hans natur eller
karakter. Tvert imot gav Han oss budene for å skjerpe vår evne til å skjelne mellom rett og
galt, og for å få oss til å innse at vi trenger en Frelser. Problemet har vært at mennesker har
trodd at Gud krever perfeksjon før Han kan elske dem, noe som har ledet til holdningen
mange har om at Guds kjærlighet til dem er direkte proporsjonal med deres oppførsel. De
føler at inntil de prøver å gjøre alt helt rett, vil de ikke bli akseptert av Gud, og det er ikke
budskapet i Bibelen.
Guds hjerte er å forsone Seg med menneskeheten, ikke dømme den, ikke tilregne
menneskene deres synder, ikke holde deres synder opp imot dem. Det er Guds hjerte for
menneskene i Bibelen og også Hans hjerte for deg i dag. Du trenger å forstå Hans virkelige
hjerte, at «Gud er kjærlighet» (1. Joh 4:8). Han søker å ta vekk dine synder og alt som vil
skille deg fra Ham. Han har allerede gjort det gjennom Jesus, og Han tilbyr deg en relasjon
i dag, ikke basert på din oppførsel eller prestasjon, men på din tro og aksept av at Jesus bar
dine synder. Du kan ha en relasjon med Gud i dag uavhengig av dine feiltrinn i livet. Alt
Han ber om er at du tror på Jesus Kristus.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Mos 3:1. Hvilket spørsmål stilte Satan til Eva?
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2. Les 1. Mos 2:17 og 3:3. Hvilket ord, ett eller flere, la Eva til i forhold til hva Gud faktisk
hadde sagt til Adam?
3. Les 1. Mos 3:6. Med en gang Satan hadde sådd tvil i Evas sinn om Guds Ord, hva står
det her at hun gjorde?
4. Les 1. Mos 3:9-10. Etter at Adam og Eva hadde syndet, fortsatte Gud å kommunisere
med dem og opprettholdt en relasjon med dem?
5. Les 1. Mos 3:22-24. Hvorfor drev Gud Adam og Eva ut av Edens hage?
6. Kan du se at det var en handling av nåde av Gud, mer enn en straff ?
7. Les Rom 5:17. Hvordan får vi tak i Guds overflod av nåde og rettferdighetens gave?
A: Kjøpe det.

B: Fortjene det.
C: Ta imot det.

8. Les Rom 6:23. Hva fortjener vi egentlig om vi synder?
9. Hva gir Gud oss ved nåde (grace), i stedet for det vi fortjener?
10. Les Rom 10:3. Hvis vi prøver å etablere vår egen rettferdighet foran Gud, hva mislykkes
vi i da?
11. Les 1. Joh 1:9 og Rom 4:3. Hva lover Gud å gjøre med ALL vår synd og misgjerning
mot Han om vi bare vil tro?
12. Hva forteller dette deg om Guds karakter?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
1. Mos 3:1 - Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort
på marken. Han sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre
i hagen?»
1. Mos 2:17 - men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på
den dag du eter av det, skal du sannelig dø.
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1. Mos 3:3 - men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den
og ikke røre den, ellers skal dere dø.
1. Mos 3:6 - Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene og et tre til
begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann, som var hos
henne, og han åt.
1. Mos 3:9-10 - Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham: «Hvor er du?» Han svarte: «Jeg
hørte stemmen Din i hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg.»
1. Mos 3:22-24 - Så sa Herren Gud: «Se, mennesket er blitt som en av Oss til å kjenne godt og
ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig.» Derfor sendte
Herren Gud ham ut av Edens hage for å dyrke den jorden han selv var tatt av. Så drev Han
mennesket ut, og Han satte kjeruber øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle
retninger, for å vokte veien til livets tre.
Rom 5:17 - For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar
imot nådens (grace) overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus
Kristus.
Rom 6:23 - For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 10:3 - Fordi de er uvitende om Guds rettferdighet og søker å opprette sin egen rettferdighet,
har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet.
1. Joh 1:9 - Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene
og renser oss fra all urettferdighet.
Rom 4.3 - For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.

FASIT.
1. Les 1. Mos 3:1. Hvilket spørsmål stilte Satan til Eva?

Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?
2. Les 1. Mos 2:17 og 3:3. Hvilket ord, ett eller flere, la Eva til i forhold til hva Gud faktisk
hadde sagt til Adam?

At de ikke skulle røre ved treet.
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Les 1. Mos 3:6. Med en gang Satan hadde sådd tvil i Evas sinn om Guds Ord, hva står
det her at hun gjorde?

Tok og åt av treet.
4. Les 1. Mos 3:9-10. Etter at Adam og Eva hadde syndet, fortsatte Gud å kommunisere
med dem og opprettholdt en relasjon med dem?

Ja.
5. Les 1. Mos 3:22-24. Hvorfor drev Gud Adam og Eva ut av Edens hage?

Så de ikke skulle spise av Livets Tre og leve evig i en syndig tilstand.
6. Kan du se at det var en handling av nåde av Gud, mer enn en straff ?

Ja.
7. Les Rom 5:17. Hvordan får vi tak i Guds overflod av nåde og rettferdighetens gave?

C. Ta imot det.
8. Les Rom 6:23. Hva fortjener vi egentlig om vi synder?

Døden.
9. Hva gir Gud oss ved nåde (grace), i stedet for det vi fortjener?

Evig liv i Kristus Jesus.
10. Les Rom 10:3. Hvis vi prøver å etablere vår egen rettferdighet foran Gud, hva mislykkes
vi i da?

Å overgi oss til Jesus som vår rettferdighet.
11. Les 1. Joh 1:9 og Rom 4:3. Hva lover Gud å gjøre med ALL vår synd og misgjerning
mot Han om vi bare vil tro?

Fjerne dem, glemme dem og tilgi dem.
12. Hva forteller dette deg om Guds karakter?

At Han er barmhjertig og kjærlig.
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GUDS NATUR
Av Andrew Wommack

For å ha en positiv relasjon med Gud, må vi kjenne Hans natur og Hans egentlige
karakter. Er Han sint på grunn av vår synd, eller er Han en nådig (merciful) Gud som
ønsker å gi oss Sitt liv og velsignelse, uavhengig av vår prestasjon? Bibelen gir oss faktisk
to forskjellige syn på Gud. Det er ikke det at Han har forandret seg eller gjort noen ting
annerledes, men det var en tidsperiode da «Gud holdt menneskene ansvarlige for sine
synder,» i forhold til en terminologi brukt i bibelen.
Dette kan sammenlignes med å oppdra barn. Når de er veldig små, er det umulig
å resonnere med dem, fortelle dem hvorfor de skal oppføre seg ordentlig eller hvorfor
de ikke skal være egoistiske og ta leker fra brødrene og søstrene sine. De må bli fortalt
reglene som gjelder og, hvis de ikke holder dem, bli disiplinert. Disse reglene må
håndheves selv om de ikke vet noe om Gud og djevelen, eller at de gir rom for djevelen
når de er egoistiske. De forstår kanskje ikke hele konseptet, men de kan forstå at om de
gjentar handlingen, vil de bli straffet.
På en måte var det slik Gud gjorde det i det Gamle Testamentet. Før mennesker ble
født på nytt, hadde de ikke den åndelige oppfattelsesevnen som vi har under den nye pakt, og
derfor måtte Han gi lover og håndheve dem med straff, noen ganger dødsstraff, for å gjøre
synd avskrekkende for dem. Fordi Satan ødela menneskene gjennom synd, måtte det legges
noen restriksjoner på synd, og de måtte håndheves. Selv om det etterlot et falskt inntrykk av
at Gud egentlig ikke elsker oss på grunn av vår synd, så er ikke det hva Guds Ord lærer oss.
I Rom 5:13 står det: «for også i tiden fram til loven var synden i verden, men synden blir ikke
tilregnet når det ikke er noen lov - ». «I tiden fram til loven» betyr fram til Moses sine dager, da
Gud gav de 10 bud og de andre seremonielle lovene som gjaldt for den jødiske nasjonen. I
tiden før loven ble gitt var det synd i verden, men den ble ikke tilregnet. Ordet «tilregne» er
et uttrykk fra bokføring. Det er for eksempel som når du går på butikken og kjøper noe på
kreditt, og sier: «Sett det på min konto». Når det blir satt på din konto, blir det bokført som
et krav på deg, kjøpet er tilregnet deg. Hvis de glemmer å skrive det opp, blir det ikke bokført
og heller ikke holdt imot deg.
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Dette verset sier at frem til de 10 bud ble gitt, ble ikke synden holdt opp i mot
menneskene. Det er et forbløffende utsagn. Se på 1. Mosebok kapittel 3 og 4. De fleste har
en oppfatning av at da Adam og Eva syndet imot Gud, kunne Han ikke lenger ha noe med
den syndige menneskeheten å gjøre, siden Han var hellig og de nå var syndige. De tenker
at Gud drev menneskene ut av Edens hage for å fjerne dem fra Sitt nærvær fordi en Hellig
Gud ikke kan ha noe å gjøre med et vanhellig menneske. Slik tenker de videre, at inntil du
har skjerpet deg og forandret livsstil gjennom egenrettferdige handlinger, kan ikke Gud ha
noen relasjon med deg. Dette står i skarp kontrast til det budskapet Jesus kom med. Rom
5:8 sier at Gud viser sin kjærlighet til deg ved at Kristus døde for deg mens du ennå var en
synder. Det Nye Testamentet lærer at Gud strakk seg imot oss i kjærlighet mens vi levde i
synd, ikke først etter at vi hadde skjerpet oss og forandret livsstil. En av de største sannhetene
i Evangeliet, noe som vil forandre ditt liv, er å forstå at Gud elsker deg slik som du er. Han
elsker deg så høyt at om du tar imot Hans kjærlighet, vil du ikke ønske å forbli slik du var.
Det vil skje en positiv forandring, men det vil komme som et biprodukt av Hans kjærlighet,
ikke som en egenrettferdig handling for å oppnå Guds kjærlighet.
1. Mosebok kapittel 4 kan du se at Gud fortsatt hadde fellesskap med menneskene,
Han fortsatte å snakke med Adam og Eva etter at de hadde syndet. Han snakket med Kain
og Abel, og når de kom med sine offer til Ham, snakket Han til dem med en hørbar stemme.
Ut fra reaksjonen deres kan vi se at de var vant til å høre stemmen Hans, og det skremte
dem ikke. Da Kain drepte sin bror Abel og ble den første morderen på jorden, hørtes Guds
stemme fra himmelen: «Hvor er din bror Abel?» Kain løy for Gud, tilsynelatende uten å
få dårlig samvittighet. Det kan bare skje når en person er så vant til å høre Guds stemme
at det er dagligdags og når personen ikke har frykt for den stemmen. Alt dette forteller at
Gud fortsatt hadde fellesskap med menneskene, og at Han ikke hadde avsluttet det, slik som
veldig mange tror. Gud tilregnet ikke menneskene deres synder. Betyr det at Gud tolererte
deres synd eller at det de gjorde ikke var galt? Nei, det er grunnen til at Gud til slutt gav
dem Loven. Gud måtte gi Loven for å bringe mennesket tilbake til en passende standard.
Gud måtte vise mennesket at de trengte en Frelser, og at de måtte ydmyke seg og ta imot
tilgivelsen som en gave. Det triste er at religion har manipulert dette til å lære at Loven ble
gitt for å holdes, og ved det kunne Guds tilgivelse og aksept fortjenes. Nei! Hensikten med
Loven i det Gamle Testamentet var å blåse opp synden til en slik dimensjon at du i fortvilelse
vil gi opp tanken på å kunne frelse deg selv og si: «Gud, om dette er din standard av hellighet,
så kan jeg ikke leve opp til den. Tilgi meg og vær meg nådig.» Guds sanne natur, totalt sett,
har alltid vært kjærlighet.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Rom 5:13. Hva betyr ordet «tilregne»?
1-21

LEKSJON 5						

GUDS NATUR

2. Les Rom 7:7. Hva var hensikten med Loven?
3. Les Gal 3:24. I følge dette verset, hva var hensikten med Loven?
4. Les Joh 8:1-11. Hvordan møtte Jesus kvinnen som var tatt på fersk gjerning i hor?
5. Reflekterte Jesu ord og handlinger Guds sanne natur? Se Joh 3:34.
6. Les 1. Joh 4:8. I følge dette verset, hva er Guds sanne natur?
7. Les Rom 5:6. Guds kjærlighet ble gitt til oss mens vi var hva?
8. Les Rom 5:8. Gud elsket oss mens vi var hva?
9. Les Rom 5:10. Gud elsket oss mens vi var hva?
10. Om du ber Jesus Kristus tilgi deg og bli din Frelser og Herre, i tillit til at Jesu offer
på korset er betaling for din synd, vil Gud da vise deg sin sanne natur av miskunnhet
og nåde?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Rom 5:13 - for også i tiden fram til loven var det synd i verden, men synden blir ikke tilregnet når
det ikke er noen lovRom 7:7 - Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne
uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.
Gal 3:24 - Slik er da loven blitt vår vokter til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro.
Joh 8:1-11 - Men Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig om morgenen kom Han igjen inn i templet,
og alt folket kom til Ham. Og Han satte seg ned og lærte dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne
til Ham med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Og da de hadde ført henne fram midt
imellom dem, sa de til Ham: «Mester, denne kvinnen ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.
I loven har Moses befalt oss at slike skal steines. Men hva sier Du?» Dette sa de for å prøve Ham,
så de kunne få noe å anklage Ham for. Men Jesus bøyde seg og skrev på jorden med fingeren, som om
Han ikke hørte. Men da de fortsatte å spørre Ham, rettet Han seg opp og sa til dem: «Den syndfrie
blant dere skal kaste stein på henne først.» Og på nytt bøyde Han seg ned og skrev på jorden. Men
de som hørte dette, ble dømt av sin samvittighet og gikk bort, én etter én, de eldste først, så alle de
andre. Og Jesus ble alene igjen med kvinnen som sto midt på området. Da Jesus hadde reist seg og
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ikke så andre enn kvinnen, sa Han til henne: «Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har ingen
fordømt deg?» Hun sa: «Ikke én, Herre.» Jesus sa til henne: «Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort
og synd ikke mer!»
Joh 3:34 - For Han som Gud har utsendt, taler Guds Ord, for Gud gir ikke Ånden etter mål.
1. Joh 4:8 - Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
Rom 5:6 - For da vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.
Rom 5:8 - Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var
syndere.
Rom 5:10 - For om vi ble forlikt med Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi så mye
mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt.

FASIT.
1. Les Rom 5:13. Hva betyr ordet «tilregne»?

Å bokføre på noens konto.
2. Les Rom 7:7. Hva var hensikten med Loven?

Å gjøre synden kjent.
3. Les Gal 3:24. I følge dette verset, hva var hensikten med Loven?

Å vise menneskene deres behov for Frelseren, Jesus Kristus.
4. Les Joh 8:1-11. Hvordan møtte Jesus kvinnen som var tatt på fersk gjerning i hor?

I miskunnhet og nåde. (Mercy and grace.)
5. Reflekterte Jesu ord og handlinger Guds sanne natur? Se Joh 3:34.

Ja.
6. Les 1. Joh 4:8. I følge dette verset, hva er Guds sanne natur?

Kjærlighet.
7. Les Rom 5:6. Guds kjærlighet ble gitt til oss mens vi var hva?

Uten kraft, d.v.s, skrøpelige og ugudelige.
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8. Les Rom 5:8. Gud elsket oss mens vi var hva?

Syndere.
9. Les Rom 5:10. Gud elsket oss mens vi var hva?

Fiender.
10. Om du ber Jesus Kristus tilgi deg og bli din Frelser og Herre, i tillit til at Jesu offer
på korset er betaling for din synd, vil Gud da vise deg sin sanne natur av miskunnhet
og nåde?

Ja!
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Av Don Krow

Noen mennesker har en feil oppfatning av hva omvendelse er. Omvendelse handler
ikke om å være feilfri, men om endring av retning. Vi skal snakke om lignelsen som handler
om den bortkomne sønn, eller den fortapte sønn. Jesus forteller her en lignelse som perfekt
illustrerer hva det betyr for en person å omvende seg. I Luk 15:11-12 sier Jesus: «Så sa Han:
«En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far: Far, gi meg den delen av eiendommen
som tilfaller meg. Så delte han eiendommen sin mellom dem.»
Den yngste sønnen ville ha arven før farens død, noe som er ganske uvanlig, men
faren etterkom ønsket og gav sønnene arven. I vers 13 står det: «Ikke mange dager etterpå
samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt
han eide i et nedbrytende liv.» Den yngste sønnen tok all sin rikdom, sin del av arven, reiste
til et land langt borte, og sløste den bort i et nedbrytende liv. En oversettelse sier: «festet og
brukte pengene på prostituerte». (The Living Bible, oversetters kommentar).
Vers 14-15 forteller oss: «Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i
det landet (landet ble nødlidende og folket sultet), og han begynte å lide nød. Da gikk han av
sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet. Og han sendte ham ut på markene for å
mate svin.» (min parentes). Han fikk seg en jobb hos en mann i det landet og ble sendt ut for
å mate grisene. I vers 16 står det: «Og han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisene åt
av, for ingen ga ham noe.» Han var så sulten, i ferd med å sulte i hjel, at han sa «Bare la meg få
maten til grisene - hva som helst», men ingen gav han noe. Han hadde sløst bort all sin arv.
Vers 17 forteller videre: «Men da han kom til seg selv, sa han: Hvor mange av min fars leietjenere
har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult!» En oversettelse sier «da han kom til
sine fulle fem». Med andre ord, tjenerne hjemme hos faren hans hadde mer enn nok av mat
mens han selv holdt på å dø av sult.
Han tok en bestemmelse – han omvendte seg. Omvendelse er å endre tankemåte, en
endring i hjertet som får en person til å snu seg rundt og gå i en annen retning. I versene
18-19 sier han: «Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet
mot Himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en
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tjeneste som en av leiekarene dine!» «Bare gjør meg til en slave, far. Jeg har syndet imot deg,
sløst bort dine penger, og syndet imot Gud. Bare gjør meg til en slave» Etterpå reiste han
seg opp og gikk til sin far. Omvendelse er mer enn en endret holdning, endret tankemåte,
og et forandret hjerte, det leder en person til å handle på det han tror, han snur seg rundt
(eller returnerer) og går i en ny retning. Vi har alle vendt oss bort fra Gud, vår Far, og fra
himmelen, vårt hjem. Bibelen sier i Jes 53:6: «Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin
vei.» Men Gud tok i Sin miskunn (mercy) tok våre synder og la dem på Jesus.
Historien fortsetter i versene 20-24: «Og han sto opp og kom til sin far.» En kveld
fortalte jeg denne historien til en mann som ikke hadde hørt den før, og han var helt sikker
på at når sønnen vendte hjem, ville faren si: «Sønn, se hva du har gjort. Du har sløst bort min
rikdom, alt det jeg hadde samlet i livet. Du skal være en av slavene mine.» De fleste jordiske
fedre ville nok vært veldig sinte og hatt en slik holdning, men legg merke til holdningen
hos denne faren: «Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig
medlidenhet med ham (en kjærlighet til sønnen strømmet ut av hjertet hans). Han sprang
ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham: Far, jeg har syndet mot
Himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til
sine tjenere: Hent fram den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden
hans og sandaler på føttene hans! Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og
være glade! For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var fortapt og er blitt
funnet. Og de begynte å være glade» (min parentes). De dro i gang en stor fest.
Jeg fortalte dette til en mann engang som sa: «Jeg ser hva Jesus sier. Hvis jeg bare
snur meg mot min himmelske Far for miskunn (mercy) og sier: «Far, jeg har syndet mot deg,
og jeg er ikke verdig å være din sønn», så vil han akseptere meg.» Vår himmelske Far vil ha
barmhjertighet, og Han vil ikke gjøre deg til en slave. Han vil gi deg tilbake alle rettigheter
som sønn. Gud venter. Har du vendt deg bort? Hvorfor snur du deg ikke til Gud, din Far, og
til himmelen, ditt hjem, i dag?

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Hva er omvendelse?
2. Les Luk 13:1-5. Hva må man gjøre for ikke å gå fortapt?
3. Les 2. Pet 3:9 Hva er Guds ønske for alle mennesker?
4. Les Luk 16:19-31. Hvorfor ville den rike mannen at noen skulle komme tilbake fra de
døde for å snakke med brødrene hans? Se vers 28.
5. Les Luk 16:30. Hva må disse brødrene gjøre for å unngå dette plagens sted (helvete)?
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6. Les Apg 26:18. Selv om det ikke sies spesifikt, så taler dette verset om omvendelse. Hva
vil skje med de som omvender seg?
7. Les Apg 26:20. I den siste delen av verset, slås det fast tre ting som hedningene skal
gjøre. Hva er disse tre tingene?
8. Les Matt 7:21-23. Hva sa Jesus at disse menneskene praktiserte i stedet for Guds vilje?
9. Hva sier dette deg om viktigheten av sann omvendelse, kontra tomprat i forhold til Gud?
10. Les Jes 55:7. Hva må den ugudelige gjøre?
11. Hvilke to ting må den urettferdige gjøre?
12. Hva vil Gud gjøre for den personen som gjør de ting som er nevnt ovenfor?
13. Les Luk 15:7. Hva er himmelens reaksjon når en synder omvender seg?
14. Les Apg 3:19. Om du omvender deg og blir frelst, hva skjer med dine synder?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Luk 13:1-5 - På denne tiden var det også noen tilstede som fortalte Jesus om de galileerne som
Pilatus hadde tatt livet av og latt deres blod blande med blodet av slaktofrene deres. Jesus tok til
orde og sa til dem: «Tror dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre galileere, siden de
måtte lide dette? Jeg sier dere: Nei, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på
samme måten. Eller hva med de atten som tårnet i Siloa ramlet ned på og drepte, mener dere at de
var større syndere enn alle mennesker som bor i Jerusalem? Jeg sier dere: Nei, men hvis dere ikke
omvender dere, skal alle omkomme på samme måten.»
2. Pet 3:9 - Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men han er tålmodig med
oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.
Luk 16:19-31 - Det var en rik mann som var kledd i purpur og fint lin og som levde i vellyst
hver dag. Men det var en fattig tigger som het Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var
full av verkesår og ønsket å bli mettet med smulene som falt fra den rike mannens bord. Men også
hundene kom og slikket sårene hans. Så hendte det at den fattige døde, og han ble båret av englene
til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravd. Da han var i dødsriket med store piner,
åpnet øynene sine og fikk se Abraham langt borte og Lasarus på fanget hans, ropte han ut og sa:
Far Abraham, ha barmhjertighet med meg og send Lasarus, for at han kan dyppe fingertuppen sin
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i vann og kjøle tungen min. For jeg lider stor smerte i denne flammen. Men Abraham sa: Sønn,
husk at du fikk dine gode gaver i din levetid, og på samme måte fikk Lasarus alt det onde. Men nå
blir han trøstet, og du lider stor smerte. Dessuten er det satt opp et stort svelg mellom oss og dere,
slik at de som ønsker å gå herfra til dere, ikke skal være i stand til det. Og de som er der, kan heller
ikke komme over til oss. Da sa han: Da ber jeg deg inntrengende, far, at du vil sende ham til min
fars hus, for jeg har fem brødre, så han kan vitne for dem, så de ikke kommer til dette pinens sted.
Abraham sa til ham: De har Moses og profetene, la dem høre på dem. Han sa: Nei, far Abraham.
Men hvis noen kommer til dem fra de døde, vil de omvende seg. Men han sa til ham: Hvis de ikke
hører på Moses og profetene, så vil de heller ikke bli overbevist selv om en stod opp fra de døde.
Apg 26:18 - Du skal åpne øynene deres så de vender seg fra mørke til lys og fra Satans makt til
Gud, så de kan få syndens tilgivelse og en arv blant dem som er helliget ved troen på Meg.
Apg 26:20 - men jeg forkynte først for dem i Damaskus og i Jerusalem og over hele Judea-området
og så for hedningene, at de skulle få et nytt sinn, vende om til Gud og gjøre gjerninger som er
omvendelsen verdig.
Matt 7:21-23 - Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre,» skal komme inn i Himlenes rike, men
den som gjør Min Himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har
vi ikke profetert i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?» Men da skal Jeg
bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet!»
Jes 55:7 - Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker. La ham vende
om til Herren, og Han skal forbarme seg over ham (have mercy upon him), og til vår Gud, for Han
tilgir rikelig. (Oversetters parentes)
Luk 15:7 - Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i Himmelen over én synder
som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke har bruk for omvendelse.
Apg 3:19 - Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider
kan komme fra Herrens åsyn,

FASIT.
1. Hva er omvendelse?
A. Det er en «helomvending» til en ny forpliktelse.
B. Det er en endring av tankemåte.

C. En endring i hjertet som fører til at man snur seg til Gud, bort fra gamle måter å leve
på til Guds måte.
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D. En endring av retning, ikke fullkommenhet.

E. Å ta en beslutning som totalt endrer retningen i ens liv.

F. Snu seg fra ens gamle veier og fullt ut hengi seg til Gud og Hans veier.
G. Snu seg til en Person, til Gud gjennom Jesus Kristus.
2. Les Luk 13:1-5. Hva må man gjøre for ikke å gå fortapt?
Omvende seg.
3. Les 2 Pet. 3:9 Hva er Guds ønske for alle mennesker?
At alle skal komme til omvendelse.
4. Les Luk 16:19-31. Hvorfor ville den rike mannen at noen skulle komme tilbake fra de
døde for å snakke med brødrene hans? Se vers 28.
Slik at de skulle unngå å komme til dette pinens sted.
5. Les Luk 16:30. Hva må disse brødrene gjøre for å unngå dette plagens sted (helvete)?
De må omvende seg.
6. Les Apg 26:18. Selv om det ikke sies spesifikt, så taler dette verset om omvendelse. Hva
vil skje med de som omvender seg?
A. Øyne vil bli åpnet.

B Vende seg fra mørke til lys.

C. Vende seg fra Satans makt til Gud.
D. Få syndenes tilgivelse.
E. Få en arv.

7. Les Apg 26:20. I den siste delen av verset, slås det fast tre ting som hedningene skal
gjøre. Hva er disse tre tingene?
A. Få et nytt sinn.

B. Vende om til Gud.

C. Gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig.
8. Les Matt 7:21-23. Hva sa Jesus at disse menneskene praktiserte i stedet for Guds vilje?
Lovløshet eller ondskap.
9. Hva sier dette deg om viktigheten av sann omvendelse, kontra tomprat i forhold til Gud?
Frelse kommer fra hjertet, ikke ved tomt prat eller ved å bekjenne noe man ikke egentlig
tror på.
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10. Les Jes 55:7. Hva må den ugudelige gjøre?
Forlate sin vei.
11. Hvilke to ting må den urettferdige gjøre?
Forlate sine tanker og vende om til Herren.
12. Hva vil Gud gjøre for den personen som gjør de ting som er nevnt ovenfor?
Forbarme seg over ham (have mercy upon him) og tilgi rikelig.
13. Les Luk 15:7. Hva er himmelens reaksjon når en synder omvender seg?
Det er stor glede i himmelen.
14. Les Apg 3:19. Om du omvender deg og blir frelst, hva skjer med dine synder?
Mine synder vil bli utslettet.
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Luk 14.25-26 - Store folkemengder fulgte nå med Ham. Han vendte seg til dem og sa:
«Hvis noen kommer til Meg og ikke hater sin far og mor, kone og barn, brødre og søstre,
ja, også sitt eget liv, kan han ikke være Min disippel.»
«Store folkemengder fulgte nå med Ham. Han vendte seg til dem og sa» (Luk 14:25).
På denne tiden i Jesu tjeneste var det store folkemengder som fulgte Ham. Den norske
oversettelsen får ikke skikkelig frem hvordan dette var, men på gresk er dette skrevet i
imperfektum*. Det betyr at på den tiden var det store folkemengder som gjentagende
og kontinuerlig begynte å følge Jesus. Kanskje var det på grunn av miraklene Hans eller
fordi Han gav dem mat, vi vet ikke den eksakte årsaken, men store folkemengder fulgte
Ham kontinuerlig. Det var på denne tiden at Jesus snudde seg og helt bevisst sa noe som
tilsynelatende fikk folk til å vende seg bort fra Ham og ikke følge Ham mer.
«Hvis noen kommer til Meg (dette betyr å ønske å gå sammen med meg, ønske å være
min ledsager, ønske å være en etterfølger av meg, så er dette det som kreves), og ikke hater sin
far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, kan han ikke være Min disippel.»
(Luk 14:26, min parentes). Mens jeg så på dette skriftstedet, tenkte jeg: «Herre, Du kan ikke
mene det. Hva betyr ordet "hater"? Det betyr trolig å elske mindre eller noe sånt.» Da jeg
derimot begynte å studere dette nærmere, fant jeg at ordet faktisk betyr «hater».
Jesus brukte det sterkeste ordet som er mulig å bruke for å få fram et poeng. Han sa
at med mindre du hater din far, din mor, din søster, din bror, ja selv ditt eget liv, kan du ikke
være Hans disippel. Jeg vil spørre deg om noe: Hva er den nærmeste relasjonen du noen
gang vil ha her på jorden? Det er din mor og far, eller din ektefelle og dine barn. Hva skjer
hvis din kone snur seg vekk fra deg og skiller seg fra deg, eller din mor og far dør? Hvem vil
stå sammen med deg da? Det vil være dine brødre og dine søstre. Jesus sa: «Med mindre du
hater dem, kan du ikke være Min disippel.» Hva er det Han egentlig mener med dette?
Jesus snakker om de nærmeste relasjonene vi noensinne vil ha. Han ber om en
forpliktelse fra deg, en forpliktelse der Han er den fremste. Han ønsker å være nummer én i
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livet ditt. Han vil sammenligne Sin relasjon med deg opp mot de næreste relasjoner du har på
jorden. "Hat" er en metafor, et ord for sammenligningens skyld, og Jesus sier: «Min relasjon
med deg er så viktig at Jeg vil den skal settes høyere enn alle jordiske ting.» Det finnes likevel
en person du elsker mer enn din kone, dine barn, din mor, din far, eller dine søstre og brødre.
Vet du hvem det er? Det er ikke Gud...det er deg selv. Du elsker deg selv mer enn du elsker
dine nærmeste relasjoner.
Hvorfor går ekteskap i oppløsning? Hvorfor skiller folk seg? Fordi mennesker elsker
seg selv mer enn de elsker sin ektefelle. «Du gjør ikke tingene slik jeg vil, så jeg er nødt til å
kvitte meg med deg.»
Jesus sa at det er én relasjon Han ønsker å være høyere enn – nemlig din egen
kjærlighet til deg selv, ditt eget egoistiske liv. Det er dette vi kaller ekte disippelgjøring. Han
snakker ikke om en kostnadsfri disippelgjøring. Han ber oss helt enkelt om å følge Ham.
Han ber om å få være nummer én i våre liv.
*(Imperfektum eller preteritum, verbalkategori som uttrykker at en handling eller en tilstand
utviklet seg i fortiden uten å nå noen avslutning, Store norske leksikon, oversetters kommentar).

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Luk 9:57-62. Hva sier denne teksten om nivået på forpliktelsen i forhold til å følge
Kristus?
2. Les Luk 8:13-14. Hvorfor synes noen mennesker å falle fra, eller vende seg bort, fra den
kristne tro?
3. Les Esek 16:8. Gud bruker ekteskapet som illustrasjon for å beskrive sin relasjon med
mennesker. Hvem hører man til i denne relasjonen?
4. Les 1. Kor 6:19. Hvem hører du til?
5. Les 1. Kor 6:20. Hvem hører din kropp og din ånd til?
6. Les Jak 4:4. Er det mulig å drive åndelig utroskap mot Gud?
7. Hva ville være åndelig utroskap i Guds øyne? Se Rom 1:25.
8. Les Joh 2:23-25. Hva kan vi lære om forpliktelse og tro ut i fra disse versene?
9. Les Luk 14:28-30. Har du vurdert kostnadene ved å følge Jesus? Ønsker du å følge
Ham?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Luk 9:57-62 - Mens de dro videre på veien, skjedde det at det var en som sa til Ham: «Herre, jeg
vil følge Deg hvor Du enn går.» Jesus sa til ham: «Revene har huler, og fuglene under himmelen
har reder, men Menneskesønnen har ikke noe sted der Han kan hvile hodet sitt.» Så sa Han til en
annen: «Følg Meg!» Men han sa: «Herre, la meg først gå og begrave min far!» Jesus sa til ham: «La
de døde begrave sine egne døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike!» Også en annen sa: «Herre,
jeg vil følge Deg, men la meg først gå og ta farvel med dem som er i huset mitt.» Men Jesus sa til
ham: «Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike!»
Luk 8.13-14 - De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører. Men de har
ingen rot. De tror en tid, men i fristelsens stund faller de fra. Det som falt blant torner, er de som
har hørt, men som på vandringen kveles av bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke
gir moden frukt.
Esek 16:8 - Da gikk Jeg igjen forbi deg og så på deg, og se, det var din tid, elskovens tid. Så Jeg
bredte Min vinge over deg og dekket din nakenhet. Jeg sverget for deg og gikk inn i en pakt med deg,
sier Herren Gud, og du ble Min.
1. Kor 6:19-20 - Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i
dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi
derfor Gud ære i deres kropp og i deres ånd, for begge hører Gud til.
Jak 4:4 - Dere horkarer og horkvinner! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot
Gud? Hver den som vil være venn med verden, gjør seg selv til Guds fiende.
Rom 1:25 - De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilba og tjente skapningen i stedet for
Skaperen, Han som er velsignet i all evighet. Amen.
Joh 2:23-25 - Mens Han var i Jerusalem i påsken, under høytiden, var det mange som kom til
tro på Hans navn da de så tegnene Han gjorde. Men Jesus betrodde seg ikke til dem, for Han
kjente dem alle, og Han hadde ikke behov for at noen vitnet om mennesket. Selv visste Han jo
hva som var i mennesket.
Luk 14:28-30 - For hvem av dere som tenker på å bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner
ut kostnaden, om han har nok til å fullføre det? For har han lagt grunnvollen uten å være i stand til
å fullføre det, vil alle som ser det, begynne å spotte ham. De vil si: «Dette mennesket begynte å bygge,
men han var ikke i stand til å fullføre det.»
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FASIT.
1. Les Luk 9:57-62. Hva sier denne teksten om nivået på forpliktelsen i forhold til å følge
Kristus?
Absolutt overgivelse.
2. Les Luk 8:13-14. Hvorfor synes noen mennesker å falle fra, eller vende seg bort, fra den
kristne tro?
De har aldri blitt rotfestet i Guds Ord. Bekymring, rikdom og livets nytelser tar dem
bort.
3. Les Esek 16:8. Gud bruker ekteskapet som illustrasjon for å beskrive sin relasjon med
mennesker. Hvem hører man til i denne relasjonen?
Gud.
4. Les 1 Kor. 6:19. Hvem tilhører du?
Gud.
5. Les 1 Kor. 6:20. Hvem hører din kropp og din ånd til?
Gud.
6. Les Jak 4:4. Er det mulig å drive åndelig utroskap mot Gud?
Ja.
7. Hva ville være åndelig utroskap i Guds øyne? Se Rom 1:25.
Et hjerte som er vendt bort fra Ham til avguder/idoler (noe du har gjort til viktigere enn
Gud).
8. Les Joh 2:23-25. Hva kan vi lære om forpliktelse og tro ut i fra disse versene?
At Jesus ønsker hele ditt hjerte (en total forpliktelse).
9. Les Luk 14:28-30. Har du vurdert kostnadene ved å følge Jesus? Ønsker du å følge
Ham?
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Av Don Krow

Spørsmål: «Jeg trenger å vite om jeg må bli døpt for å komme til himmelen. Jeg elsker
Gud og ble døpt som sjuåring. Jeg er nå atten år, og noen fra en frimenighet fortalte meg at
ingen kan bli frelst og døpt i så ung alder. De sier også at man må bli døpt for å komme til
himmelen, men familien min, som hører til Baptistkirken, sier at det ikke stemmer. Jeg vil
bare til himmelen. Jeg lever for Gud på alle måter som jeg er i stand til, men jeg trenger å
vite om jeg må bli døpt igjen nå som jeg angivelig er gammel nok til det. Vær så snill og hjelp
meg snarest. Gud velsigne dere og på forhånd takk.»
Svar: Frelse og tilgivelse for synd er en gave du får gratis ved troen på Jesus Kristus.
Apg 10:43 slår fast: «Om Ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på Ham, skal få
tilgivelse for syndene ved Hans navn.» (Bibelen, Den Hellige Skrift). Frelsen kommer ved tro, det
vil si ved tillit og tiltro til at Jesus og Hans utgytte blod gir deg rett stand fremfor Gud. I Apg
10:44-48 ble Den Hellige Ånd gitt til de troende (som bekreftet deres frelse) før de ble døpt.
Selv om dette er sant, så ser det ved andre anledninger ut som om tilgivelse for synd
ble gitt i dåpen. (Apg 2:38). Dette er fordi dåpen er et uttrykk for, eller en handling på, troen
som ble aktivert idet en person kom til Jesus i omvendelse og tro. Mark 16:16 sier: «Den som
tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» Det var også en måte å
påkalle Herren på for en god samvittighet. (Apg 22:16 og 1. Pet 3:21.)
Om du av hjertet vendte deg til Jesus da du var sju år og deretter ble døpt, så tok Gud
imot din barnlige tro. Dåpen har noen krav. Ett krav er omvendelse. Hadde du en endring av
hjerte og sinn som førte til at du vendte deg fra synd til Jesus og Hans tilgivelse (Apg 2:38,
20:21 og 17:30)? Praktiserte du troen på Jesus som din Herre og Frelser (Mark 16:16, Joh
3:16 og Rom 10:9-10)? Om ikke, kan du vende deg til Jesus nå, omvende deg fra dine synder,
vende deg til Hans nåde (grace) som tilgir deg, og forsegle den beslutningen om å følge Han
gjennom dåpen i vann.
Dåpen er en handling som uttrykker en persons tro på Jesus. Uten troen på Jesus
er handlingen helt uten betydning. Mennesker som vender seg til Jesus som sin Herre og
Frelser er villige til å uttrykke troen og åpent bekjenne Jesus i all offentlighet. Mennesker
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som sier «nei» til Jesu oppfordring viser, til en viss grad, en død tro. Troen er død når
mennesker ikke er villige til å gi uttrykk for den ( Jak 2:18-19). Tro alene frelser, men en
frelsende tro kommer aldri alene. Den vil alltid være villig til å komme til uttrykk. Dåp
er en måte å uttrykke denne troen på. Dåpen frelser ikke, det gjør Jesus. Vann vasker
ikke bort synder, det gjør Jesu blod. Men troen gjør Hans blod gjeldende for deg, og
noen ganger uttrykkes denne troen på det tidspunktet personen blir døpt (Apg 22:16).
Spørsmålet er, har du omvendt deg? Tror du på Jesus? I så fall, hva venter du på – ta steget
fullt ut og la deg døpe!

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Hva er spørsmålet denne unge mannen stiller?
2. I følge Apg 10:43, hvordan blir vi frelst?
3. Dåpen er et uttrykk for tro som vanligvis finner sted samtidig med frelsen. Hvordan
uttrykker Apg 2:38 denne sannheten?
4. Hvordan uttrykker Mark 16:16 denne sannheten?
5. Dåpen er en måte å påkalle Herren på. Hvordan uttrykker Apg 22:16 denne sannheten?
6. Dåp er en måte å påkalle Herren på for en god samvittighet. Bekrefter 1. Pet 3:21 denne
sannheten?
7. Hva kreves for å bli døpt, ifølge Apg 2:38?
8. Hva kreves for å bli døpt, ifølge Mark 16:16?
9. Kan et spedbarn omvende seg?
10. Kan et spedbarn tro?
11. Les Apg 10:43-48. Hva er det neste steget, etter tro på Jesus Kristus, som en troende bør
ta?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Apg 10:43 - Om Ham vitner alle profetene at hver den som tror på Ham, skal få syndenes
tilgivelse ved Hans navn.
Apg 2:38 - Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn
til syndenes tilgivelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.»
Mark 16.16 - Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Apg 22:16 - Og nå, hva venter du på? Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du
påkaller Herrens navn.
1. Pet 3.21 - det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets
urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse,
Apg 10:43-48 - «Om Ham vitner alle profetene at hver den som tror på Ham, skal få syndenes
tilgivelse ved Hans navn.» Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som
hørte ordet. Og de troende som var omskårne ble forskrekket – alle de som var kommet sammen med
Peter – over at Den Hellige Ånds gave også var blitt utøst over hedningene. For de hørte dem tale
med tunger og opphøye Gud. Da svarte Peter: «Kan noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli
døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd slik som vi?» Og han befalte at de skulle bli døpt i Herrens
navn. Så ba de ham bli der noen dager.

FASIT.
1. Hva er spørsmålet denne unge mannen stiller?
Om han trenger å bli døpt for å komme til himmelen.
2.

følge Apg 10:43, hvordan blir vi frelst?
Gratis. Det er en gave gjennom troen på Jesus Kristus.

3. Dåpen er et uttrykk for tro som vanligvis finner sted samtidig med frelsen. Hvordan
uttrykker Apg 2:38 denne sannheten?
Peter sier: «Omvend dere og la dere døpe»
4. Hvordan uttrykker Mark 16:16 denne sannheten?
«Den som tror og blir døpt skal bli frelst.» Noe som antyder at det kan skje samtidig.
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5. Dåpen er en måte å påkalle Herren på. Hvordan uttrykker Apg 22:16 denne sannheten?
Dette skriftstedet sier at når en person påkaller Herrens navn, vil syndene hans bli
vasket bort. Det ser ut som at det å påkalle Herrens navn kan gjøres med stemmen (Luk
18:13) eller gjennom dåpshandlingen, slik det ser ut til å være i dette verset.
6. Dåp er en måte å påkalle Herren på for en god samvittighet. Bekrefter 1. Pet 3:21 denne
sannheten?
Ja.
7. Hva kreves for å bli døpt, ifølge Apg 2:38?
Omvendelse.
8. Hva kreves for å bli døpt, ifølge Mark 16:16?
At personen må tro.
9. Kan et spedbarn omvende seg?
Nei.
10. Kan et spedbarn tro?
Nei.
11. Les Apg 10:43-48. Hva er neste skritt, etter å tro på Jesus Kristus, som en troende bør
ta?
Dåpen i vann.
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Av Andrew Wommack

I 2. Kor 5:17 står det: «Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er
forbi. Se, alt er blitt nytt.» Frasen «I Kristus» er et uttrykk som er brukt mer enn 300 ganger
i Det Nye Testamentet, og det refererer alltid til en livsviktig, enhetlig relasjon til Gud. Når
dette skjer, blir du en ny skapning. Noen oversettelser sier faktisk «en ny skapelse».
Dersom du skal forstå din nye identitet i Kristus, er det avgjørende viktig at du får tak
i dette: Det skjedde ikke på det fysiske området. Det er ikke snakk om den fysiske kroppen,
at den forandrer seg helt, at utseendet endres. Om en person var overvektig før han ble frelst,
vil han også være det etterpå, med mindre han begynner på en diett. Det er ikke snakk om
din mentale eller følelsesmessige del heller – det som de fleste anser som det virkelige «meg».
Om du ikke var så smart før du ble frelst, vil du ikke være så smart etter du at blir frelst heller,
men du vil fortsatt ha masse av de samme minnene og tankene.
Mennesket består også av en tredje del, og ifølge dette verset, når vi utelukker kropp
og sjel, må det være den delen av oss som blir forandret - vår ånd. Et bibelvers som bekrefter
dette er 1. Tess 5:23 der Paulus ber for tessalonikerne: «Må fredens Gud selv hellige dere
fullstendig! Og må deres ånd, sjel og kropp helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi
gjenkomst!» Dette skriftstedet viser at vi har en ånd, sjel og kropp. Kroppen er veldig åpenbar.
Det er den delen av oss som er synlig, vårt ytre menneske. Vi gjenkjenner alle at det er noe
mer enn kroppen – vårt følelsesmessige, mentale jeg – som Bibelen kaller sjel. Vi vet at selv
om et menneske ikke berører oss fysisk, kan det likevel berøre oss med sine ord på en positiv
eller negativ måte. De fleste mennesker vil gjenkjenne og være enige i at vi har kropp og sjel,
men Bibelen snakker om en tredje del, som er vår ånd.
Vår ånd er den delen av oss som blir forandret og er ny etter frelsen. Det er faktisk
den livgivende part. I Jak 2:26 står det: «For slik som kroppen er død uten ånd, slik er også troen
død uten gjerninger.» Det viser at det faktisk er ånden som puster liv inn i våre fysiske kropper.
Det er der vårt liv kommer fra. I 1. Mosebok kapittel 2 da Gud skapte Adam og Eva, var
Adams kropp fullført, men deretter blåste Gud livets ånde inn i han. Dette ordet «blåste» på
gammeltestamentlig hebraisk, er akkurat det samme som vi bruker for pust, og det er noen
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steder oversatt som «ånd». Gud skapte Adams kropp og sjel, men deretter blåste Han livets
ånde inn i ham og han ble til en levende sjel. Ånden er den delen av oss som gir oss liv.
Før frelsen, før en person gav livet sitt til Herren slik at Gud kunne ta bolig i ham, var
ånden i mennesket død. I Ef 2:1 står det: «Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i
deres overtredelser og synder.» Vi vet at vi var i live før vi ble født på nytt, men ordet «var døde»
snakker om åndslivet. Død i Bibelen, betyr ikke å slutte å eksistere, slik mange i dag tenker
at det gjør. Når en person dør fysisk, opphører de ikke å eksistere. Bibelen lærer oss at de går
rett til Guds nærvær eller til fortapelse. Ånd og sjel lever videre, men de skilles fra den fysiske
kroppen som dør og går til grunne.
Når det i 1. Mos 2:17 ble sagt at: «For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø»,
så betydde ikke det fysisk død, men åndelig, at de kom til å bli adskilt fra Gud. Ånden, den
delen som Gud blåste inn i oss, som faktisk er det som gir liv og motivasjon, ble skilt fra
Guds overnaturlige liv... Hans hellige og komplette liv... det som Bibelen kaller «zoe»-liv
eller «liv i en fullkommen eller rikelig forstand». Mennesket begynte å tape seg, degenerere.
Mennesket fungerte fortsatt, men på en uavhengig måte, adskilt fra Gud. Det er dette som
egentlig forårsaker alle problemene i våre liv... alt vårt følelsesmessige stress.
Når en person kommer til Herren, får vedkommende en ny ånd og blir født på nytt,
som er den terminologien Jesus bruker i Joh 3:5. På samme måten som et menneske fødes i
det fysiske med ånd, sjel og kropp, får det ved den nye fødsel Jesu Kristi Ånd. I Gal 4:6 står
det: «Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: «Abba,
Far!»» Gud legger bokstavelig talt Sin Ånd inn i oss, og nå har vi en ny livskvalitet, en ny
identitet, og er en helt ny person i vår ånd.
Resten av det kristne livet blir da å lære din sjel og din forstand hva som har
skjedd i din ånd. Sannheten er at en tredjedel av din frelse er fullført når du tar imot Jesus
som din Herre. Din ånd er fullstendig forandret. Det er den samme ånd du kommer til
å fortsette å ha gjennom evigheten. Den har allerede glede, kjærlighet, fred og er fylt av
Guds nærvær. Det er ingen mangel eller utilstrekkelighet i din ånd, men du må vite om
det, og derfor er det å studere Guds Ord en så viktig del av det kristne livet. Du er en helt
ny skapning, men inntil du får kjennskap til det, vil du ikke endres. Seier i det kristne livet
kommer når du er i stand til å se inn i Ordet, som er Ånd og liv, se hvem du er, se hva Gud
har gjort og begynne å tro det.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 2. Kor 5:17. Hvis noen er i Kristus, hva er de da?
2. Les 2. Kor 5:17. Hva skjedde med det gamle ?
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3. Les 2. Kor 5:17. Hva har blitt nytt?
4. Les Ef 2:1. Hvordan var din tilstand før du ble født på nytt, eller gjort levende?
5. Les Ef 2:2. Som en ikke-troende, hvordan vandret eller levde du?
6. Les Ef 2:3-5 Hva er Gud rik på?
7. Les Ef 2:4. Hvorfor er Gud så rik på miskunn?
8. Les Ef 2:5. Hva gjorde Gud for oss mens vi fortsatt var døde i våre overtredelser og
synder?
9. Les Ef 2:5. Hvordan frelste Gud oss?
10. Les 1. Kor 6:9-10. Kan du relatere til noen av de beskrivelsene som er nevnt her?
11. Les 1. Kor 6:11. Beskriver ordet «var» fortid, nåtid eller en fremtidig tilstand?
12. Les 1. Kor 6:11. Da du ble «født på nytt», hvilke tre ting skjedde med deg?
13. Les 1. Kor 6:11. Er dette en tilstand i fortid, nåtid eller framtid?
14. Les 1. Kor 6:17. «den som er forenet med Herren, er _______ med Ham»

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
2 Kor 5:17 - Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er
blitt nytt.
Ef 2:1-5 - Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder, de som
dere en gang vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som
nå er virksom i ulydighetens barn. I disse levde også vi alle før i vårt kjøds lyster, og vi gjorde det
som syndens kjød og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Men Gud er
rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som Han elsket oss med, gjorde Han oss levende
sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst.
1 Kor 6:9-11 - Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de
som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som lar seg bruke til unaturlig
utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn, eller tyver eller grådige eller drukkenbolter
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eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike. Og slik var noen av dere en gang. Men dere
ble renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort i Den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.
1 Kor 6:17 - Men den som er forenet med Herren, er én ånd med Ham.

FASIT.
1. Les 2. Kor 5:17. Hvis noen er i Kristus, hva er de da?
En ny skapning.
2. Les 2. Kor 5:17. Hva skjedde med det gamle?
Det er borte.
3. Les 2. Kor 5:17. Hva har blitt nytt?
Alt.
4. Les Ef 2:1. Hvordan var din tilstand før du ble født på nytt, eller gjort levende?
Jeg var død i overtredelser og synder.
5. Les Ef 2:2. Som en ikke-troende, hvordan vandret eller levde du?
Jeg vandret i synd, etter tidsånden, jeg vandret etter djevelen (fyrsten over luftens makt)
og ånden av ulydighet var virksom i meg.
6. Les Ef 2:3-5 Hva er Gud rik på?
Miskunn (mercy).
7. Les Ef 2:4. Hvorfor er Gud så rik på miskunn?
På grunn av sin store kjærlighet til oss.
8. Les Ef 2:5. Hva gjorde Gud for oss da vi var døde i våre overtredelser og synder?
Gjorde oss levende med Kristus.
9. Les Ef 2:5. Hvordan frelste Gud oss?
Ved sin nåde (grace).
10. Les 1. Kor 6:9-10. Kan du relatere til noen av de beskrivelsene som er nevnt her?
Ja.
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11. Les 1. Kor 6:11. Beskriver ordet «var» fortid, nåtid eller en fremtidig tilstand?
Fortid.
12. Les 1. Kor 6:11. Da du ble «født på nytt», hvilke tre ting skjedde med deg?
Du ble renset, helliget og rettferdiggjort i Jesu navn og i vår Guds Ånd.
13. Les 1. Kor 6:11. Er dette en tilstand i fortid, nåtid eller framtid?
Nåtid.
14. Les 1. Kor 6:17. «den som er forenet med Herren, er _______ med Ham».
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Av Andrew Wommack

I den forrige leksjonen diskuterte vi hva det betyr å bli født på ny, at vi har fått en ny
ånd og er en helt ny skapning, og våre hjerter er forandret som følge av det. Vi brukte 2. Kor
5:17 hvor det står: «Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se,
alt er blitt nytt.» Vi begynte å se at når vi er født på ny, har det skjedd en total forvandling
i vår ånd, og den eneste måten å finne ut av hva som har skjedd i vår ånd, er gjennom å se
hva Guds Ord sier. Vi kan ikke oppfatte det i ytre ting, i vår kropp og heller ikke gjennom
våre følelser, for følelsene tilhører det sjelelige. Men i ånden vår har det skjedd en total
forvandling.
La meg bruke noen få skriftsteder som viser det som skjer når en person tar imot
Jesus i livet sitt. I Ef 4:24 står det: «og dere har ikledd dere det nye menneske, som er skapt etter
Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet.» Når en person blir født på ny, blir dens ånd
rettferdig og hellig. Bibelen snakker faktisk om to typer rettferdighet.
Det er en type rettferdighet du produserer gjennom dine egne handlinger, og du må
opprettholde den rettferdigheten i relasjoner med andre mennesker. Hvis du ikke lever rett
og gjør rett, kan du bli oppsagt på jobben, eller ektefellen vil kanskje skilles fra deg, derfor det
er viktig at du har din egen rettferdighet. Gud, derimot, aksepterer oss ikke på grunn av vår
ytre rettferdighet. Gud gav deg bokstavelig talt sin egen rettferdighet.
I 2. Kor 5:21 står det at Gud, vår Far, gjorde Sønnen til synd for oss for at vi
skulle bli Guds rettferdighet i Ham. Det er en rettferdighet som langt overstiger vår
ytre rettferdighet og som er basert på hva Gud gjorde for oss. Vi fikk bokstavelig talt
Guds rettferdighet ved tro på Kristus. Vi ble skapt i rettferdighet og sann hellighet. Den
rettferdigheten vokser vi ikke inn i, vi er allerede rettferdige. En enkel definisjon er at vi
allerede har rett stand fremfor Gud.
Gud er fornøyd med oss basert på Kristus, ikke noe annet. Forandringen fant sted i
vår ånd. Vi er allerede skapt i rettferdighet og sann hellighet og er helt nye skapninger. I Ef
2:10 står det: «For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger.» Vi er fullkomne
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og komplette i vår ånd. Der er ingen synd eller utilstrekkelighet. I Ef 1:13, siste del, står det:
«i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd.»
Noen av dere tenker kanskje: «Vel, når jeg først trodde på Herren, ble jeg fullstendig
tilgitt og renset og alt var helt fint. Men siden den gangen har jeg syndet. Jeg har feilet
overfor Gud igjen.» Om du gjorde det, så feilet du i dine handlinger og i din mentale og
følelsesmessige del, men din ånd syndet ikke. Den ble forseglet, omtrent slik som når en
kokte saft i gamle dager og la et lag med parafinvoks på toppen av korken slik at den ble
lufttett og holdt urenheter unna. Gud forseglet deg, så da du ble født på ny, fikk du en ny
ånd, og synd kan ikke trenge inn i din ånd. Du har en ny identitet. Du har fellesskap med
Gud og tilber Ham ut fra hvem du er i din ånd, ikke i ditt kjød.
Dette er virkelig den store forvandlingen i det kristne livet, at en person må endre sin
tenkemåte og fornye sitt sinn i forhold til den nye identiteten. Du må forholde deg til Gud,
ikke basert på hva du gjør i det fysiske eller tenker i ditt sinn, men ut fra hvem du er i din
ånd, basert på hva Han har gjort for deg. Det er et fullført verk, noe som ikke er utsatt for
svingninger (forandres frem og tilbake). Du ble skapt i rettferdighet og sann hellighet. Det
er den åndelige delen av deg, og for å ha fellesskap med Gud, må du tilbe Ham i ånd og i
sannhet. Du må stå i denne identiteten av hvem du er i Kristus.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Kor 6:17. Den eneste kilden vi har til å få vite hvilken forvandling som har funnet
sted i vår ånd, er Guds Ord. Hva sier dette verset om det som har skjedd med oss?
2. Les Ef 3:17. Hvor bor Kristus nå?
3. Les Ef 3:17. Hvordan skjer dette?
4. Les 1. Joh 5:12. Hvem må vi ha for å bli frelst?
5. Les Kol 1:26-27. Hvilket mysterium har nå blitt åpenbart, som var skjult fra tidligere
tider og generasjoner?
6. Les Ef 4:23-24. Hva ble skapt i sannhetens rettferdighet og hellighet?
7. Les 2. Kor 5:21. Hvem sin rettferdighet har vi?
8. Les Ef 1:4. Hvilken stilling har en troende fremfor Gud?
9. Les Ef 1:6. Hvordan ble vi tatt til nåde?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
1. Kor 6:17 - Men den som er forenet med Herren, er én ånd med Ham.
Ef 3:17 - det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i
kjærlighet,
1. Joh 5:12 - Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
Kol 1:26-27 - mysteriet som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå er
blitt åpenbart for Hans hellige. For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er i
dette mysteriet blant hedningene, det er Kristus i dere, håpet om herligheten.
Ef 4:23-24 - og får fornyelse i deres sinn ved Ånden, og dere har ikledd dere det nye menneske, som
er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet.
2. Kor 5:21 - For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds
rettferdighet i Ham.
Ef 1:4 - slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige
og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
Ef 1:6 - til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok Han oss til nåde i Den Elskede.

FASIT.
1. Les 1. Kor 6:17. Den eneste kilden vi har til å få vite hvilken forvandling som har funnet
sted i vår ånd, er Guds Ord. Hva sier dette verset om det som har skjedd med oss?
Vår ånd har blitt én ånd med Ham.
2. Les Ef 3:17. Hvor bor Kristus nå?
I våre hjerter.
3. Les Ef 3:17. Hvordan skjer dette?
Ved tro.
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4. Les 1. Joh 5:12. Hvem må vi ha for å bli frelst?
Sønnen ( Jesus Kristus).
5. Les Kol 1:26-27. Hvilket mysterium har nå blitt åpenbart, som var skjult fra tidligere
tider og generasjoner?
Kristus i oss, håpet om herlighet.
6. Les Ef 4:23-24. Hva ble skapt i sannhetens rettferdighet og hellighet?
Det nye mennesket (vår gjenfødte ånd).
7. Les 2. Kor 5:21. Hvem sin rettferdighet har vi?
Guds rettferdighet i Kristus.
8. Les Ef 1:4. Hvilken stilling har en troende fremfor Gud?
Hellig og ulastelig.
9. Les Ef 1:6. Hvordan ble vi tatt til nåde?
I den elskede ( Jesus Kristus).
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Av Don Krow

I dag skal vi se på temaet «Hva skjer når en kristen synder?» Bibelen sier i 1. Joh.
1:8- 9: «Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvis vi
bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all
urett». Som kristne vil vi før eller siden snuble og falle i synd. Det som gjør oss annerledes
enn vi var før omvendelsen, er at vi nå har en ny natur. Å synde gjør oss sorgfulle. Vi ønsker
ikke å synde; vi ønsker å leve et liv i rettferdighet. Men hva skjer når vi synder? Må vi bli
frelst på nytt? Er det hva Bibelen lærer? I så fall har vi ingen trygghet. Vi er på en måte verre
stilt enn de som ikke er troende. Verden er ikke noe særlig plaget av dette med bevissthet om
synd. Som troende skal ikke vårt fokus være rettet mot synd. Heb. 10:2 slår fast at på grunn
av Jesu offer, skal ikke de troende lenger ha synd på samvittigheten. Med andre ord: synd skal
ikke lenger være fokus i livet vårt. Gud skal være vårt fokus.
Rom. 4:2 sier: «For dersom Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, har han jo noe å rose
seg av, men ikke for Gud.» Hvis frelsen var basert på vår fortjeneste, det vi gjorde, da kunne vi
skryte av det. Vi kunne si: «Hei, Herre, jeg setter virkelig pris på det du gjorde på korset, men
husk på hva jeg har gjort!» Og så ville vi gjennom evigheten klappet både Jesus og oss selv
på skulderen, for alt det vi hadde gjort. Nei! Gud har designet frelsen slik at det ikke vil være
noe rom for ros eller ære til mennesket. All ære og ros vil være i Herren Jesus Kristus (Rom.
3:27). Det evige livets nådegave er virkelig en gave og kan ikke fortjenes (Rom. 6:23).
Rom. 4:2 sier at dersom Abraham ble rettferdiggjort ved sine egne gjerninger, har
han jo noe å rose seg av. Men det var ikke det som skjedde. Hvordan sier Bibelen at et
menneske blir frelst? Er det ved egne prestasjoner? Ved egne gjerninger? Ved det han gjør?
Hvordan ble Abraham regnet som rettferdig, eller erklært rettferdig? Var det på grunn av
det han gjorde eller lot være å gjøre, eller var det ganske enkelt fordi han trodde, stolte på
og regnet med Gud gjennom tro? Bibelen sier i Rom. 4:3: «Abraham trodde Gud, og det ble
regnet ham til rettferdighet.»
Hva er det som holder meg oppe og hindrer meg fra å gå fortapt, selv om jeg
noen ganger feiler og synder? Det er at Jesus tok på seg alle mine synder på korset,
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og gjennom troen på Ham (ikke på hva jeg selv har gjort) står jeg uten skyld (gjort
rettferdig framfor Gud).
Rom. 4:6 sier: «slik også David uttaler saligprisningen over det menneske som Gud
tilregner rettferdighet uten gjerninger.» David sier i Det Gamle Testamentet at det vil komme
en dag da Gud gjennom en ny pakt skal tilregne mennesker rettferdighet, rett stand framfor
Gud, uten at de må arbeide for det. Deretter sier han i vers 7: «Salige er de som har fått sine
lovbrudd tilgitt, og som har fått sine synder dekket over.» Og dette er det avgjørende argumentet:
«Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.» (Rom. 4:8). Det står ikke at Han kanskje
vil, noen ganger vil Han og noen ganger vil Han ikke. Det står: «Salig er den mann som Herren
ikke tilregner synd». På gresk er dette skrevet i en ettertrykkelig negativ term eller dobbel
negativ (emphatic negative). Det betyr at Han aldri, ikke i evighet, vil tilregne oss synd. Dette
er de gode nyhetene i Den Nye Pakt. Heb. 10:16 siste del, sier: «Jeg vil legge Mine lover i deres
hjerter (på deres hjerter), og i deres sinn (på deres sinn også) vil Jeg skrive dem» (min parentes).
Som en del av denne avtalen eller pakten sier Gud i vers 17: «Deres synder og deres lovbrudd
skal Jeg aldri minnes mer.»
Hva holder deg oppe i rettferdighet og i en rett stand framfor Gud, selv når du synder
og ikke har tid til å bekjenne det? Det er din tro på Jesus Kristus. Hans navn er Jesus, og Han
frelser mennesker fra deres synder (Matt. 1:21).

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Rom. 4:5. Gud rettferdiggjør mennesker som er________.
2. Les Rom. 4:2-3. Gud tilregnet Abraham noe (da han trodde) som han ikke hadde før.
Hva er det?
3. Les Rom. 4:22-24. Hvis vi tror, slik Abraham gjorde, hva vil Gud tilregne oss?
4. Les Rom. 4:6. Gud tilregner oss rettferdighet (eller rett stand framfor Gud):
A. Etter våre gjerninger.

B. Uavhengig av våre gjerninger.
C. Etter hvor snille vi er.

5. Les Heb. 10:14. Hvor lenge er de troende gjort fullkomne for Gud?
6. Les Rom. 5:17. Rettferdighet er mottatt:
A. Som en fortjeneste.
B. Som en gave.
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C. Ved å arbeide for det.
7. Hva innebærer det når man bruker ordet «gave»?
8. Å stole på Jesus som din personlige Frelser, betinger at du tror at Han tar deg med til:
A. Kirken.

B. Himmelen.
C. Russland.

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Rom. 4:5-6 - Men den som ikke arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham
blir hans tro tilregnet som rettferdighet, slik også David uttaler saligprisningen over det menneske
som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger.
Rom. 4:2-3 - For dersom Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, har han jo noe å rose seg
av, men ikke for Gud. For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til
rettferdighet.
Rom. 4:22-24 - Og derfor ble det regnet ham til rettferdighet. Nå ble det ikke skrevet bare for hans
skyld at den ble tilregnet ham; men også for vår skyld, vi som blir til-regnet og som tror på Ham
som reiste vår Herre Jesus opp fra de døde.
Heb. 10:14 - For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.
Rom. 5:17 - For om døden f ikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de
som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene,
Jesus Kristus.

FASIT.
1. Les Rom. 4:5. Gud rettferdiggjør mennesker som er________.

Ugudelige.
2. Les Rom. 4:2-3. Gud tilregnet Abraham noe (da han trodde) som han ikke hadde før.
Hva er det?

Rettferdighet, eller rett stand framfor Gud.
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3. Les Rom. 4:22-24. Hvis vi tror, slik Abraham gjorde, hva vil Gud tilregne oss?

Rettferdighet, eller rett stand framfor Gud.
4. Les Rom. 4:6. Gud tilregner oss rettferdighet (eller rett stand framfor Gud):

B. Uavhengig av våre gjerninger
5. Les Heb. 10:14. Hvor lenge er de troende gjort fullkomne for Gud?

For all evighet.
6. Les Rom. 5:17. Rettferdighet er mottatt:

B. Som en gave.
7. Hva innebærer det når man bruker ordet «gave»?

At noe gis fritt, uten kostnad for mottakeren.
8. Å stole på Jesus som din personlige Frelser, betinger at du tror at Han tar deg med til:

B. Himmelen.
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INTEGRITETEN TIL GUDS
ORD
Av Andrew Wommack

Markus 4 er et enormt kapittel om integriteten til Guds Ord – kraften, karakteren og
troen i det. Minst ti lignelser ble undervist i løpet av denne ene dagen. Du må sammenligne
Markus 4, Matteus 13 og Lukas 8 for å kunne se det. Det var mange lignelser, og en av dem
var om såmannen som gikk ut for å så. I Mark 4:26 står det: «Guds rike er som når en mann
skal så såkornet i jorden.» Husk at i vers 14 står det at såkornet er Guds Ord. Gud forsøker
ikke å lære deg å bli bonde, men bruker en naturlig ting for å illustrere en åndelig sannhet.
I vers 27 står det: «Han sover om natten og er oppe om dagen. Såkornet spirer og vokser, men han
selv vet ikke hvordan det går til.» Jeg tror dette er viktig. Det sies at mannen ikke forstår det
helt. Han vet ikke hvordan det skjer.
Noen sier: «Jeg forstår ikke hva det dreier seg om. Hvordan kan det å lese Guds Ord
forandre meg og føre til at Guds liv begynner å leve på innsiden av meg?» Jeg forstår det
ikke fullt ut, men jeg vet at det fungerer. Jeg forstår ikke hvordan du kan legge et bittelite
såkorn ned i jorda og så kommer det etter hvert opp et fullt utviklet aks med masse modent
korn hengende på, nå reprodusert i hundre foll. Ingen forstår det fullt ut, men det er slik det
fungerer, og jeg kan fortelle deg at det virker. Det å lese Guds ord og å la det fylle deg og
mette deg, forandrer dine holdninger, erfaringer og oppfatninger.
Vers 28 sier: «For jorden gir avling av seg selv». Jorden ble skapt med evne til å gi næring
til frøene, og slik få det til å spire og forløse livet i frøet. Ditt hjerte ble laget for Guds ord –
det ble faktisk det. Guds Ord ble skapt for å legges i ditt hjerte. Det å holde Bibelen nær til
kroppen, legge den på kaffebordet, eller bære den med deg, har ingen virkning. Det forløser
ingen kraft i livet ditt. Du må ta Ordet, se på det som et såkorn, og plante det i hjertet ditt. Når
du gjør det, er hjertet designet til å bringe frem frukt av seg selv. Det vil automatisk forandre
hvordan ting fungerer i livet ditt. Dette verset fortsetter: «først strå, så aks, og deretter modent korn
i akset.» Dette indikerer at det er faser eller steg til vekst og modning. Folk kommer ofte til meg
og uttrykker at de tror Gud vil noe stort med livet deres, gode ting som jeg kan være enig i.
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Men hvis de aldri har gjort noe, aldri ledet en person til frelse, kan jeg garantere at de ikke vil h
en TV - eller radiotjeneste i løpet av de neste få ukene.
Du må gjøre ting steg for steg. Det er faser i det å ta imot fra Gud, og det er det
denne lignelsen illustrerer. Først og fremst må du starte, så kommer håpet og så kommer
troen, og da produseres resultater. Det er alltid flere steg til seier. Ingen kan gå fra 0 – 100
kilometer i timen på ett øyeblikk. Selv om det kan være at du har en visjon inspirert av Gud,
vil det ikke fungere slik. Dette skriftstedet viser oss at Guds rike fungerer slik som et såkorn.
Ordet må bli sådd i hjertet ditt, og vekst kommer i faser: først strå, så aks, deretter modent
korn i akset. Det neste verset sier: «Men når kornet blir modent, svinger han straks sigden, for
høsten er kommet.» Det er faser, men til slutt kommer en tid med fruktbarhet og modning.
Poenget kommer i vers 35: «Samme dag, da det var blitt kveld, sier Han til dem: «La oss
dra over til den andre siden!»» Jesus hadde undervist dem hele dagen om kraften i Ordet, om
hvordan Ordet fungerer slik som et såkorn, og hvordan det ville forløse Guds liv inn i deres
liv. Han hadde undervist disiplene om dette med minst ti lignelser og nå gav Han dem en
test. Han sa: «Ok, her er et ord fra Herren – la oss dra over til den andre siden av innsjøen.»
Han sa ikke: «La oss gå i båten, dra midt ut på sjøen, og så drukner vi der», men: «La oss
dra over til den andre siden». Etterpå gikk Han opp i båten og la seg til å sove. Historien
fortsetter med at det kom en veldig storm, og båten ble fylt med vann. Du må huske at dette
ikke var en cabincruiser med køyer under dekk hvor Jesus lå tørt og ikke fikk med seg hva
som skjedde. Det var en åpen båt, og Jesus sov mens vannet skvulpet rundt Ham. Dette er
et viktig poeng. Jesus visste hva som foregikk, men Han prøvde likevel å få seg litt søvn.
Disiplene ble opprørte, vekket Ham og sa: «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?»
Med andre ord: «Gjør noe! Finn en bøtte og øs vann! Ro, gjør noe! Ta din del av ansvaret!»
Ofte gjør folk det samme i dag og sier: «Gud, hvorfor har du ikke gjort noe?» Gud
har gjort noe. Han har sørget for alt vi trenger gjennom Jesu forsoningsverk. Han har gitt oss
Guds Ord og gitt oss alt dette såkornet. Det er vår jobb å så det inn i våre hjerter. Han har
gitt oss Skriftene, og det er vårt ansvar å ta det såkornet og så det i våre hjerter og meditere
på det til det blir levende. Men disiplene ville vekke Jesus og si: «Hvorfor gjør du ingenting?»
Han reiste seg, truet vinden og bølgene, og det ble stille. Så snudde Han seg rundt og spurte
disiplene: «Hvorfor er dere så redde? Hvorfor har dere ikke tro?» Han sa ikke: «Hei dere, jeg
er lei meg, jeg skulle ha gjort noe.» Nei, Hans oppgave var å lære dem Ordet og gi dem løfter,
og så var det deres oppgave å ta Ordet og tro løftene. Gud har sørget for alt gjennom Jesu
komme til jorden. Han gav deg alt du trenger for å lykkes, på alle områder av livet ditt, i form
av såkorn i Guds Ord. Alt du må gjøre, er å ta frøet fra Guds Ord og plante det i ditt hjerte
ved å lese det, grunne på det, tenke på det, og la det slå rot i deg. Og ved å gjøre det, vil du bli
i stand til å stå opp og stille stormene i livet ditt.
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Jeg tror Guds gode hensikt for disiplene den dagen, var at de skulle ta til seg
undervisningen som Jesus hadde gitt, og at de ville si: «Ja, la oss dra over til den andre siden.»
De kunne ha sagt: «Ifølge alt Han har undervist oss i dag, er det Han sier et løfte til oss. Det
er Skaperen av universet som sier at vi skal dra over til den andre siden, ikke bare midtveis
og så drukne. De kunne tatt det ordet, trodd det og truet vinden og bølgene. Jesus uttrykker
akkurat dette når han sier: «Hvorfor er dere så redde, hvorfor har dere ikke tro?» Vet dere
hva? Vi trenger å tro Guds Ord og handle på det.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Matt 13:19. Hva vil skje med Guds Ord dersom vi ikke planter det i våre hjerter?
2. Les Jos 1:8. Når skal vi grunne (meditere) på Guds ord?
3. Les Joh 6:63. Hva er Guds Ord ifølge dette verset?
4. Les Matt 4:4. Mennesket skal ikke leve av bare fysisk føde, men av __________.
5. Les Ef 6:17. Hva slags våpen er Guds ord sammenlignet med?
6. Kan et sverd skade fienden?
7. Les Rom 8:6. Når vi gir Guds Ord en skikkelig plass i livene våre, så vil vi ha
___________.
8. Les 2. Kor 3:18. Det vi fokuserer på, er det vi blir opptatt av. Hva burde vi fokusere på?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 13:19 - Når noen hører rikets Ord og ikke forstår det, kommer den onde og røver bort det som
ble sådd i hjertet hans. Dette er den som tok imot såkorn ved veikanten.
Josva 1:8 - Denne Lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt,
så du tar deg i vare så du gjør etter alt det som er skrevet i den. For da skal du ha framgang på din
vei, og da skal du ferdes viselig.
Joh 6:63 - Det er Ånden som gir liv. Menneskenaturen gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til
dere, er ånd, og de er liv.
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Matt 4:4 - Men Han svarte og sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av
hvert ord som går ut av Guds munn.»
Ef 6:17 - Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds Ord.
Rom 8.6 - For syndenaturens sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred.
2. Kor 3:18 - Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir
forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

FASIT.
1. Les Matt 13:19. Hva vil skje med Guds Ord dersom vi ikke planter det i våre hjerter?
Den onde vil ta det fra oss slik at det ikke kan produsere noe i våre liv.
2. Les Jos 1:8. Når skal vi grunne (meditere) på Guds ord?
Dag og natt.
3. Les Joh 6:63. Hva er Guds Ord ifølge dette verset?
Ånd og liv.
4. Les Matt 4:4. Mennesket skal ikke leve av bare fysisk føde men, av __________.
Hvert ord som går ut av Guds munn.
5. Les Ef 6:17. Hva slags våpen er Guds ord sammenlignet med?
Et sverd.
6. Kan et sverd skade fienden?
Ja.
7. Les Rom 8:6. Når vi gir Guds Ord en skikkelig plass i livene våre, så vil vi ha
___________.
Liv og fred.
8. Les 2. Kor 3:18. Det vi fokuserer på, er det vi blir opptatt av. Hva burde vi fokusere på?
Herren og hans herlighet.
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I dag vil jeg fortelle om noe av det viktigste som Gud har vist meg. Det kan virke som
om folk automatisk tror at alt som skjer med dem er fra Gud, at Han styrer alt. Grunnen
til dette er at Gud per definisjon er ansett som suveren og allmektig, og ut fra det antar folk
at Han styrer alt som skjer i livene deres. Til og med de som ikke tror, tenker slik. Det er
mange kristne som fremmer denne doktrinen, og det har blitt en inngrodd del av deres liv.
Jeg tror at det Bibelen lærer er helt motsatt, og det er derfor veldig viktig at du får tak i dette.
I Jak 1:13-17 står det: «Ingen må si når han blir fristet: «Jeg blir fristet av Gud.» For Gud kan
ikke bli fristet av det onde, og selv frister Han ikke noen. Men hver og en blir fristet når han blir
dratt bort og lokket av sitt eget begjær. Når så begjæret har unnfanget, føder det synd. Og synden,
når den er blitt fullmoden, føder død. La dere ikke forføre, mine kjære brødre! All god gave og all
fullkommen gave er ovenfra, og den kommer ned fra lysenes Far. Hos Ham er det ingen forandring
eller skiftende skygge.»
Disse versene sier veldig tydelig at det er Gud som står bak alle gode ting. Jesus
sier i Joh 10:10 at: «Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er
kommet for at de skal ha liv, og det i overflod.» Hvis det er godt, er det fra Gud. Er det ondt,
så er det fra djevelen. Det er en veldig enkel teologi. Grunnen til at dette er så viktig ser vi i
Jak 4:7: «Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.» Dette
verset sier bokstavelig talt at vi må underordne oss eller gi kontrollen over til Gud og motstå
djevelen. Ordet «stå imot» betyr å kjempe aktivt imot.
Når folk tror at alt som skjer dem er fra Gud - som for eksempel sykdom, tap i
forretningslivet, det å miste en jobb, rebelske barn, eller skilsmisse - setter det folk i en passiv
rolle. Hvis de virkelig tror at Gud står bak en slik situasjon og at Han bruker det for å straffe
dem eller forandre dem, vil de kjempe imot Gud dersom de står imot dette. Men Jakob sier
at du skal stå djevelen imot og han vil fly fra deg. Du må overgi deg til Gud. Dette viser at
visse ting er av Gud og visse ting er fra djevelen. Det er en ond kraft i denne verden, og ikke
alt som skjer i livet ditt, kommer fra Gud. Hvis du ikke forstår dette, kan du faktisk ende opp
med å underordne deg djevelen, og ved det gi han makt.
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Jeg vil vise deg et avsnitt fra Romerne som ofte er misbrukt. Jeg har faktisk vært i
begravelser der folk som ikke vet noe om Gud, ikke går i noen menighet, og som knapt
kjenner til noen skriftsteder, likevel kjenner til Rom 8:28 som sier: «Og vi vet at alle ting
virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning.»
Dette har blitt tolket slik at uansett hva som skjer i livet ditt, er det Gud som gjør det og får
det til å virke til noe godt på en eller annen måte. Jeg var i en begravelse for en ung gutt og
ei ung jente som etter å ha hadde blandet alkohol og narkotika, satte seg inn i en bil, kjørte
veldig fort på glatt føre, sklei rundt i en sving, traff en telefonstolpe og omkom. Den som
talte i begravelsen, siterte dette verset: «Vi vet at alle ting virker sammen til det gode», og
han sa deretter at Gud hadde en hensikt med å gjøre dette. Men Gud tok ikke livet av disse
tenåringene, og på en måte kan du ikke si at djevelen gjorde det heller. Det var ungdommene
selv. Jeg er sikker på at djevelen hadde forledet dem til å gjøre opprør mot det foreldrene og
andre hadde lært dem, men til syvende og sist var det deres eget valg. Det var de som blandet
narkotika og alkohol, det var de som fikk bilen til å treffe telefonstolpen. Det er slikt som kan
skje, men Gud sto ikke bak.
Hva betyr det egentlig når det står: «Vi vet at alle ting virker sammen til det gode»?
Først og fremst sier det ikke at vi vet at alle ting kommer fra Gud og virker sammen til det
gode. Det sier at alle ting virker sammen til det gode, men det er en kvalifikasjon lagt til: «For
dem som elsker Gud.» Dette skriftstedet virker ikke for den som ikke elsker Gud. Det er så
opplagt at det burde være unødvendig å si, men det er overraskende hvordan dette blir brukt,
som for eksempel overfor disse ungdommene som blandet narkotika og alkohol, og var i
totalt opprør mot Gud og hans prinsipper. Verset sier at det virker til det gode for dem som
elsker Gud og er kalt etter hans rådslutning.
I 1. Joh 3:8, siste del, står det: «I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle
gjøre djevelens gjerninger til intet.» Gud har åpenbart seg selv for å gjøre ende på djevelens
gjerninger. Det er Hans hensikt, og alle ting vil bare virke sammen til det gode for dem
som elsker Ham og er kalt etter Hans hensikt; det er, de som vandrer i dette kallet, som står
djevelen imot og er ute etter å ødelegge hans gjerninger. De som står djevelen imot og lever
for Gud, kan si at uansett hva den onde gjør i deres liv, så vil Gud snu det rundt og bruke det
til det gode.
Vi trenger å være oppmerksomme på at Gud ikke styrer alle ting i våre liv. Det er
en fiende som kommer for å stjele, drepe og ødelegge, men Jesus kom for å gi oss liv. Vi må
velge livet og bevisst innse at Gud ikke står bak alt som skjer i våre liv.
Hvis Gud hadde vært et menneske som sto bak alle de ting Han blir beskyldt for,
som å gi folk kreft, misdannelser, depresjon, bedrøvelser og sorg, ville det garantert ikke være
noen myndighet på jorden som ikke ville arrestere, sette i fengsel eller prøve å stoppe Ham.
Likevel tror vi at Gud, som er så mye mer nådig enn noen person vi har møtt eller drømt om,
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går rundt og slår folk og gjør slike ting. Noe av det som skjer er demoniske angrep og noe er
naturlig, men Gud står ikke bak noen katastrofer. Amerikanske forsikringsselskaper skriver
i sine betingelser «handlinger av Gud, slik som jordskjelv og pest.» Nei, Gud står ikke bak
disse tingene.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Jak 1:13. Er det Gud som gjør at vi fristes av det onde?
2. Les Jak 1:17. Hvor kommer gode gaver fra?
3. Les Joh 10:10. Hvem er tyven?
4. Les Joh 10:10. Hva er tyvens hensikt?
5. Les Joh 10:10. Hva er grunnen til at Jesus kom?
6. Les Jak 4:7. Hva blir resultatet av å underordne seg Gud og stå djevelen imot?
7. Les Rom 8:28. Sier Rom. 8:28 at alle ting kommer fra Gud?
8. Les Apg 10:38. Kommer sykdom fra Gud?
9. Les 1. Joh 3:8. Hva var hensikten med at Guds sønn ble åpenbart?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Jak 1:13 - Ingen må si når han blir fristet: «Jeg blir fristet av Gud.» For Gud kan ikke bli fristet av
det onde, og selv frister Han ikke noen.
Jak 1:17 - All god gave og all fullkommen gave er ovenfra, og den kommer ned fra lysenes Far. Hos
Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge.
Joh 10:10 - Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet
for at de skal ha liv, og det i overflod.
Jak 4:7 - Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.
Rom 8:28 - Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som
er kalt etter Hans rådslutning.
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Apg 10:38 - Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han
som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var
med Ham.
1. Joh 3:8 - Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne
hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet.

FASIT.
1. Les Jak 1:13. Er det Gud som gjør at vi fristes av det onde?
Nei.
2. Les Jak 1:17. Hvor kommer gode gaver fra?
Lysenes Far.
3. Les Joh 10:10. Hvem er tyven?
Djevelen.
4. Les Joh 10:10. Hva er tyvens hensikt?
Stjele, drepe og ødelegge.
5. Les Joh 10:10. Hva er grunnen til at Jesus kom?
For å gi oss liv, og det i overflod.
6. Les Jak 4:7. Hva blir resultatet av å underordne seg Gud og stå djevelen imot?
Djevelen vil flykte fra oss.
7. Les Rom 8:28. Sier Rom. 8:28 at alle ting kommer fra Gud?
Nei.
8. Les Apg 10:38. Kommer sykdom fra Gud?
Nei.
9. Les 1. Joh 3:8. Hva var hensikten med at Guds sønn ble åpenbart?
Han skulle tilintetgjøre djevelens gjerninger.
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Mark 16:15-16 er kjent som Misjonsbefalingen. Jesus sa til disiplene sine: «Gå ut i all
verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den
som ikke tror, skal bli fordømt.» I Apg 8:5 og 12 ser vi hvordan misjonsbefalingen ble utført
gjennom at Filip forkynte i Samaria. «Filip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for
dem... Men da de trodde Filip, som forkynte det som hører til Guds rike og Jesu Kristi navn, ble
både menn og kvinner døpt.»
Spørsmålet er, ble disse menneskene i Samaria kristne i henhold til Mark 16:15-16?
Ja, det ble de. Filip dro til byen Samaria, forkynte Jesus Kristus, og da de trodde på Kristus,
ble de døpt, både menn og kvinner. Ut fra misjonsbefalingen kan vi si at de ble frelst. Men
hadde de mottatt dåpen i Den Hellige Ånd?
Bibelen snakker om at Johannes døpte med vann, men bare Jesus Kristus kunne døpe
med Den Hellige Ånd. I Bibelen leser vi at folk kom til tro, de ble frelst og døpt i vann, men
de hadde ikke mottatt dåpen i Den Hellige Ånd. Apg 8:14-17 sier: «Da apostlene som var i
Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds Ord, sendte de Peter og Johannes til dem. Da
de var kommet ned, ba de for dem så de skulle få Den Hellige Ånd. For ennå var Han ikke falt på
noen av dem. De var bare blitt døpt til Herren Jesu navn. Så la de hendene på dem, og de fikk Den
Hellige Ånd.»
Vi ser i Bibelen at selv om mennesker har kommet til tro og har blitt døpt og frelst,
betyr ikke det at de også har mottatt dåpen i Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd har
kommet inn i livet deres - i Joh 20:22 ser vi at det var Den Hellige Ånd som fødte disiplene
på nytt - men det var først på Pinsefestens dag at de ble døpt med Den Hellige Ånd og
ikledd kraft fra Gud. Det er forskjell på det å bli født på ny ved Den Hellige Ånd og det å
bli døpt i Den Hellige Ånd når Han kommer over en person. Det er en nedsenkning i Den
Hellige Ånd som kommer over enkeltpersoner og gir dem kraft. Så selv om mennesker har
blitt frelst så betyr ikke det at de har blitt døpt i Den Hellige Ånd.
I Apg 19:1-2 slås det fast: «Og det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til
Efesos etter å ha reist gjennom de øvre distriktene. Og da han fant noen disipler der, sa han til
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dem: «Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?» Da sa de til ham: «Vi har ikke engang
hørt at det finnes en Hellig Ånd.»»
Paulus sa: «Har dere mottatt Den Hellige Ånd etter at dere kom til troen?» De sa:
«Vi kjenner ikke noe til en Hellig Ånd.» Paulus sa: «Hvis dere ikke ble døpt med den Hellige
Ånd da dere kom til tro, hva ble dere da døpt med?» De sa: «Vi ble døpt med Johannes´ dåp.»
Jeg tror at Paulus forklarte dem mer om at Jesus er Kristus, og disse troende identifiserte seg
med Jesus gjennom dåp i vann. I vers 6-7 står det: «Og da Paulus hadde lagt hendene på dem,
kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte. Disse mennene var omkring
tolv til sammen.»
Selv om disse folkene var disipler som trodde på den Messias som skulle komme,
hadde de ikke blitt døpt med Den Hellige Ånd. En person kan være født på ny og døpt i
vann uten å ha blitt døpt i Den Hellige Ånd. Dåpen i Den Hellige Ånd er en adskilt og egen
erfaring som skiller seg fra det å bli omvendt.
Selv om jeg kan døpe en person i vann, kan jeg ikke døpe han eller henne i Den
Hellige Ånd. Bare Jesus kan gjøre det. Om du aldri har bedt Jesus om å døpe deg med Den
Hellige Ånd, kan du gjøre det nå. Luk 11:13 sier: «Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere
skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres Himmelske Far gi Den Hellige Ånd
til dem som ber Ham!» Du kan be Ham om det i dag!

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Mark 16:16. Les så Apg 8:5 og 12. Ble menneskene det er skrevet om i Apg 8:12
kristne?
2. Les Apg 8:14-16. Hadde disse menneskene mottatt dåpen i Den Hellige Ånd?
3. Les Apg19:1-5. Var disse folkene troende?
4. Les Apg 19:6-7. Hadde de mottatt dåpen i Den Hellige Ånd?
5. Les Luk 11:13. Hva sier Luk 11:13 at vi må gjøre for å ta imot Den Hellige Ånd?
6. Les 1. Kor14:2. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
7. Les 1. Kor 14:14. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
8. Les 1. Kor 14:16-17. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
9. Les Apg 2:4. Når en person taler i tunger, er det Den Hellige Ånd som taler eller
personen selv?
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10. Les Apg 2:4. Hvem er det som gir dem å tale?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Mark 16:16 - Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Apg 8:5 - Filip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem.
Apg 8:12 - Men da de trodde Filip, som forkynte det som hører til Guds rike og Jesu Kristi navn,
ble både menn og kvinner døpt.
Apg 8:14-16 - Da apostlene som var i Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds Ord,
sendte de Peter og Johannes til dem. Da de var kommet ned, ba de for dem så de skulle få Den
Hellige Ånd. For ennå var Han ikke falt på noen av dem. De var bare blitt døpt til Herren Jesu
navn. Så la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.
Apg 19:1-5 - Og det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til Efesos etter å ha
reist gjennom de øvre distriktene. Og da han fant noen disipler der, sa han til dem: «Fikk dere
Den Hellige Ånd da dere kom til troen?» Da sa de til ham: «Vi har ikke engang hørt at det
f innes en Hellig Ånd.» Og han sa til dem: «Hva ble dere da døpt med?» De sa: «Med Johannes’
dåp.» Da sa Paulus: «Johannes døpte med omvendelsens dåp. Og han sa til folket at de skulle tro
på Ham som skulle komme etter ham, det er: på Kristus Jesus.» Da de hørte dette, ble de døpt til
Herren Jesu navn.
Apg 19:6-7 - Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de
talte med tunger og profeterte. Disse mennene var omkring tolv til sammen.
Luk 11:13 - Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor
mye mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!
1. Kor 14:2 - For den som taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud, for ingen forstår
ham, men han taler hemmeligheter i Ånden.
1.Kor 14:14 - For om jeg ber i en tunge, er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt.
1.Kor 14:16-17 - Hvis du lovpriser i ånden, hvordan skal den som inntar den ukyndiges plass, si
«Amen» når du ber takkebønnen, når han ikke forstår hva du sier? For du ber sikkert takkebønn på
en fin måte, men den andre blir ikke oppbygd.
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Apg 2:4 - Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som
Ånden ga dem å tale.

FASIT.
1. Les Mark 16:16. Les så Apg. 8:5 og 12. Ble menneskene det er skrevet om i Apg 8:12
kristne?
Ja.
2. Les Apg 8:14-16. Hadde disse menneskene mottatt dåpen i Den Hellige Ånd?
Nei.
3. Les Apg19:1-5. Var disse folkene troende?
Ja.
4. Les Apg 19:6-7. Hadde de mottatt dåpen i Den Hellige Ånd?
Nei.
5. Les Luk 11:13. Hva sier Luk 11:13 at vi må gjøre for å ta imot Den Hellige Ånd?
Be vår Himmelske Far om det.
6. Les 1. Kor14:2. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
Taler for Gud og taler hemmeligheter i Ånden.
7. Les 1. Kor 14:14. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
Hans ånd ber til Gud.
8. Les 1. Kor 14:16-17. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
Lovpriser i ånden og takker Gud.
9. Les Apg 2:4. Når en person taler i tunger, er det Den Hellige Ånd som taler eller
personen selv?
Det er personen som taler.
10. Les Apg 2:4. Hvem er det som gir dem å tale?
Den Hellige Ånd.
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Vi skal i dag snakke om hvordan vi kan ta imot Den Hellige Ånd. I Apg 10:1 står
det: «Det var en mann i Cæsarea som het Kornelius, en offiser (centurion) i det som kaltes Det
italienske regiment.» Dette var en militær rang, sannsynligvis en kaptein for et regiment. Vers
2 fortsetter: «Han var en gudfryktig mann og en som fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga rikelig
med barmhjertighetsgaver til folket, og han ba alltid til Gud». Han var rettferdig, gjorde ting som
var rett, hadde gudsfrykt, gav mye penger til mennesker som trengte det, og Bibelen sier at
han alltid ba til Gud. Men vi skal finne ut - og det er overraskende - at selv om han gjorde de
rette gjerningene, selv om han hadde gudsfrykt og et bønneliv, hadde han ikke en personlig
relasjon med Gud gjennom Jesus.
Det står videre, i versene 3-6: «Omkring den niende time på dagen så han klart
i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa til ham: «Kornelius!» Og da han fikk øye
på ham, ble han redd og sa: «Hva er det, herre?» Så sa han til ham: «Dine bønner og dine
barmhjertighetsgaver har steget opp som påminnelse for Gud. Send nå noen menn til Joppe og
få Simon med tilbake, han som er kalt Peter. Han bor hos garveren Simon, og huset hans er ved
havet. Han skal fortelle deg hva du må gjøre.»»
Selv om denne mannen var gudfryktig, rettferdig på den måten at han gjorde de rette
tingene, og selv om han ba til Gud, ble han oppsøkt av en engel som ba ham å sende bud på
Simon Peter for å få råd om hva han skulle gjøre. I Apg 10:43 ser vi nøyaktig hva Peter hadde
fått beskjed om å fortelle ham: «Om Ham ( Jesus) vitner alle profetene at hver den som tror på
Ham, skal få syndenes tilgivelse ved Hans navn.» (Min parentes). Er ikke det forbausende?
Denne mannen som hadde alle disse tingene å vise til, hadde ikke en personlig relasjon med
Gud gjennom personen Jesus Kristus. Gud sa: «Tingene du gjør er kjempebra, de er storartet,
og som påminnelse for Meg, men Jeg skal si deg hva Jeg vil gjøre. Jeg har sendt en engel
ned for å be deg om å tilkalle en mann som heter Peter, og han skal fortelle deg hva du skal
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gjøre. I Apg 10:43, da Peter kom hjem til Kornelius’ hus, sa han: «…hver den som tror på Ham,
(Herren Jesus Kristus) skal få syndenes tilgivelse ved Hans navn.» (Min parentes).
Se nå hva som skjedde. «Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem
som hørte ordet.» (Apg 10:44). Kornelius tok imot idet han hørte om troen på Kristus, og han
satte sin lit til troen på Kristus for tilgivelse for sine synder. Så snart han gjorde dette, kom
Den Hellige Ånd over ham og alle som var i det huset. Det står i vers 45: «Og de troende som
var omskårne ble forskrekket – alle de som var kommet sammen med Peter – over at Den Hellige
Ånds gave også var blitt utøst over hedningene.» Hvordan visste de det? «For de hørte dem tale
med tunger og opphøye Gud.» (Vers 46).
Hver gang Den Hellige Ånd kom over en person i det Nye Testamentet, manifesterte
det seg alltid en gave fra Ånden som bekreftet at de hadde mottatt fylden av den Hellige
Ånd. I Det Nye Testamentet var det vanligvis snakk om å tale i tunger eller profetere.
En kveld i Dallas, Texas, ute på et jorde, gikk jeg ned på mine knær og sa: «Gud, jeg
vet ikke så mye om dette med tungetale og om det å bli døpt i Den Hellige Ånd som folk
snakker om, men hvis det finnes en måte jeg kan prise deg på, en måte jeg kan opphøye deg
på, en måte jeg kan gå utover mitt naturlige engelske språk på, så ønsker jeg det.» Jeg begynte
å tilbe Gud, og idet jeg gjorde det, gav Den Hellige Ånd meg et språk, ord å tale som jeg ikke
kunne fra før eller hadde lært. Guds Ord sier i Apg 2:4: «Og de ble alle fylt med Den Hellige
Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale». Hvem snakket? De
snakket. Hvem gav dem å tale? Den Hellige Ånd.
I Luk 11:13 står det: «Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til
barna deres, hvor mye mer skal da deres Himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!».
Alt du trenger å gjøre nå, er å helt enkelt be om det, tro at du får det, overgi deg selv til Gud,
begynne å tilbe Herren, og han vil gi deg ord å tale for å prise og tilbe ham på et språk som
du aldri har lært.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Beskriv noen av ordene og uttrykkene som Bibelen bruker om frelse.
2. Les Apg 11:15. Hvordan blir opplevelsen av dåpen i Den Hellige Ånd beskrevet i dette
verset?
3. Jesu disipler mottok Den Hellige Ånd ( Joh 20:22), men noen få dager senere ble de
faktisk døpt i Den Hellige Ånd (Apg 2:1-4). Se på disse versene og sammenlign de to
hendelsene.
4. Les Apg 1:8. Hva er hensikten med dåpen i Den Hellige Ånd?
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5. Les Apg 2:38-39 og 1. Kor 1:7. Er dåpen i Den Hellige Ånd for oss i dag?
6. Les Luk 11:13. Hvis du ikke har mottatt dåpen i Den Hellige Ånd, hva kan du gjøre for
å motta den?
7. Les Apg 2:4. Ønsker du å be om, motta, tale og tilbe Gud i bønnespråket som Gud gir
deg?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Joh 3:3 - Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny,
kan ikke se Guds rike.»
Apg 3:19 - Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider
kan komme fra Herrens åsyn.
Mark 16:16 - Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Kol 2:13 - Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne menneske, har Han gjort
levende sammen med Ham. Og Han har tilgitt dere alle overtredelsene.
Rom 8:9 - Men dere styres ikke av menneskenaturen, men av Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere.
Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.
Matt 25:46 - Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.
Apg 11:15 - Og da jeg begynte å tale, falt Den Hellige Ånd på dem, slik som Han falt på oss i
begynnelsen.
Joh 20:22 - Da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: «Ta imot Den Hellige
Ånd!»
Apg 2:1-4 - Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn.
Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele
huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt
av dem. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som
Ånden ga dem å tale.
Apg 1:8 - Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner
om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.
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Apg 2:38-39 - Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi
navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres
barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg.
1.Kor 1:7 - så dere ikke skal mangle noen nådegave, mens dere med iver venter på åpenbaringen
av vår Herre Jesus Kristus.
Luk 11:13 - Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor
mye mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!
Apg 2:4 - Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som
Ånden ga dem å tale.

FASIT.
1. Beskriv noen av ordene og uttrykkene som Bibelen bruker om frelse.
Å bli født på ny ( Joh 3:3), Omvendelse (Apg 3:19), tro og bli døpt (Mark 16:16), å være
tilgitt (Kol 2:13), ha tatt imot Kristi Ånd (Rom 8:9) og evig liv (Matt 25:46).
2. Les Apg 11:15. Hvordan blir opplevelsen av dåpen i Den Hellige Ånd krevet i dette
verset?
Som om Den Hellige Ånd falt på noen.
3. Jesu disipler mottok Den Hellige Ånd ( Joh 20:22), men noen få dager senere ble de
faktisk døpt i Den Hellige Ånd (Apg 2:1-4). Se på disse versene og sammenlign de to
hendelsene.
I Joh 20:22 mottok disiplene Den Hellige Ånd. I Apg 2:1-4 ble de samme disiplene fylt
med Den Hellige Ånd (som er en indre og ytre nedsenkning).
4. Les Apg 1:8. Hva er hensikten med dåpen i Den Hellige Ånd?
Å bli styrket til tjeneste (eller vitne).
5. Les Apg 2:38-39 og 1. Kor 1:7. Er dåpen i Den Hellige Ånd for oss i dag?
Ja. Den Hellige Ånds gaver vil opphøre ved Jesu andre komme, men ikke før den tid.
6. Les Luk 11:13. Hvis du ikke har mottatt dåpen i Den Hellige Ånd, hva kan du gjøre for
å motta den?
Be om det!
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7. Les Apg 2:4. Ønsker du å be om, motta, tale og tilbe Gud i bønnespråket som Gud
gir deg?
Ja, jeg vil snakke, men Den Hellige Ånd vil gi meg ordene jeg skal tale (bønnespråket).
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FORDELENE VED Å TALE I
TUNGER
Av Andrew Wommack

En av de tingene som hendte den første gangen dåpen i Den Hellige Ånd kom, var
at alle som var til stede talte i tunger. Apg 2:24 forteller at på pinsedagen ble de alle fylt med
Den Hellige Ånd og talte i andre tungemål slik Ånden gav dem å tale. Konsekvent gjennom
hele boken om Apostlenes gjerninger kom det konsekvent en manifestasjon av Guds nærvær
når mennesker tok imot Den Hellige Ånd.
Det er naturligvis mye mer ved Den Hellige Ånd enn det å tale i tunger, men det er
en av de viktige manifestasjonene. 1. Kor 14:13-14 lyder: «Derfor må den som taler i en tunge,
be om at han må kunne tyde. For om jeg ber i en tunge, er det min ånd som ber, men min forstand er
uten frukt». Når du ber i tunger, er det din ånd som ber. Når du taler i tunger, be derfor om å
få tydningen slik at du kan dra nytte av det med din forstand.
Jeg kan gi mitt eget personlige vitnesbyrd om at da jeg mottok dåpen i Den Hellige
Ånd og begynte å tale i tunger, forandret det livet mitt dramatisk. Jeg tror at idet jeg ble født
på ny, kom Kristus for å bo i meg, og Han plasserte alt der, men da Den Hellige Ånd kom
over meg, begynte dette å manifestere seg for meg og andre mennesker. Det var flere ting
som skjedde. Det første året jeg ba i tunger, tenkte jeg at det var galskap, at jeg bare kastet
bort tiden. For meg krevde det tro å be i tunger, og det er derfor Judas vers 20 sier at du
bygger deg selv opp på din høyhellige tro. Det tar deg ut av din naturlige tankegang og ditt
resonnement, og fører deg inn i et overnaturlig område av tro.
En annen erfaring jeg gjorde, var at når jeg ba i tunger, ble jeg minnet om enkelte
mennesker som jeg ikke hadde ofret en tanke på mange år. Jeg begynte å be for disse
menneskene, og i løpet av en dag eller to kontaktet de meg og jeg fant ut at det hadde skjedd
noe mirakuløst i livene deres. Dette skjedde så ofte at jeg til slutt begynte å koble tingene
og kom fram til at når jeg bad i tunger, bad jeg med en visdom som overgikk mine mentale
evner. Min ånd, som visste alt og hadde Kristi sinn, bad for folk på måter som jeg ikke kunne
ha gjort med min egen fysiske forstand.
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En dag ba jeg i tunger - som jeg sa, krevde det tro av meg å be i tunger - og jeg
kjempet med tanker som: «Du skulle snakket engelsk og gjort noe godt i stedet for å snakke
slikt vrøvl.» Jeg måtte håndtere disse tankene, avvise dem og bare fortsette å be. Da banket
en person jeg ikke hadde sett på fire år plutselig på døra. Han kom inn og sa ikke hei eller
noe, satte seg bare ned og begynte å gråte og utøse sitt hjerte fordi han hadde så mange
problemer. Jeg satt og tenkte: «Jeg burde ha bedt på engelsk.» Min neste tanke var: «Hvordan
skulle jeg kunne be for en som jeg ikke har sett på fire år?» Til slutt gikk det opp for meg
at jeg hadde bedt, og Gud hadde forberedt meg. Jeg hadde vært i forbønn for ham på en
måte som jeg ikke hadde kunnet være om jeg ba med min forstand. Plutselig fikk jeg en
åpenbaring og jeg sa til ham: «Jeg kan fortelle deg hva problemet ditt er.» Jeg avsluttet hans
historie for ham og gav ham svaret han trengte.
Du må forstå at på denne tiden var jeg i en annen kirkesammenheng. Han visste ikke
hva som hadde skjedd med meg og selv var jeg ikke sikker. Det skremte oss begge. Men det
var Guds kraft som manifesterte seg, og Han brukte den på en overnaturlig måte. Dette
betyr: Når du ber i tunger er det din ånd som ber. Din ånd er født på ny, har Kristi sinn og
vet nøyaktig hva den skal gjøre. Den har en salvelse fra Gud slik at du vet alt, og det er ingen
begrensning i din ånd. Hvis du kunne vandre i kraften og åpenbaringen til din ånd, ville det
forandre ditt fysiske liv. En måte å gjøre dette på, men ikke den eneste, er å starte med å tale
i tunger. Anerkjenn og tro at når du gjør det, bygger du deg selv opp på din høyhellige tro, at
din ånd ber Guds skjulte visdommer, og at den fullkomne åpenbaringen fra Gud vil komme.
Og så, ifølge 1. Kor 14:13, be om en tydning. Det betyr ikke at du må holde opp med å
tale i tunger og be på ditt morsmål for å oversette, det betyr bare at du får en forståelse av
innholdet i det du ber.
Dersom du har et budskap i tunger under en gudstjeneste, må du gi en tydning etter
at du er ferdig. Når du ber for deg selv, kan du gjøre som jeg, bare stole på at Gud gir en
åpenbaring. Noen ganger merker jeg bare at min holdning endrer seg. Jeg har ikke et spesielt
ord, men plutselig ser jeg ting klart og får et annet perspektiv. Det kan ta en uke før jeg får en
full åpenbaring, men jeg tror at når jeg ber i tunger og tror, så er tydning en del av det.
Å tale i tunger er viktig av mange grunner; det er mye mer enn et bevis på at du
har mottatt Den Hellige Ånd. Det skulle være en del av ditt daglige liv. Det er en måte å
kommunisere på direkte fra ditt hjerte til vår Far, idet du går utenom hjernen med dens tvil
og frykt. Tungetale bygger deg opp på din høyhellige tro og forløser Guds skjulte visdom.
Jeg ber om at du vil bli i stand til å leve i dette, forløse din tro, og motta den fulle nytten av
å tale i tunger.
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SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Jud 1:20. Hvilken stor fordel mottas ved å tale i tunger?
2. Les Apg 2:4. Hvor mange mennesker ble fylt med Den Hellige Ånd.
3. Les Apg 2:4. Hva gjorde de som et resultat av å bli fylt?
4. Les 1. Kor 14:14. Hvilken del av deg ber når du ber i en ukjent tunge?
5. Les 1. Kor 14:2. Når en person taler i en ukjent tunge, hvem snakker han da til?
6. Les 1. Kor 14:2. Når en person ber i en ukjent tunge, forstår folk hva som blir sagt?
7. Les 1. Kor 14:2. Når du ber i en ukjent tunge, hva er det din ånd taler da?
8. Les 1. Kor 14:4. Når du ber i tunger, hva gjør du da?
9. Les 1. Kor 14:16. Når du ber i tunger, hva gjør du da?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Judas 1:20 - Men dere, elskede, idet dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro idet dere ber i
Den Hellige Ånd.
Apg 2:4 - Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som
Ånden ga dem å tale.
1. Kor 14:14 - For om jeg ber i en tunge, er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt.
1. Kor 14:2 - For den som taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud, for ingen forstår
ham, men han taler hemmeligheter i Ånden.
1. Kor 14:4 - Den som taler i en tunge, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk,
oppbygger menigheten.
1. Kor 14:16 - Hvis du lovpriser i ånden, hvordan skal den som inntar den ukyndiges plass, si
«Amen» når du ber takkebønnen, når han ikke forstår hva du sier?
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FASIT.
1. Les Jud 1:20. Hvilken stor fordel mottas ved å tale i tunger?
Når jeg ber i Ånden, oppbygger jeg meg selv.
2. Les Apg 2:4. Hvor mange mennesker ble fylt med Den Hellige Ånd.
Alle sammen.
3. Les Apg 2:4. Hva gjorde de som et resultat av å bli fylt?
De talte i tunger.
4. Les 1. Kor 14:14. Hvilken del av deg ber når du ber i en ukjent tunge?
Min ånd ber.
5. Les 1. Kor 14:2. Når en person taler i en ukjent tunge, hvem snakker han da til?
Gud.
6. Les 1. Kor 14:2. Når en person ber i en ukjent tunge, forstår folk hva som blir sagt?
Nei.
7. Les 1. Kor 14:2. Når du ber i en ukjent tunge, hva er det din ånd taler da?
Hemmeligheter i Ånden. Mysterier (New Century Version). Private ting mellom meg
og Gud (The Message).
8. Les 1. Kor 14:4. Når du ber i tunger, hva gjør du da?
Oppbygger meg selv.
9. Les 1. Kor 14:16. Når du ber i tunger, hva gjør du da?
Lovpriser og takker Gud.

1-72

Disippelgjørende
Evangelisering

MODUL 2
16-LEKSJONER
By Andrew Wommack
and Don W. Krow

© 2018, Andrew Wommack Ministries
Det gis tillatelse til å kopiere eller reprodusere for disippelgjørende
formål på den betingelse at det blir distribuert gratis.
ISBN: 978-1-912351-90-9 (PART 2 OF 3)
Andrew Wommack Ministries
P.O. Box 3333
Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

i

Disippelgjørende Evangelisering

MODUL 2
16-LEKSJON

innholdsfort egnelse
LEKSJON 1

SELVOPPTATTHET: Kilden til all sorg				

2-1

LEKSJON 2

HVORDAN MEDITERE PÅ GUDS ORD			

2-5

LEKSJON 3

FORNYELSE AV SINNET					

2-8

LEKSJON 4

VIKTIGHETEN AV KRISTI MENIGHET			

2-12

LEKSJON 5

UTFRIELSE							2-19

LEKSJON 6

AUTORITETEN TIL DEN TROENDE			

2-24

LEKSJON 7

HELBREDELSE ER EN DEL AV FORSONINGEN		

2-30

LEKSJON 8

HINDRINGER FOR HELBREDELSE				

2-35

LEKSJON 9

Å TILGI ANDRE							2-41

LEKSJON 10 EKTESKAP - del 1							2-48
LEKSJON 11

EKTESKAP - del 2						

2-53

LEKSJON 12 GUDS KJÆRLIGHET – del 1					

2-60

LEKSJON 13 GUDS KJÆRLIGHET – del 2					

2-66

LEKSJON 14 ØKONOMI – del 1							2-72
LEKSJON 15 ØKONOMI – del 2							2-77
LEKSJON 16 HVA GJØR VI NÅR VÅRE BØNNER SYNES UBESVART 2-81

MODUL 2

LEKSJON 1

SELVOPPTATTHET: Kilden til all sorg
Av Andrew Wommack

Selvopptatthet er kilden til så mye av det vi opplever. Det er et vers i Ordspråkene
kapittel 13 som du virkelig bør slå opp, fordi du neppe vil tro det dersom du ikke leser det
i din egen Bibel. I vers 10 står det: «Fra overmot kommer bare strid, men hos dem som tar imot
gode råd, er det visdom.» (I King James Version, direkte oversatt, står det: «Bare fra stolthet
kommer strid.» Oversetters kommentar.)
Mange vil ha problemer med dette i begynnelsen og si: «Vent litt! Stolthet kan ikke
være det eneste som forårsaker stridigheter eller konflikter. I Ordsp 17:14 står at trette
er begynnelsen til strid, så strid må kunne forårsakes av mer enn bare stolthet. Årsaken
er hva den personen gjorde mot meg.» Andre vil si: «Du forstår ikke, dette er bare min
personlighet.» Nei, Bibelen sier at bare fra stolthet kommer strid. Det er ikke en av flere
grunner, det er den eneste årsaken. Andre igjen vil påstå at: «Jeg har problemer av så mange
slag, men stolthet er ikke et av dem. Hvis noe, så har jeg problemer med et lavt selvbilde, men
på ingen måte kan noen beskylde meg for stolthet.»
Vi må redefinere hva stolthet er. Det er ikke bare å tenke at du er bedre enn andre,
men den enkleste forklaringen er det å se seg selv som sentrum for alt. Selvopptatthet er
egentlig roten til all stolthet. I 4. Mos 12:2 kom Mirjam og Aron, Moses sin søster og bror,
mot ham og kritiserte ham for hans blandingsekteskap og sa: «Har Herren virkelig bare talt
ved Moses? Har han ikke talt ved oss også?» Bibelen beskriver i vers 3 at Moses var den mest
ydmyke mann på jorden. I stedet for å bli fornærmet av hva de sa, begynte han å be og gå i
forbønn for dem.
Når det står at Moses var den mest ydmyke mann på jorden, så stopp og tenk
på det. Vi vet ikke hvor mange folk det var på jorden, men det var helt sikkert millioner
av mennesker, og Moses var den mest ydmyke av dem alle. Det som gjør utsagnet mest
spesielt er at det var han selv som skrev det. De fleste tenker at om du virkelig er ydmyk
eller saktmodig, så er du ikke engang klar over det. Det er et feil inntrykk av hva arroganse
egentlig er. Stolthet er ikke bare å tenke at du er bedre enn alle andre – det er å være
selvsentrert. Det er som å ha en stav med arroganse på den ene siden og lav selvfølelse på
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den andre. De gir to motsatte uttrykk for samme ting, men det er den samme staven. Det
er selvopptatthet. Det spiller ingen rolle om du tenker at du er bedre enn alle andre eller
dårligere enn alle andre, du er totalt selvsentrert. Alt blir filtrert gjennom det. En forsagt,
sjenert person er veldig stolt og selvsentrert og tenker bare på seg selv.
Poenget jeg forsøker å få frem, er at selvopptatthet er den egentlige roten til all
stolthet. Fører vi det tilbake til Ordsp 13:10 der det står at bare ved stolthet kommer strid, så
viser dette at det er vår egen selvopptatthet som gjør oss sinte, ikke hva folk gjør mot oss. Det
er vår selvopptatthet som får oss til å reagere på det andre gjør. Du vil aldri kunne hindre folk
fra å oppføre seg irriterende, det får du ikke til. Tro er ikke å kontrollere andre mennesker,
men hjelp til å håndtere deg selv og håndtere det som er inni deg. Så det betyr egentlig ikke
noe hva andre mennesker gjør mot deg.
Idet Jesus ble korsfestet, var Han i stand til å snu seg mot de menneskene som
korsfestet Ham og si: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Han kontrollerte ikke disse
menneskene, men i stedet hadde Han kontroll over Seg selv. Det er selvopptatthet som gjør
oss sinte. Jesus kom ikke hit for Sin egen del, men Han elsket verden så høyt at Han kom hit
for oss. Han tenkte på Sin mor da Han hang på korset og ba en av disiplene om å ta vare på
henne. Grunnen til at Jesus kunne tilgi og handle i kjærlighet – midt i de intense smertene,
urettferdigheten og alt som kom Hans vei – var fordi Han ikke var selvopptatt.
Det er din egen egoisme som gjør deg sint, men Skriften snakker om at du skal være
som død fra deg selv (Rom 6:11 og Kol. 3:5). Om jeg hadde en død kropp foran meg, så
kunne jeg krenke den, sparke den, spytte på den, eller ignorere den, men om den virkelig var
død, så ville den ikke gi noen respons. Årsaken til din respons på det som skjer rundt deg, er
ikke på grunn av de ytre hendelsene, men det som skjer på innsiden av deg. Du vil aldri bli
så sterk i troen at du kan fjerne alle hindringer rundt deg og alt som går imot deg, men du
kan håndtere deg selv. Du kan komme dit at du gjør Jesus til Herre i livet ditt og elsker Ham,
Hans rike og andre mennesker mer enn du elsker deg selv. Du vil oppdage at når du gjør det,
og håndterer deg selv, vil strid og konflikter i livet ditt opphøre.
Et av de viktigste poengene du må forstå for å kunne anvende alt det Gud har gjort
i livet ditt, er å innse at Han ikke gav deg riket for egoistiske formål. Han gjorde ikke alle
disse tingene bare for at du skulle få dekket alle dine behov. Du trenger å lære at det er ved
å fornekte deg selv og miste ditt liv at du virkelig begynner å finne ut hva livet egentlig
handler om. Det er ved å elske andre mennesker og Gud mer enn deg selv at du vil begynne
å redusere ditt sinne og lege dine sår, alt det du har inni deg.
Jeg ber at Gud vil ta disse få tingene jeg har sagt og bruke dem til å åpne ditt hjerte
slik at du innser at det er din egen selvopptatthet som forårsaker sorg. I stedet for å plassere
skylden et annet sted, så godta at du har et ansvar, se det, ydmyk deg selv foran Gud, og be
Ham komme inn og vise Sin storhet i ditt liv. Det er veien å gå for å vandre i seier.
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SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Mark 9:33-34. Hva diskuterte disiplene seg imellom på veien til Kapernaum?
2. Reflekterer det egoismen i oss alle?
3. Les Mark 9:35. Ifølge dette skriftstedet, om noen vil være først, hva må man da bli?
4. Forklar detaljert Jesu undervisning i Luk 22:24-27.
5. Les Ordsp 13:10. Hva er den eneste tingen som forårsaker strid?
6. Les Gal 2:20. Hvordan skal vi leve våre liv?
7. Les Matt 7:12. Hva er motgiften mot selvopptatthet?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Mark 9:33-35 - Så kom Han til Kapernaum. Og mens Han var i huset, spurte Han dem: «Hva
var det dere snakket med hverandre om på veien?» Men de ble stille, for på veien hadde de snakket
med hverandre om hvem som var den største. Og Han satte seg, kalte på de tolv og sa til dem: «Hvis
noen vil være den første, skal han være den siste av alle og alles tjener.»
Luk 22:24-27 - Det ble også en trette mellom dem om hvem av dem som skulle regnes som den
største. Han sa til dem: «Hedningefolkenes konger hersker over dem, og de som utøver myndighet
over dem, kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Tvert imot, den som er størst blant dere,
han skal være som den yngste, og den som leder, skal være som den som tjener. For hvem er størst,
han som sitter ved bordet eller han som tjener? Er det ikke han som sitter ved bordet? Likevel er Jeg
blant dere som Den som tjener.»
Ordsp 13:10 - Fra overmot kommer bare strid, men hos dem som tar imot gode råd, er det visdom.
(KJV - Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.)
Gal 2:20 - Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i
meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg
og ga seg selv for meg.
Matt 7:12 - Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for
dem, for dette er loven og profetene.
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FASIT.
1. Les Mark 9:33-34. Hva diskuterte disiplene seg imellom på veien til Kapernaum?

De diskuterte hvem som var den største.
2. Reflekterer det egoismen i oss alle?

Ja.
3. Les Mark 9:35. Ifølge dette skriftstedet, om noen vil være først, hva må man da bli?

Alles tjener.
4. Forklar detaljert Jesu undervisning i Luk 22:24-27.

Og de begynte å diskutere seg imellom om hvem av dem som ville bli den
største i det kommende Kongeriket. Jesus fortalte dem: «I denne verden vil
kongene og stormennene beordre folkene sine, og likevel blir de kalt «folkets
venner». Men hos dere, skal den som er størst ta den laveste rang, og lederen
skal være som en tjener. Vanligvis sitter herren til bords og blir servert av sine
tjenere. Men ikke her! For jeg er deres tjener.» (Luk 22:24-27, oversatt fra New
Living Translation).
5. Les Ordsp 13:10. Hva er den eneste tingen som forårsaker strid?

Stolthet.
6. Les Gal 2:20. Hvordan skal vi leve våre liv?

Ved Kristi tro (eller ved tro på Kristus), ikke fokusert på vår egen styrke eller
svakhet.
7. Les Matt 7:12. Hva er motgiften mot selvopptatthet?

Å være fokusert på Gud og være fokusert på andre. Behandle andre slik vi selv
vil bli behandlet.
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LEKSJON 2

HVORDAN MEDITERE PÅ
GUDS ORD
Av Don Krow

Ordet meditere betyr: «Fundere, gruble på, grunne på, overveie, se for seg i tankene,
gi mening og finne hensikt». Det greske ordet innebærer «å fokusere på noe i tankene» og er
også oversatt med «å forestille seg eller se for seg noe».
To grunner for bibelsk meditasjon er: «Å grunne på hva som er korrekt forståelse»,
også referert til som å fornye sitt sinn og «å søke Gud bak Hans Ord». Dette gjøres gjennom
bønn, lovprisning og meditasjon. Det vil si å fundere, grunne på og tenke på Ham.
Meditasjon kan gjøres som et emne-studium – man velger et emne å grunne på. Et
eksempel kan være «dåp». Definer ordet fra gresk, hebraisk eller fra en god ordbok. Finn
roten som ordet stammer fra. Vurder og grunn på sammenhengen versene står i. Det vil
lede deg til å studere andre beslektede emner, slik som «syndenes tilgivelse» (Apg 2:38),
«omvendelse» (Apg 2:38), «tro» (Mark 16:16), «samvittighet» (1. Pet 3:21), «påkallelse av
Herrens navn» (Apg 22:16), og så videre.
Du trenger å grunne på spørsmål som du selv har eller som Skriften reiser, slik som:
«Er det noen kvalifikasjoner som kreves for å bli døpt? Hva er hensikten med dåp? Når ble
det praktisert? I hvilken tidsramme?»
Meditasjon kan gjøres som et dybde-studium. Det vil si som et vers-for-vers studium
av en bok i Bibelen. Nøkkelen er å grunne på og tenke på en bok så lenge at du blir godt
kjent med innholdet (vers og kapittel).
Meditasjon kan gjøres ved ord-studier. Hva er betydningen av ulike ord? Hva betyr
det «å tro»? Hva betyr ordet «Herre»? Hva betyr ordet «Jesus»? Hva betyr ordet «Kristus»?
Hva betyr ordet «rettferdiggjøre».
Du kan meditere over avsnitt i Bibelen. Et avsnitt er en tankerekke i teksten, vanligvis
bestående av flere setninger. Når en forfatter endrer tema eller vektlegging i teksten, så
begynner de vanligvis med et nytt avsnitt.
2-5

LEKSJON 2		

HVORDAN MEDITERE PÅ GUDS ORD

Når du mediterer på Guds Ord, se etter tegnsetting som for eksempel spørsmålstegn.
Hvorfor stilles dette spørsmålet? Hvordan forholder det seg til sammenhengen? Og så videre.
Bibelsk meditasjon er ikke bare å se på ord, men å se etter Gud bak Ordet.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Hva betyr ordet «meditere»?
2. Hvilke to grunner er det for bibelsk meditasjon?
3. Hva er et emne-studium?
4. Hva er et dybde-studium av Skriftene?
5. Les Luk 6:46. Hva tror du ordet «Herre» betyr?
6. Les Matt 1:21. Hva tror du ordet «Jesus» betyr?
7. Les Luk 23:1-2. Hva tror du ordet «Kristus» betyr?
8. Hva er et avsnitt?
9. Bibelsk meditasjon ikke bare å se på ord, men å __________________

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Luk 6:46 - Men hvorfor kaller dere Meg Herre, Herre, og gjør ikke det Jeg sier?
Matt 1:21 - «Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk
fra deres synder.»
Luk 23:1-2 - Da brøt hele forsamlingen opp og førte Ham til Pilatus. De begynte å anklage Ham
og sa: «Vi fant Denne som holdt på med å forderve folket. Han gir forbud mot å betale skatt til
keiseren og sier at Han selv er Kristus, en Konge.»
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FASIT.
1. Hva betyr ordet «meditere»?

Å fundere, gruble på, grunne på, overveie, se for seg i tankene, gi mening og
finne hensikt.
2. Hvilke to grunner er det for bibelsk meditasjon?

Å grunne på hva som er korrekt forståelse (fornye sitt sitt) og å søke Gud bak
Hans ord (ved å fundere, reflektere og tenke på Ham).
3. Hva er et emne-studium?

Å velge et emne fra Bibelen for å studere og tenke på.
4. Hva er et dybde-studium av Skriftene?

Et vers-for-vers studium av en bok i Bibelen.
5. Les Luk 6:46. Hva tror du ordet «Herre» betyr?

En vi er lydig mot (som en sjef ).
6. Les Matt 1:21. Hva tror du ordet «Jesus» betyr?

En Frelser som frelser andre fra deres synder.
7. Les Luk 23:1-2. Hva tror du ordet «Kristus» betyr?

En som er salvet til å være konge.
8. Hva er et avsnitt?

En tankerekke i en tekst.
9. Bibelsk meditasjon ikke bare å se på ord, men å __________________

Søke Gud bak Hans ord.
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FORNYELSE AV SINNET
Av Don Krow

I dag skal vi snakke om fornyelse av sinnet. Jeg vil lese to avsnitt. Det første er fra Fil
4:8. Der står det: «For øvrig, søsken, de ting som er sanne, de ting som er av god moral, de
ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som det tales
vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette
på sinne!» Apostelen Paulus sier oss helt klart at det er ting vi bør tenke på. Med andre ord så
kan vi velge våre tanker. Jeg vet at vi alle, noen ganger, har tanker som ikke er i samsvar med
Guds Ord. Dette ifølge Rom 7:22-23. Skriftstedet snakker om syndens lov, som kriger i oss
og som angriper vårt sinn. Men Bibelen forteller oss i brevet til Filipperne at vi ikke trenger
å sitte der og la tankene våre bygge seg et rede i vårt sinn, men at vi kan velge hva vi vil tenke
på. Bibelen sier også at slik en mann tenker i sitt hjerte, slik er han (Ordsp 23:7). Så hva vi
tenker på er veldig viktig.
I Rom 12:1-2 står det: «Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds
barmhjertighet, at dere framstiller deres kropper som et levende offer, hellig og
velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og bli ikke dannet lik denne
verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den
gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.» Bibelen sier vi kan bli forvandlet ved
fornyelsen av vårt sinn. Visste du at da romskipet Apollo reiste til månen, så måtte de
foreta en kursendring hvert tiende minutt? De reiste til månen i sikksakk. De hadde en
800 kilometers tiltenkt landings-sone eller område. Og da de til slutt landet greide de å
lande innenfor landings-sonen med bare noen få meters klaring. Likevel var hele turen
vellykket. Vi må sette ut kursen og velge å leve i en total forpliktelse til Herren Jesus
Kristus ved å være et levende offer. Problemet med et levende offer er at offeret av og til
vil ønske å krabbe ned fra alteret, så vi må gjøre kursendringer i vårt tankeliv. Vi må ha et
hjerte som sier: «Gud, jeg ønsker Deg og jeg ønsker Din vei.»
Ikke bare må vi forplikte oss totalt, men en del av det å leve et seirende kristenliv
er at vi tar neste steg og blir forvandlet ved fornyelsen av våre sinn. Vi kan ikke tenke som
denne verden dersom vi ikke vil ha denne verdens resultater. Som vi leser det i Fil 4:8, så
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kan vi velge hva vi vil tenke på: De ting som er verdt å elske, rett og vel omtalt. Vi blir bedt
om å tenke på disse tingene. Det de skulle gjøre i det Gamle Testamentet var å ta Guds Ord
og ha det på dørstolpene sine og på klesplaggene sine. Ordet var foran dem hele tiden. Gud
underviste at de skulle tale om Ordet dag og natt slik at de kunne observere og gjøre hva det
sa. Og de skulle også fortelle alt dette til sine barn. Det er veldig viktig hva vi tenker på. Det
er veldig viktig at vi holder Guds Ord foran oss hele tiden for å virkelig kunne leve et liv i
seier. Det motsatte av å tenke på det som er verdt å elske, rett og vel omtalt, er å ikke tenke på
det som er av Gud og det som er av Ånden. I Rom 8:6 står det: «For syndenaturens sinnelag
er død,» men den neste delen av verset fortsetter med, «men Åndens sinnelag er liv og fred.»
Det er liv og det er fred i det å tenke på det som hører Guds Ånd til. Men vet du hva som
vil skje i ditt og mitt liv dersom vi begynner å tenke på utroskap, disse verdens ting, penger,
gjerrighet og så videre? Som en mann tenker i sitt hjerte, slik er han. Vi vil begynne å handle
på disse tingene. Vi vil begynne å leve dette ut i livene våre og det vil ødelegge våre liv. Du
skjønner, den faktiske åndelige krigføringen for den troende er ikke å stå djevelen imot hele
tiden, selv om det trengs til tider. Men åndelig krigføring har å gjøre med hva vi tenker på og
hva vi dveler ved.
Bibelen sier i Jes 26:3 at Gud skal bevare i fred den som har et grunnfestet sinn, den
som stoler på Herren. Det hender i løpet av en dag, for oss alle, at vi må foreta kursendringer,
slik som det står i Romerne kapittel 12. Vi trenger å si: «Gud, dette er feil tanker, jeg trenger
å omvende meg og fornye sinnet mitt og begynne å tenke på det som er verdt å elske, rett og
vel omtalt.»
Så om du har en tankebygning, om du er bundet av noe, om du tar deg selv i å tenke
ting du ikke skulle tenke, så ta tak i deg selv med en gang. Bibelen sier at om vi vil holde oss
nær til Ham, så vil Han holde seg nær til oss ( Jak 4:8). Om vi står fienden imot, så vil han
fly fra oss. Det er tider i livet hvor jeg har latt ting glippe og latt depresjon vokse frem. I slike
tider er det krevende å plukke opp Bibelen, sette seg ned, ta et avsnitt og si: «Gud, det er
dette Du sier om meg. Dette er hvem Du sier jeg er. Du er min styrke.» Visste du at din seier
er så enkel? Du trenger å si: «Jeg vil stå imot det jeg lar fienden gjøre mot meg akkurat nå.
Jeg vil sette meg ned og åpne Bibelen og jeg skal ikke bare lese noen ord fra disse sidene, men
jeg vil kontakte Gud som står bak disse ordene. Jeg vil la mitt sinn være fokusert på Ham.
Og, Herre, dette er hva Du sier om meg. Du sier at jeg er tilgitt. Du sier at jeg er renset. Du
sier at ingenting kan skille meg fra Din kjærlighet.» Når du sitter der og bare tenker på alt
det gode Gud har gjort for deg, så vil du i løpet av noen få øyeblikk komme til å glemme de
andre tingene.
La meg bruke en illustrasjon. Jeg hørte en gang en mann si: «Nå bare formaner
jeg dere å ikke tenke på rosa elefanter i de neste 10 minuttene.» Vet du hva som skjedde?
I de neste 10 minuttene tenkte vi bare på rosa elefanter. Så spurte han: «Hvilken farge
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har statuen av Frihetsgudinnen?» Noen sa grønn. Videre spurte han: «Hvilken arm er det
Frihetsgudinnen holder løftet opp?» Og noen svarte at det var den høyre. Igjen spurte han:
«Hva holder Frihetsgudinnen i hånden?» Og noen sa at det var en lykt. Til slutt spurte
mannen: «Hva skjedde med tankene på de rosa elefantene?» De hadde forsvunnet. Du
skjønner, det er ikke noe poeng i å si: «Ikke tenk på disse tankene», fordi du vet at du da
vil tenke akkurat disse tankene. Guds Ord forteller oss virkelig at vi trenger å erstatte disse
tankene med Guds tanker. Og når vi ser disse negative tankebygningene komme mot oss og
vi tenker tanker vi ikke skulle tenke, så trenger vi umiddelbart å fokusere på vår nye identitet
i Kristus. Vi trenger umiddelbart å snu oss til Herren, knytte kontakt med Han, ikke bare
med ordene på papiret, men med Gud som står bak disse ordene. Og Bibelen forteller oss i
Rom 8:6 at idet vi gjør det, vil vi se den forvandlingen som livet og freden fra Gud gir når
våre sinn er fokusert på Han og det som er av Ånden. Tenk på disse ting, mine søsken, og
vandre denne dagen i den frihet som Kristus har kjøpt deg til.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Rom 12:1. Hva skal vi gjøre med våre legemer?
2. Les Rom 12:2. Dette skriftstedet forteller oss at vi skal være annerledes enn
_______________.
3. Les Apg 17:11. Hva skal vi la tankene våre være i overensstemmelse med?
4. Les Rom 8:5-6. Å ha et åndelig sinnelag er _____ og _____.
5. Les Rom 12:1-2. Hvilke to ting trenger vi å gjøre ifølge disse versene?
6. Les Jes 26:3. Hvordan forblir vi i fred?
7. Les Jes 26:3-4. Nevn noen måter vi kan ha et grunnfestet sinn på?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Rom 12:1-2 - Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller
deres kropper som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige
gudstjeneste. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn,
så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.
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Apg 17:11 - Folket der var mer vennligsinnet enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all
godvilje og gransket i Skriftene hver dag for å finne ut om det var slik.
Rom 8:5-6 - For de som lever etter syndenaturen (kjødet), retter sinnet mot det som hører
syndenaturen til, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til. For
syndenaturens sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred.
Jes 26:3-4 - Du skal bevare den i fred, ja i fred, den som har et grunnfestet sinn, for han stoler på
Deg. Stol på Herren for all tid, for i Herren, ja Herren, er evighetens klippe.

FASIT.
1. Les Rom 12:1. Hva skal vi gjøre med våre legemer?

Framstille dem som et offer til Gud.
2. Les Rom 12:2. Dette skriftstedet forteller oss at vi skal være annerledes enn
_______________.

Verden, eller de som ikke tror.
3. Les Apg 17:11. Hva skal vi la tankene våre være i overensstemmelse med?

Skriften, Guds Ord.
4. Les Rom 8:5-6. Å ha et åndelig sinnelag er _____ og _____.

Liv og fred.
5. Les Rom 12:1-2. Hvilke to ting trenger vi å gjøre ifølge disse versene?

Fremstille oss selv som et levende offer og fornye vårt sinn.
6. Les Jes 26:3. Hvordan forblir vi i fred?

Ved å være grunnfestet i Herren. Ha våre tanker festet på Ham.
7. Les Jes 26:3-4. Nevn noen måter vi kan ha et grunnfestet sinn på?

Bønn, lovprisning, meditasjon på Ordet, være takknemlig til Herren og så
videre.
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VIKTIGHETEN AV KRISTI
MENIGHET
Av Don Krow

I dag skal vi snakke om viktigheten av menigheten. Jeg vil lese en tekst fra Heb 10:25.
Der står det: «Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane
hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen nærmer seg.» Idet vi ser på viktigheten av
menigheten er spørsmålet mitt: «Hva er menigheten?»
Jeg tok kurset i Disippelgjørende Evangelisering inn i en lokal menighet i Colorado
Springs, Colorado. Vi trente folk i hvordan de skulle bruke det, og vi brukte det ute i
felten. Etter å ha jobbet 6 uker sammen med denne lokale menigheten, hadde vi etablert
20 bibelstudiegrupper utenfor denne forsamlingen. Vi arbeidet med menneskene i
bibelstudiegruppene i flere måneder. Pastoren forvirret meg en dag da han sa: «Som du vet
sier Bibelen at Herren daglig la folk til menigheten som hadde blitt frelst. Hvorfor ser vi ikke
menneskene fra bibelstudiegruppene komme inn i menigheten?»
Da vi var ute i felten ble folk frelst og de ble disippelgjort og betjent. Men det
pastoren egentlig mente var: «Hvorfor kommer ikke de inn i dette bygget når vi møtes på
søndag formiddag?» Min oppfatning av menighet var litt feil også. Det pastoren hadde
sagt uroet meg og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg tenkte: «Fungerer egentlig kurset
i Disippelgjørende Evangelisering? Når vi virkelig inn i livet til mennesker?» Jeg visste
at vi nådde mange mennesker, men det som forvirret meg var hvorfor de ikke kom til
gudstjenesten søndag formiddag.
Jeg bestemte meg for å studere ordet «menighet». Denne undervisningen handler
om hva jeg fant. I Rom 16:3, 1. Kor 16:19, Kol 4:15, File 2, Apg 5:42 og Apg 20:20 snakker
Bibelen primært om den tidlige nytestamentlige menigheten som møttes i hjemmene til
folk. Jeg vet at det finnes alle slags typer menigheter. Det finnes husmenigheter, menigheter
med små og store forsamlinger, og kjempestore mega-menigheter. Det som virkelig fanget
min oppmerksomhet i Skriften, var at den nytestamentlige menigheten synes å møtes i små
forsamlinger i folks hjem.
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I «The Expository Dictionary of Bible Words» av Lawrence O. Richards (s.164) står
det: «Enhver kan unnskyldes om de er litt forvirret omkring betydningen av ordet «kirke».
Vi bruker ordet på så mange forskjellige måter. Det betyr en spesiell bygning (f.eks. kirken
i den og den gaten), et kirkesamfunn eller organisert trossamfunn (f.eks. Den Reformerte
Kirken i Amerika eller Baptistkirken), og til og med et søndagsmøte (f.eks. Var du i kirken i
dag?). Ingen av disse måtene å bruke ordet på er spesielt bibelske.» Det fikk meg til å tenke:
«Hva betyr dette egentlig?» Hva betyr i grunnen ordet «kirke»? Jeg vil sitere videre. Det står:
«Siden mange folk tenker på kirken som en bygning for religiøse handlinger mer enn en
forsamling som driver med tilbedelse, kan begrepet kirke bli villedende.» Det greske ordet for
«menighet» er ecclesia og bokstavelig talt betyr det en forsamling av mennesker som møtes
for tilbedelse, bønn, lovprisning eller bare for å se opp til Gud. Jeg skal lese litt videre her.
Det står: «Ecclesia i Det Nye Testamentet kan omfatte et hvilket som helst antall av troende.
Det kan bli brukt om små grupper som møtes i hjemmene (Rom 16:5). Det omfatter alle
troende som bor i en stor by (Apg 11:22), eller et stort geografisk distrikt, slik som Asia eller
Galatia.» Videre står det: «Det typiske møtestedet for menigheten var i et hjem. Når en slik
forsamling møttes, så hadde alle en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller en tydning
(1. Kor 14:26). Noen delte og andre bedømte det som ble sagt (1.Kor 14:29), slik deling er
fortsatt avgjørende for selve eksistensen til menigheten som et troens fellesskap. Det ble
forventet av hver enkelt å bidra og å tjene andre med hans eller hennes åndelige gave(r).»
I Heb 10:25 står det: «Og la oss ikke svikte vår egen forsamling.» Menigheten er en
forsamling av folk som kommer sammen med en hensikt; for å se på Jesus, prise Herren,
motta ledelse fra Herren, og til å gå videre etter den ledelsen. Hovedhensikten til den
tidlige nytestamentlige kirken var oppbyggelse. De møttes med den hensikt å kunne bygge
hverandre opp i troen.
Den tidlige menigheten var en evangeliserende menighet. Folk var spredt overalt,
de delte troen på Jesus Kristus, og når de gjorde det, la Herren til menigheten – ikke til en
bygning - men la til Guds folk etterhvert som de omvendte seg og trodde. Så samlet de seg
for å oppmuntre hverandre, for å bruke sine åndelige gaver, for å tjene hverandre og for å ha
fellesskap med hverandre ved å dele et måltid. Når de var sammen brukte de sine åndelige
gaver for å oppbygge hverandre. Så gikk de ut for å forkynne Ordet, og hele syklusen startet
på nytt. De trodde på Herren Jesus Kristus og de kom sammen. Det betydde ikke noe hvor
de var samlet. Det kunne være i et bygg eller hjemme hos noen. Det kunne være en stor
mengde mennesker, eller det kunne være et lite antall som møttes i hjemmene. Det betydde
egentlig ikke noe, så lenge de møttes i Herrens navn med den hensikt å bruke sine gaver for
å oppmuntre hverandre og å ha fellesskap, med oppbyggelse eller det å bygge hverandre opp
som det endelige målet.
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Jeg oppdaget at det vi gjorde med kurset i Disippelgjørende Evangelisering i den
lokale menigheten som jeg nevnte tidligere, ved å møtes i 20 forskjellige bibelstudiegrupper
rundt om i byen, er at vi faktisk møttes i 20 ulike menigheter. Det var ikke en menighet slik
vi kjenner den i dag, men vi kom sammen som «menigheten» 20 ganger i uken, fordi vi kom
sammen i navnet til Herren Jesus for å oppmuntre hverandre, se på Herren Jesus, for å bli
undervist ut fra Guds Ord, og for å bruke våre åndelige gaver.
Uavhengig av hvilken menighet du går i – uavhengig om du er i en menighet
tilhørende et kirkesamfunn eller i en frittstående menighet, om du møtes i en megamenighet eller en liten gruppe hjemme – så sier Skriften oss at når du ser Dagen nærme
seg, og når synden flyter over, så flyter Guds nåde enda mer. Nåden skal flyte over i de
forsamlingene der Guds folk møtes. I menigheter der hver troende har en del i Jesu Kristi
tjeneste, kan dere betjene hverandre, formane hverandre og oppmuntre hverandre idet dere
bruker de åndelige gavene overfor hverandre.
Vi vil alle ha nytte av å møtes med en gruppe troende på denne måten. Selv om det
er bare to eller tre som møtes i Jesu navn, så trenger vi å komme sammen regelmessig. Det
er godt å komme sammen for å bruke våre åndelige gaver, formane hverandre, oppmuntre
hverandre, se på Jesus sammen og å be for hverandre. Det er mye vi kunne sagt om
menigheten. Vi kunne snakke om de eldste, tilsynsmenn, pastorer, og menighetsledelse, men
det er ikke målsettingen med denne undervisningen. Målet med denne undervisningen er å
kjenne menighetens hensikt og vite at vi ikke trenger å være isolert som en mann på en øde
øy helt alene. Vi kan ikke overleve på den måten. Når vi tar imot frelsen, plasserer Gud oss
på Kristi kropp – den universelle kroppen av troende. Vi trenger hverandre, og vi trenger å
komme sammen som Guds menighet for å oppmuntre hverandre og tjene hverandre med de
åndelige gaver som Gud har gitt oss. Jeg oppmuntrer deg, kom sammen med Guds folk i dag.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON
1. Les Heb 10:25. Hva skal vi ikke forsømme?
2. Les Apg 5:42. Daglig i tempelet og i hvert hjem, Jesus var _______________ og
_____________.
3. Les Apg 2:42. Hvilke fire ting fortsatte den tidlige menighet å gjøre?
4. Les Apg 2:44-45. Sant eller usant: Den tidlige menighet fortsatte å gi penger for å bygge
en ny parkeringsplass til menigheten.
5. Les 1. Kor 12:28. List opp 8 ulike gaver som Gud har plassert i sin menighet.
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6. Les 1. Kor 14:26. Da Guds folk kom sammen som menighet, var det frihet til å bruke
deres gaver. Navngi fem ting som skjedde når de møttes.
7. Les Apg 6:1. Den tidlige nytestamentlige menigheten delte daglig mat med
___________.
8. Les Jak 1:27. Den eneste formen for gudstjeneste som Gud bryr seg om er en
gudstjeneste som ____________.
9. Les 1. Tim 5:9-11. Enker som ble forsørget av den tidlige nytestamentlige menigheten
måtte fylle noen kriterier. Hvilke?
10. Les 1 Kor 9:14. Ved siden av at menigheten forsørget enker, farløse og de fattige, så
forsørget de også ____________.
11. Les Matt 25:35-40. Hvorfor tror folk at å gi penger i en offerkurv er den eneste måten å
gi til Gud?
12. Les Apg 4:32-35 og Ordsp 3:9-10. Hva gjorde den første menighetens eldste og pastorer
med finansene?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Heb 10:25 - Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane
hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen nærmer seg.
Apg 5:42 - Og hver dag, både i templet og i hjemmene, holdt de ikke opp med å lære og forkynne
Jesus som Kristus.
Apg 2:42 - Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved
brødsbrytelsen og ved bønnene.
Apg 2:44-45 - Alle som trodde, var sammen og hadde alle ting felles. De solgte av eiendelene og det
de hadde, og delte dem ut til alle, ettersom enhver hadde behov.
1 Kor 12:28 - Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for
det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelser, så til å hjelpe, til å styre, til
å tale i forskjellige tunger.
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1 Kor 14:26 - Hvordan er det da, søsken? Når dere kommer sammen, har hver av dere en salme, en
lære, en tunge, en åpenbaring, en tydning. Alt må skje til oppbyggelse.
Apg 6:1 - I de dager, da tallet på disiplene stadig økte, kom det opp en anklage mot hebreerne fra de
gresktalende jøder fordi enkene deres ble forsømt ved den daglige utdelingen.
Jak 1:27 - En ren og usmittet tjeneste for Gud og vår Far er dette: Å se til foreldreløse barn og enker
i deres nød, og å holde seg selv usmittet av verden.
1. Tim 5:9-11 - En enke under seksti år skal ikke tas ut, og ikke uten at hun har vært én manns
kone og har vitnesbyrd om gode gjerninger, om hun har oppdratt barn, om hun har gitt fremmede
husly, om hun har vasket de helliges føtter, om hun har gitt hjelp til nødlidende, om hun med flid har
lagt vinn på all god gjerning. Men avvis de yngre enkene! For når de er begynt å bli løsslupne og
vender seg bort fra Kristus, ønsker de å gifte seg.
1. Kor 9:14 - Slik har Herren også bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.
Matt 25:35-40 - «For Jeg var sulten, og dere ga Meg mat. Jeg var tørst, og dere ga Meg drikke.
Jeg var en fremmed, og dere tok imot Meg. Jeg var naken, og dere kledde Meg. Jeg var syk, og dere
besøkte Meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til Meg.» Da skal de rettferdige svare Ham og si: «Herre,
når så vi Deg sulten og mettet Deg, eller tørst og ga Deg å drikke? Når så vi Deg som en fremmed
og tok imot Deg, eller naken og kledde Deg? Eller når så vi Deg syk eller i fengsel og kom til Deg?»
Og Kongen skal svare og si til dem: «Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere gjorde mot en av de minste
av disse Mine søsken, det gjorde dere mot Meg.»
Apg 4:32-35 - Hele flokken av de troende var av ett hjerte og én sjel. Heller ikke var det noen som
sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles. Og med stor kraft avla apostlene
vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle. Det var heller ikke noen
blant dem som led mangel. For alle som eide jordeiendommer eller hus, begynte å selge og kom med
betalingen for det som ble solgt og la den ved apostlenes føtter, og de delte ut til hver enkelt ettersom
de hadde behov.
Ordsp 3:9-10. - Gi Herren ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling! Så skal
dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar skal flyte over av most.

FASIT.
1. Les Heb 10:25. Hva skal vi ikke forsømme?

Å komme sammen som troende.
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2. Les Apg 5:42. Daglig i tempelet og i hvert hjem, ble Jesus _______________ og
_____________.

Undervist og forkynt.
3. Les Apg 2:42. Hvilke fire ting fortsatte den tidlige menighet å gjøre?

De fortsatte med apostlenes undervisning, fellesskapet, brødsbrytelsen (ete
sammen og dele nattverden) og bønn.
4. Les Apg 2:44-45. Sant eller usant: Den tidlige menighet fortsatte å gi penger for å bygge
en ny parkeringsplass til menigheten.

Usant.
5. Les 1. Kor 12:28. List opp 8 ulike gaver som Gud har plassert i sin menighet.

Apostler, profeter, lærere, noen som gjorde mirakler, noen med gaver til å
helbrede, hjelpetjenester, noen med gaver til å administrere, noen som talte i
tunger.
6. Les 1. Kor 14:26. Da Guds folk kom sammen som menighet, var det frihet til å
bruke deres gaver. Navngi fem ting som skjedde når de møttes.

En har en sang, en annen undervisning, en annen ville dele en åpenbaring Gud
hadde gitt, en ville tale i en ukjent tunge og en annen ville tyde hva den ukjente
tungen betydde.
7. Les Apg 6:1. Den tidlige nytestamentlige menigheten delte daglig mat med
___________.

Enker.
8. Les Jak 1:27. Den eneste formen for gudstjeneste som Gud bryr seg om er en
gudstjeneste som ____________.

Tar seg av farløse og enker i deres nød.
9. Les 1. Tim 5:9-11. Enker som ble forsørget av den tidlige nytestamentlige menigheten
måtte fylle noen kriterier. Hvilke?

En enke som ble satt på listen for forsørgelse måtte være minst 60 år og ha
vært trofast mot sin mann. Hun måtte være respektert av alle for sine gode
gjerninger. Hadde hun oppdratt barn godt? Hadde hun vært vennlig mot
fremmede? Hadde hun i ydmykhet tjent andre kristne? Hadde hun hjulpet dem
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som hadde det vanskelig? Hadde hun alltid vært klar til å gjøre det gode? De
yngre enkene skulle ikke stå på listen. (1. Tim 5.9-11 New Living Translation).
10. Les 1 Kor 9:14. Ved siden av at menigheten forsørget enker, farløse og de fattige, så
forsørget de også ____________.

De som forkynte Ordet.
11. Les Matt 25:35-40. Hvorfor tror folk at å gi penger i en offerkurv er den eneste måten å
gi til Gud?

Fordi det er hva de har blitt undervist.
12. Les Apg 4:32-35 og Ordsp 3:9-10. Hva gjorde den første menighetens eldste og pastorer
med finansene?

De gav til de som trengte det og æret Gud med sine gaver.
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UTFRIELSE
Av Don Krow

I dag skal vi snakke om læren om demoner. Jesus brukte sin tjeneste på jorden til å
kaste ut demoner, helbrede de syke, vekke opp døde, og å gjøre andre mirakler. Omtrent en
fjerdedel av tjenesten hans gikk med til å drive ut onde ånder fra folk. Bibelen forteller oss i
Apg 10:38: «Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han som
gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med
Ham.» Det står også i 1. Joh 3:8 andre del: «I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han
skulle gjøre djevelens gjerninger til intet.» Jeg pleide å ha et annet syn på læren om demoner –
at demoner, onde ånder, urene ånder, djevler, eller hva du vil kalle dem – bare dukket opp i
India eller land i den tredje verden hvor folk ikke tilbad den Sanne og Levende Gud, men
tilbad avguder. Jeg tok feil.
Jeg vil fortelle deg om en opplevelse jeg hadde for noen år siden i en menighet i
Dallas, Texas. Alle sto og sang da en jente helt plutselig falt om på gulvet. Det så ut for
meg som om hun hadde kramper. Tilfeldigvis var det en lege der som het Dr. Rice. Noen i
menigheten bodde bare et kvartal unna kirka, og Dr. Rice sa de skulle ta henne dit så han
kunne undersøke henne. Da vi fikk henne til hjemmet deres, oppførte denne jenta seg som en
villkatt. Øynene var utspilte, og det var en sterk maskulin stemme som snakket ut av denne
bittelille tenåringsjenta, som trolig veide mindre en 45 kg. Plutselig begynte denne stemmen
å angripe meg verbalt, og sa ting som: «DU ER PÅ VEI TIL HELVETE!» Jeg sa: «Nei,
det er jeg ikke.» Jeg var skremt fordi jeg aldri hadde sett noe lignende før. Stemmen sa: «JO,
DU ER PÅ VEI TIL HELVETE!», og jeg svarte: «Nei, det er jeg ikke. Jeg er ikke på vei til
helvete!» Det kjentes ut som det hadde makt eller autoritet over meg, og jeg visste ikke hva
jeg skulle gjøre eller hvordan jeg skulle håndtere det som var inni denne jenta.
En av mine gode venner ble så skremt at han stakk av med en gang. Så, der stod jeg.
Jeg tenkte: «Hva i all verden gjør jeg?» Jenta hadde overnaturlig styrke, og hun begynte å
snakke noe som lignet tysk som hun aldri hadde lært – alle former for ville manifestasjoner
fra djevelen kom ut av henne. Hun var demonbesatt, og selv om jeg ikke visste hva jeg skulle
gjøre, så hadde jeg alltid trodd på Bibelens kraft. Det er som når du var barn og så disse
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skremmende Dracula skrekkfilmene. Vampyren kom imot personen, og så plutselig, drar
personen fram et kors og vampyren reagerer ved å si: «ARRRGH!» Det var måten jeg tenkte
om Bibelen. Jeg visste at den hadde kraft, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle få kraften
ut av Bibelen. Guds nåde hjalp meg, fordi jeg ikke hadde erfart noe slikt som dette før. Jeg
åpnet Bibelen min i Det Nye Testamentet og havnet i brevet til Filipperne. Jeg begynte å lese
i kapittel 2 og versene 8-11: «Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret
Han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham
og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som
er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, og for at hver
tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.»
Demonen sa: «Ikke si det! Jeg tåler ikke disse ordene! Ikke si det!» Jeg tenkte: «For en
reaksjon!» Så jeg sa: «Vel, i Jesu navn, hvert kne skal bøye seg – deres i himmelen, deres på
jorden og deres under jorden.» «Ikke si det! Jeg tåler ikke de ordene. Ikke si det! Ikke si det!»
skrek hun. Jeg tenkte: «Denne djevelen blir gal inni denne jenta, og alt jeg gjør er å lese Guds
Ord» Så jeg leste igjen: «Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han
seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og
gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg.» Igjen kom
den samme reaksjonen: «Ikke si det, jeg tåler det ikke!» Da tok demonen tak i ørene til jenta,
og hun sa: «Ikke si det! Jeg tåler ikke de ordene, ikke si det!» Djevelen kastet jenta ned foran
meg, og hun begynte å bøye seg ved Jesus navn. Og jeg sa: «I Jesu navn skal hvert kne bøye
seg, enten i himmelen eller på jorden, eller under jorden.»
Bare noen øyeblikk tidligere, hadde denne djevelen autoritet og makt over meg. Jeg
trodde han kom til å velte meg overende, banke meg opp og kaste meg ut derfra – det var
ikke godt å vite! Alt jeg visste var at Bibelen har kraft, og jeg åpnet den og begynte å lese. Det
står i Ef 6:17: «Og ta...åndens sverd, som er Guds Ord.» Du skjønner, det er et angrepsvåpen
som ligner et sverd som vil kutte og skade fienden. Det er Åndens sverd, Guds Ord. Husker
du da Jesus ble fristet? Djevelen kom til Ham og sa: «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle
ned og tilbe meg.» Jesus sa: «Bort med deg Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du
tilbe, og Ham alene skal du tjene» (Matt 4:9-10) Djevelen fristet Ham, og fristet Ham igjen, og
Jesus sa: «Det står skrevet, Satan .... det står skrevet», og så siterte Han Guds ord. Han brukte
Åndens sverd, og Bibelen sier at djevelen dro avsted og forlot Ham for en tid.
Det eneste våpen vi har å beseire fienden med er Åndens sverd, som er Guds
Ord. Vet du hva jeg lærte av det? Jeg lærte dette: Hver gang jeg ønsker å studere Ordet,
tenker jeg på hvor sulten jeg er og må gå og finne meg noe å spise, eller jeg tenker på alt
jeg ikke har fått gjort den dagen. Jeg vet at de som er på en bibelskole vil ha alle slags
unnskyldninger for hvorfor de ikke kan møte til timene. Til slutt fant jeg ut hvorfor. Det er
noe i Bibelen som Gud vil vi skal vite, men som djevelen ikke vil vi skal vite. Så hver gang
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du vil studere Guds Ord, eller ta et kurs i Disippelgjørende Evangelisering, så er det noe
i Guds Ord som fienden vil hindre at du får kjennskap til – han vil ikke at du skal kjenne
Gud som står bak disse ordene.
Det er et mørkets rike, og det er et rike som tilhører Guds elskede Sønn. I Kol 1:13
står det: «Han er Den som har fridd oss ut fra mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns
rike». Hvilket rike er du i? Et rike er et kongedømme hvor noen styrer og regjerer. Jesus
Kristus er en konge. Har du gitt ditt liv til Ham? Følger du Han i dag, eller lar du andre
ting ha prioritet i ditt liv? Jesus sier i Luk 6:46: «Men hvorfor kaller dere Meg Herre, Herre
og gjør ikke det Jeg sier?» Han ønsker å være fremst i livet ditt, være nummer en. Det er et
mørkets rike som prøver å holde Han unna den fremste plassen, den regjerende tronen i ditt
liv. Grunnen til det er at fienden selv ønsker å stige opp på den tronen. Vend deg til Jesus
i dag med hele ditt hjerte, og innse at det finnes en fiende. Hans navn er Satan og han har
demonisk makt, men Bibelen forteller oss at vi har autoritet over ham.
Jesus sa i Matt 10:8: «Helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner! For
ingenting har dere fått det, for ingenting skal dere gi det videre.» Forkynn evangeliet om riket, og
når du går har du autoritet over fienden. La ikke fienden snakke deg ut av hva Gud har for
ditt liv lengre. Gjør Jesus til Herre og nummer en i ditt liv. Du vil aldri angre på det.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Ef 6:12. Hvordan beskriver dette verset vår konflikt med den demoniske verden?
2. Les Mark 16:17. Hva sier dette verset oss om autoriteten til den troende?
3. Les Jak 4:7. Hva må en som søker utfrielse fra demoner gjøre?
4. Les Jak 1:14. Hvordan kan Satan bedra oss slik at noe dårlig virker tiltalende?
5. Les Rom 6:13. Om en person fyller livet sitt med det som er fra Kristus, vil demoner føle
seg ukomfortable og forsvinne av seg selv. Hva sier dette verset at vi må gjøre?
6. Les Rom 13:14. Demoner lever av kjødets gjerninger, så sult dem ut ved å vandre på
Guds veier av kjærlighet og renhet. Vi skal ikke ha ____________ for kjødet.
7. Les Luk 10:17-19. Jesus sier aldri vi skal be til Han for å kaste ut demoner. Han har gitt
oss autoritet. Dette verset sier at vi har autoritet over _______.
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Ef 6:12 - For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot
verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.
Mark 16:17 - Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal
tale med nye tunger.
Jak 4:7 - Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.
Jak 1:14 - Men hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær.
Rom 6:13 - Og still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for
synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud som de som av døde er blitt levende, og still
lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud.
Rom 13:14 - Men ikle dere Herren Jesus Kristus, og plei ikke det kroppslige slik at lystene vekkes.
Luk 10:17-19 - De sytti vendte så med glede tilbake og sa: «Herre, til og med demonene er oss
underlagt i Ditt navn.» Og Han sa til dem: «Jeg så Satan falle ned fra Himmelen som et lyn. Se, Jeg
gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, og over all den makt fienden har, og ingen ting
skal skade dere på noen måte.

FASIT.
1. Les Ef 6:12. Hvordan beskriver dette verset vår konflikt med den demoniske verden?

Den er beskrevet som en kamp. (En brytekamp -wrestling- i KJV).
2. Les Mark 16:17. Hva sier dette verset oss om autoriteten til den troende?

Vi har autoritet i Jesu navn til å kaste ut demoner.
3. Les Jak 4:7. Hva må en som søker utfrielse fra demoner gjøre?

Vær Gud undergitt og stå djevelen imot.
4. Les Jak 1:14. Hvordan kan Satan bedra oss slik at noe dårlig virker tiltalende?

Han bruker vår lyst (for å få det onde til å virke tiltalende).
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5. Les Rom 6:13. Om en person fyller livet sitt med det som er fra Kristus, vil demoner føle
seg ukomfortable og forsvinne av seg selv. Hva sier dette verset at vi må gjøre?

Ikke gi etter for synden men still dere fram til tjeneste for Gud. By deres
lemmer (kroppsdeler) fram som våpen for Gud.
6. Les Rom 13:14. Demoner lever av kjødets gjerninger, så sult dem ut ved å
vandre på Guds veier av kjærlighet og renhet. Vi skal ikke ____________ det
kroppslige.

Pleie. (Eller ha omsorg for kjødets lyster.)
7. Les Luk 10:17-19. Jesus sier aldri vi skal be til Han for å kaste ut demoner. Han har gitt
oss autoritet. Dette verset sier at vi har autoritet over _______.

Fiendens velde og makt.
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Gud har gitt oss autoritet som troende. Når vi skal ta opp dette temaet, så kan vi
ikke bare se på den autoriteten vi har, men vi er nødt til å se på Satans autoritet også. Hans
posisjon har blitt veldig overdrevet. Kristne har blitt forledet til å tro at vi kjemper mot et
vesen som har en overlegen styrke i forhold til oss, og at vi bare så vidt er i stand til å takle
ham. Det er ikke hva Skriften lærer i det hele tatt. Det står riktig nok i Ef 6:12: «For vår
kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne
tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.». Så Satan er en faktor,
han eksisterer. Han har et hierarki av herskere og makter som vi har å gjøre med, men i verset
før sier Paulus at vi skal stå imot djevelens listige knep. Den eneste innflytelse Satan egentlig
har overfor oss er bedrag. Han har ikke makt til å overvinne oss.
I 1. Mos 3 ser vi at ved den første fristelsen Adam og Eva fikk, så kom ikke Satan i
en overlegen styrke. For eksempel, i stedet for å være i en mammut eller en elefant som satte
foten sin på hodet til Adam og truet han og sa: «Tjen meg, ellers...» så kom han gjennom en
slange, den mest listige skapning Gud hadde skapt. Ordet «listig» betyr «slu, bedragersk, eller
utspekulert». Grunnen til at Satan kom gjennom en slange var fordi han i virkeligheten ikke
hadde noen makt til å tvinge Adam og Eva til å gjøre noe som helst. Han kunne bare bedra.
Han kom imot Guds natur og karakter, og begynte å kritisere Ham, ved å si: «Gud elsker
dere ikke egentlig, Han holder noe tilbake fra dere.» Han brukte listige knep for å friste
Adam og Eva til å synde imot Gud. Det var de som hadde all autoritet, og grunnen til at
Satan måtte gjøre det på denne måten, var fordi han ikke hadde makt til å gå imot Gud.
Det er mye mer her som vi ikke har tid til å gå inn i, men et av hovedpoengene jeg
ønsker å formidle når det gjelder den troendes autoritet, er at du må innse at Satan har ingen
makt og autoritet over deg. Han er en beseiret motstander. Den eneste måten han kan ha
innflytelse i ditt liv er å komme med løgn og bedrag. Hvis livet ditt er i ferd med å bli helt
ødelagt, så kan du si: «Det er Satan som sender disse angrepene mot meg», men det er du
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som gir han ammunisjonen. Det er du som må reagere på hans løgner og bedrag. Om du
ikke gir etter for Satan, har han ingen inngang til deg eller makt over deg. I 2. Kor 10:3-5
står det: «For selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig vis. For våre
stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk; med disse
kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud,
og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» Disse skriftstedene snakker om våre
våpen i vår kamp, og hvert våpen som nevnes refererer seg til ditt sinn, det å håndtere tanker.
Satan har ikke makt til å gjøre noe mot deg annet enn gjennom bedrag.
Jeg skal gi et kort sammendrag av noen ting. I begynnelsen hadde Gud, selvfølgelig,
all autoritet. All makt og autoritet må utgå fra Gud siden det bare er Han som har kraft i Seg
Selv. Alt annet er delegert fra Ham. Da han skapte himlene og jorden, så hadde Han all makt
og autoritet. Så i 1. Mos 1:26, da Gud skapte Adam og Eva, sa Han: «De skal ha råderett...
over hele jorden….» Sett det verset sammen med Sal 115:16 hvor det står: «Himmelen,
ja, himlene, tilhører Herren. Men jorden har Han gitt til menneskenes barn.» Gud hadde
eierskap over alt siden Han var Skaperen, men Han gav råderetten, eller autoriteten,
over jorden til fysiske mennesker. Satan har aldri hatt retten eller makten til å regjere på
jorda. Han tok den gjennom å villede menneskene til å synde. Gud gav den autoriteten
til menneskene, og når menneskene falt, så overgav de sin Gudgitte autoritet og makt til
djevelen. Satan ble aldri gitt makt av Gud til å underkue menneskene eller regjere på jorda.
Skriften sier riktignok at Satan er denne verdens gud, men det er ikke fordi
Gud gjorde han til denne verdens gud. Gud satte aldri Satan i en posisjon høyere enn
menneskeslekten. Han gav menneskeslekten råderett og autoritet på jorda. Den eneste
grunnen til at Satan noen gang har vært og er i stand til å undertrykke, dominere eller
forårsake de problemene han gjør, er fordi folk gir sin Gudgitte autoritet til ham. Dette
utgjorde et reelt problem for Gud, fordi Han er en Ånd, og Han gav autoriteten over jorda
til fysiske mennesker. Bare folk med fysiske kropper har autoritet og makt til å regjere og
ha innflytelse på jorda. Satan må komme til oss og prøve å få oss til å overgi vår autoritet til
ham. Det er grunnen til at han gjerne vil bebo en kropp. I Skriften, må demoner ha en kropp
å innta fordi Satan ikke kan gjøre noe dersom han ikke har en kropp å gjøre det gjennom.
Fordi Gud er en Ånd og har gitt autoritet til fysiske mennesker, er Han på en måte nå låst.
Det er ikke fordi Gud ikke har makt og autoritet, men på grunn av Hans integritet. Han gav
autoritet til fysiske mennesker, og for å være sann mot Sitt Ord, så kan Han ikke bare ta det
tilbake og si: «Det var ikke slik Jeg ville det; time-out, stopp, Vi gjør det hele på nytt igjen.»
Nei, Gud har bundet Seg med Sitt eget Ord. Gjennom historien har Han lett etter noen
Han kunne flyte gjennom, men problemet var at alle folk var fordervet og hadde overgitt seg
selv til Satan. Så hva skulle Han gjøre?
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Det Gud til slutt gjorde, var å Selv komme til jorden og bli et menneske. Det
er helt enormt når du forstår det, fordi nå fikk djevelen et stort problem. Han hadde
brukt menneskeslektens makt, og Gud kunne ikke direkte gripe inn for å løse alle disse
problemene, fordi menneskene av egen fri vilje, legalt hadde overgitt til Satan deres Gudgitte
autoritet. Satan gjorde ikke det som var rett, men mennesket gav han den autoritet og makt
som de hadde å gi. Men nå, her kom Gud, og Han var ikke lenger bare i Ånd, men var i form
av en fysisk kropp. Dette førte djevelen inn i en vanskelig situasjon, fordi Gud hadde nå ikke
bare autoritet i himmelen, men ved å bli et menneske hadde Han også makt på jorda. Jesus sa
i Joh 5:26-27: «For slik som Faderen har liv i Seg selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i Seg
selv. Og Han har også gitt Ham myndighet til å holde dom, fordi Han er Menneskesønnen.» Han
henviste til Sin fysiske kropp.
Jesus kom og utøvde sin Gudgitte autoritet. Djevelen fristet Ham, men Jesus ga aldri
etter for han. Satan tapte i alle slag mot Ham. Så tok Jesus våre synder, døde for dem, fór
ned i dødsriket, sto opp igjen, og sa i Matt 28:18: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.»
Han erobret tilbake den autoriteten Gud hadde gitt til menneskeslekten, som menneskene
misbrukte, og som Gud i en fysisk kropp, hadde Jesus nå all autoritet i himmel og på jord. I
det neste verset sier Han (parafrase): «Nå, gå dere og gjør disse ting.» I praksis så sier Han:
«Jeg har all makt i himmel og på jord, og Jeg deler den med dere.» Denne gangen, imidlertid,
så er det en markant forskjell i den autoriteten Gud har gitt tilbake til oss som troende. Det
er en sammenføyd autoritet mellom oss og Herren Jesus Kristus. Den er ikke lenger gitt til
oss alene slik som den ble gitt til Adam og Eva. Den autoriteten kunne de gi vekk, la djevelen
underkue dem og i prinsippet være uten håp, men i dag er vår autoritet sammenknyttet med
Herren Jesus Kristus. Det er som å ha en felles bankkonto som krever signatur av begge
parter for å ta ut penger. Vår autoritet er forenet med Herren Jesus, og Hans autoritet er
forenet med menigheten.
Selv om vi feiler, så vil Gud aldri noen gang skrive under på å gi autoriteten over til
djevelen. Satan er helt maktesløs. Han har ingen mulighet til å gjøre noe i ditt liv annet enn
å lure deg inn i noe, og som du frivillig går med på. Du kan gi han autoritet i ditt liv, du må
kanskje lide for det personlig, men den Gudgitte autoriteten som var gitt til menneskeheten,
vil aldri mer bli kunne gitt til djevelen alene. Det er en forenet autoritet mellom oss og
Herren Jesus, og Han vil forbli trofast uansett. Du trenger å erkjenne at det er du som nå
har autoritet og makt. Satan kjemper mot deg i dine tanker, og dine våpen er slik at du kan
ta disse tankene til fange. Du kan gjenkjenne at det er galt av djevelen å underkue deg fysisk
og kan finne ut hva Skriften har å si om helbredelse. I Joh. 8:32 står det: «Og dere skal kjenne
sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Du er den som har makt og autoritet. Gud har gitt
den til deg, og det eneste som hindrer deg fra å utøve din autoritet er at du ikke har tatt dine
tanker til fange. Du har ikke benyttet de åndelige våpnene til å fornye ditt sinn og til å se hva
du har. Det er oppmuntrende å finne ut at det er du som sitter med autoritet og makt.
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Jeg ber om at du vil ta dette og grunne på det, og Gud vil gi deg åpenbaring om at
du er den som Satan skjelver for. Du skal ikke skjelve for Satan, for du er den som har den
Gudgitte makt og autoritet. Om du står djevelen imot, så vil han fly fra deg ( Jak 4:7).

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Mos 3:1. Satan eksisterer, men hans reelle kraft ligger i å lure oss. Hva ville
slangen (djevelen) få Eva til å stille spørsmål ved?
2. Les 1. Mos 3:1. Hvorfor tror du Satan brukte list?
3. Les 1. Mos 1:26-28. Hvem gav mennesket dets autoritet?
4. Les Sal 8:4-8 Hvordan skapte Gud mennesket?
5. Les 2. Kor 4:4. Hva indikerer dette verset at skjedde?
6. Les Matt 4:8-9. Understreker dette verset det poenget?
7. Les Matt 28:18. Etter Jesu død og oppstandelse, hvem har nå all makt i himmel og på
jord?
8. Les Matt 28:18-19. Til hvem er autoritet blitt delegert, ifølge dette verset?
9. Les Ef 1:19. Den overveldende store Guds kraft er hos hvem?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
1.Mos 3:1 - Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han
sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?»
1.Mos 1:26 - Så sa Gud: «La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha
råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp
som rører seg på jorden.»
1.Mos 1:28 - Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden
og legg den under dere! Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver
levende skapning som rører seg på jorden.»
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Sal 8:5-9 - hva er da mennesket, at Du skulle minnes ham, og menneskesønnen, at Du skulle se
til ham? For Du har gjort ham lite ringere enn Gud, og med herlighet og ære har Du kronet ham.
Du satte ham til å være herre over Dine henders verk. Du har lagt alle ting under hans føtter, alt
småfe og storfe, selv de ville dyr på marken, fuglene i luften og fiskene i havet, alt som rører seg på
havets stier.
2. Kor 4:4 - de vantro, de som har fått sine sinn forblindet av denne tidsalders gud, for at ikke lyset
fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal skinne for dem.
Matt 4:8-9 - Igjen tok djevelen Ham med opp på et meget høyt fjell og viste Ham alle verdens riker
og deres herlighet. Og han sa til Ham: «Alt dette vil jeg gi Deg hvis Du vil falle ned og tilbe meg.»
Matt 28:18-19 - Og Jesus sto fram og talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i Himmel og på
jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn.
Ef 1:19 - og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av Hans
mektige kraft.

FASIT.
1. Les 1. Mos 3:1. Satan eksisterer, men hans reelle kraft ligger i å lure oss. Hva ville
slangen (djevelen) få Eva til å stille spørsmål ved?

Guds Ord (har Gud virkelig sagt?)
2. Les 1. Mos 3:1. Hvorfor tror du Satan brukte list?

Han kunne ikke tvinge dem til å være ulydige. Han måtte lure dem til å gi fra
seg sin autoritet.
3. Les 1. Mos 1:26-28. Hvem gav mennesket dets autoritet?

Gud.
4. Les Sal 8:4-8 Hvordan skapte Gud mennesket?

Med råderett over Hans (Guds) henders verk.
5. Les 2. Kor 4:4. Hva indikerer dette verset at skjedde?

At Satan tok menneskets autoritet og ble denne verdens gud (dette systemet,
denne tidsalder).
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6. Les Matt 4:8-9. Understreker dette verset det poenget?

Ja.
7.

Les Matt 28:18. Etter Jesu død og oppstandelse, hvem har nå all makt i himmel og på
jord?

Jesus.
8. Les Matt 28:18-19. Til hvem er autoritet blitt delegert, ifølge dette verset?

Den troende.
9. Les Ef 1:19. Den overveldende store Guds kraft er hos hvem?

Oss som tror.
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Jesus har allerede betalt for vår helbredelse. I Mark 2 og Luk 5 underviste Jesus i et så
overfylt hus at en lam mann ble senket ned gjennom taket av vennene sine og Jesus helbredet
ham mirakuløst. I Matt 8:14-16, etter at Jesus hadde helbredet folk, står det i Bibelen: «Da
Jesus var kommet inn i Peters hus, så Han at hans svigermor lå syk og hadde feber. Han rørte ved
hånden hennes, og feberen forlot henne. Og hun sto opp og tjente dem. Da kvelden kom, førte de
til Ham mange demonbesatte. Og Han drev ut åndene med et ord og helbredet alle som var syke.»
Deretter gir vers 17 grunnen for at dette skjer: «Slik at det ble oppfylt som var talt ved profeten
Jesaja, når han sier: «Han Selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.»» I dette tilfellet
helbredet Jesus mange mennesker, og det refereres spesifikt tilbake til og siteres fra Jes 53:35: «Han var foraktet og forkastet av mennesker (Dette er en profeti om Herren Jesus Kristus),
en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for Ham. Han var foraktet, og vi
regnet Ham for intet. Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han
bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre
overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham,
og ved Hans sår har vi fått legedom.» (Min parentes).
Dette er kraftfulle avsnitt fra Skriften. Noen mennesker leser dem og sier: «Vent
litt, dette er i åndelig forstand.» Kirken jeg vokste opp i, trodde ikke på fysisk helbredelse
for kroppen. De siterte et skriftsted som dette og åndeliggjorde det – brukte det til å si at
vi var såret i vårt følelsesliv, og at når vi ga vårt liv til Jesus, så legte Han oss. Men når vi ser
dette avsnittet sammen med det avsnittet vi startet med, så setter det en endelig stopper
for å anvende versene på en slik måte. Det er sant at Jesus vil lege deg følelsesmessig
og på andre måter, men disse skriftstedene omhandler fysisk legedom av kroppen. Du
kan se det i Matt 8:17. Det står at helbredelsene som her skjedde var en oppfyllelse av
profetien til Jesaja som vi nettopp leste: «Ved hans sår har vi fått legedom.» Det står at dette
var oppfyllelsen av at Han Selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. Dette
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omhandler våre fysiske plager, sår og smerter. Jesus helbredet folk fysisk for å oppfylle
Ordet som sier at ved Hans sår har vi fått legedom.
Bibelen fortsetter med å si i 1. Pet 2:24: «Han som selv bar våre synder på sin egen kropp
opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved Hans sår ble dere
legt.» Dette står skrevet i fortid. Jesus kom, og en del av det Han kom for å gjøre var å lege
våre fysiske kropper. Jeg reduserer ikke det faktum at Jesus også kom for å tilgi våre synder.
Det er viktig, og tilgivelse for synd er som en døråpning, inngangen til alt det andre, men
Han kom ikke bare for å tilgi våre synder. Han kom også for å lege våre kropper. Ordet som
brukes, oversatt til «frelse» på norsk i Det Nye Testamentet, er det greske «sozo», et ord som
innbefatter veldig mye og kan brukes om mange ting. Men om du slår det opp, så vil du se at
det også kan oversettes med «helbredet». Jak 5:14-15a slår fast: «Er noen syke blant dere? Han
skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og
troens bønn skal helbrede den syke.» Ordet «helbrede» er det greske ordet «sozo», og det snakkes
her om at den syke blir fysisk legt i sin kropp. Det samme ordet som ble oversatt til «frelst»
hundrevis av ganger i Det Nye Testamentet ble også oversatt til «helbredet».
Da Jesus sendte Sine disipler ut i Matteus kapittel 10, så var oppdraget Han ga dem
å helbrede de syke, rense de spedalske, reise opp de døde, kaste ut onde ånder, og forkynne
evangeliet. I samme åndedrag som Han sa at de skulle forkynne evangeliet, sa Han at de
skulle helbrede de syke, rense de spedalske og kaste ut onde ånder. Helbredelse er like mye en
del av det Jesus kom for å oppnå i livet ditt som tilgivelse av synd.
På samme måten som du aldri vil tenke at Jesus ville at du skulle synde for at Han
skulle kunne lære deg noe gjennom din synd, så vil Han aldri heller ønske for deg å leve i
sykdom. Gud er ikke den som står bak sykdom i ditt liv. Noen mennesker sier: «Vel, denne
sykdommen er egentlig en velsignelse fra Gud fordi den fikk meg til å vende meg til Ham.»
Det er sant at i en krisesituasjon så vender folk seg til Gud, men Han sender ikke sykdom
for å lære deg noe. Han vil ikke gjøre det noe mer enn å legge synd på deg. Kan du lære noe
av å leve i synd? Hvis du lever et liv i utroskap eller i homoseksualitet og blir syk, tror du at
du kan lære at den livsstilen var feil? Klart du kan det, men Gud la ikke på deg å leve et slik
liv. Han legger ikke synd i livet ditt, men du kan lære noe av din synd. Du kan dunke hodet
i veggen til det gjør vondt og lære at det ikke var den rette tingen å gjøre, men det kunne du
lært uten fysisk å dunke hodet i veggen. Du trenger ikke lære alt på den harde måten. Gud
fører ikke sykdom inn i livet ditt for å ydmyke deg og lære deg noe. Jesus døde for å tilgi
dine synder og også for å helbrede deg fra dine sykdommer. Han bar dine synder på Sin egen
kropp, og ved Hans sår fikk du legedom.
Guds overnaturlige, guddommelige legedom er tilgjengelig for oss alle og er en del
av det forsoningsverket Jesus døde for å opprette. Om du ikke tar imot din helbredelse, så
er ikke Gud misfornøyd med deg. Du trenger ikke bli helbredet for å elske Gud. Du kan
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elske Gud av hele ditt hjerte og samtidig ikke ha tro på helbredelse, og likevel komme til
himmelen. Sannsynligvis så vil du trolig komme dit fortere fordi du ikke vet hvordan du skal
leve i god helse. Men vet du hva? Det er tilgjengelig for deg. Jesus døde for å gjøre det mulig.
Gud ønsker at du skal være frisk.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Matt 8:16-17. Hvor mange mennesker helbredet Jesus?
2. Les Jes 53:3.5. Hvilken type helbredelse snakker disse versene om?
3. Les Matt 8:17. Hva skjedde med våre sykdommer og skrøpeligheter?
4. Les 1. Pet 2:24. Hvilke to ting sier dette verset at Jesus gjorde for oss?
5. Les Jak 5:14-15. Ordet «frelst» i vers 15 er det greske ordet «sozo», som er oversatt «å
utfri, beskytte, helbrede, bevare, gjøre hel.» Det er det samme ordet som Bibelen referer
til som «frelse». Ifølge disse versene og den greske definisjonen for frelse, hva er inkludert
i frelsen?
6. Les Matt10:7. Når Jesus sendte ut sine disipler, hva sa Han at de skulle si?
7. Les Matt 10:8. Hva sa Jesus de skulle gjøre?
8. Les Mark 16:15. Hva fortalte Jesus disiplene Sine at de skulle gjøre?
9. Les Mark 16:16. De som tar imot evangeliet vil gjøre hva?
10. Les Mark 16:17. Hvilke tegn skal følge dem som tror?
11. Les Mark 16:18. Hvilke andre tegn følger troende?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 8:16-17 - Da kvelden kom, førte de til Ham mange demonbesatte. Og Han drev ut åndene
med et ord og helbredet alle som var syke, slik at det ble oppfylt som var talt ved profeten Jesaja, når
han sier: «Han Selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.»
Jes 53:3-5 - Han var foraktet og forkastet av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom.
Folk skjulte sitt ansikt for Ham. Han var foraktet, og vi regnet Ham for intet. Sannelig, det var
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våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet,
slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre
misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.
1.Pet 2:24 - Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi, døde fra
syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved Hans sår ble dere legt.
Jak 5:14-15 - Er noen syke blant dere? Han skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham
og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal helbrede den syke, og Herren skal reise
ham opp. Og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt.
Matt 10:7-8 - Og når dere går av sted, skal dere forkynne og si: Himlenes rike er kommet nær.
Helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner! For ingenting har dere fått det, for
ingenting skal dere gi det videre.
Mark 16:15-18 - Og Han sa til dem: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele
skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye
tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal
legge hendene på syke, og de skal bli friske.»

FASIT.
1. Les Matt 8:16-17. Hvor mange mennesker helbredet Jesus?

Alle som kom til Ham.
2. Les Jes 53:3-5. Hvilken type helbredelse snakker disse versene om?

Alle former for helbredelse (også fysisk).
3. Les Matt 8:17. Hva skjedde med våre sykdommer og skrøpeligheter?

Jesus bar dem.
4. Les 1. Pet 2:24. Hvilke to ting sier dette verset at Jesus gjorde for oss?

Han bar våre synder på sin kropp og ble såret for vår legedom (helbredelse).
5. Les Jak 5:14-15. Ordet «frelst» i vers 15 er det greske ordet «sozo», som er oversatt «å
utfri, beskytte, helbrede, bevare, gjøre hel.» Det er det samme ordet som Bibelen referer
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til som «frelse». Ifølge disse versene og den greske definisjonen for frelse, hva er inkludert
i frelsen?

Helbredelse.
6. Les Matt10:7. Når Jesus sendte ut sine disipler, hva sa Han at de skulle si?

Himlenes rike er kommet nær.
7. Les Matt 10:8. Hva sa Jesus de skulle gjøre?

Helbred de syke, rens spedalske, reis opp de døde, og kast ut onde ånder.
8. Les Mark 16:15. Hva fortalte Jesus disiplene Sine at de skulle gjøre?

Gå ut i all verden og forkynn evangeliet til alle.
9. Les Mark 16:16. De som tar imot evangeliet vil gjøre hva?

Tro og bli døpt.
10. Les Mark 16:17. Hvilke tegn skal følge dem som tror?

De vil drive ut onde ånder og tale med nye tunger.
11. Les Mark 16:18. Hvilke andre tegn følger troende?

De skal legge hendene på de syke og de skal bli friske.

2-34

MODUL 2

LEKSJON 8

HINDRINGER FOR
HELBREDELSE
Av Andrew Wommack

I den forrige undervisningen snakket jeg om det faktum at det er Guds vilje å
helbrede, og at helbredelse er en del av forsoningen. Mye mer kunne vært sagt om dette, for
selv om du har akseptert det og har sett det i Skriften, reiser det fortsatt en rekke spørsmål
som for eksempel: «Hvis det er Guds vilje å helbrede oss, hvorfor er ikke alle helbredet?»
Det er mange grunner til det, og jeg berører bare overflaten på de tingene jeg vet. Det er mye
informasjon jeg ganske enkelt ikke kan få med her, men siden det er Guds vilje å helbrede,
ønsker jeg å formidle noe om hvorfor folk ikke blir helbredet. En av årsakene er uvitenhet.
Du kan ikke fungere i noe som du ikke kjenner til eller forstår, og i mitt eget liv har dette
virkelig vært en sannhet.
Jeg var opplært til å tro at Guds vilje automatisk kom til å skje, og at jeg ikke hadde
noen autoritet, makt eller noe å si om saken. Så gjennom min uvitenhet skjedde det en rekke
ting. Faren min døde da jeg var tolv år gammel og to eller tre personer hadde dødd i mitt
nærvær i tiden frem til jeg hadde fylt tjueen. Jeg bad for dem alle at de skulle bli helbredet,
men jeg så ingen helbredelse bli manifestert. Ikke fordi det ikke var Guds vilje, men på
grunn av uvitenhet fra min side. Uvitenhet er en grunn til at ting skjer, men det er ingen
unnskyldning. Det er for eksempel som tyngdeloven. En person kan si: «Jeg innså ikke at
dersom jeg trådte utenfor kanten på taket av en ti-etasjers bygning så ville det ta livet av
meg.» Du trenger ikke å innse det for å oppleve den fulle virkningen av den loven som virker
mot deg. Folk er uvitende om noen av Guds lover. De vet ikke hvordan Hans system innen
helbredelse fungerer, så uvitenhet tar livet av mange mennesker.
En annen ting som kan hindre oss fra å motta helbredelse er synd. Folk blir ofte
veldig opprørt når man sier det, fordi de tolker det som om at man sier at all sykdom er et
resultat av en synd fra vår side, noe som ikke er sant. Det er ikke det jeg påstår. I Johannes
kapittel 9 var det en situasjon der Jesus kom ut av tempelet. Disiplene Hans pekte på en
mann som var født blind og i vers 2 sa de: «Rabbi, hvem har syndet, denne mannen eller hans
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foreldre, siden han ble født blind?» Med andre ord så prøvde de å koble hans lidelse direkte
til synd, og de spurte om det var hans synd eller hans foreldres synd som hadde ført til at han
var født blind. Jesu svar var at ingen av dem hadde syndet. Det betyr ikke at foreldrene eller
sønnen aldri hadde syndet, men at det ikke var synd som var direkte årsak til hans blindhet.
Det er løgn å si at all sykdom er koblet til synd, men det er også løgn å si at synd ikke kan
være en av faktorene.
I Johannes kapittel 5 skjedde det at Jesus var ved Betesda dammen, og at Han
helbredet en mann på overnaturlig vis. Store folkemengder var på stedet, og bare en person
ble helbredet. Et stykke ut i kapitlet viste det seg at mannen ikke visste hvem som hadde
helbredet ham da jødene i vers 12 spurte ham: «Hvem er Den Mannen som sa til deg: Ta sengen
din og gå?» Versene 13 og 14 fortsetter: «Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det
var, for Jesus hadde trukket seg tilbake av hensyn til den store folkemengden som var på stedet.
Deretter fant Jesus ham i templet, og Han sa til ham: «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, så ikke
noe verre skal ramme deg.»» Jesus sa her at synd ville forårsake at noe verre enn lammelse ville
komme over ham. Han knyttet resultatet av sykdommen til synd. Han sa også i Johannes
kapittel 9 at det ikke var på grunn av noens synd at den mannen var født blind.
Noen ting skjer bare naturlig, men det er ganger da sykdom, plager eller problemer
kan være et direkte resultat av synd. Selv i slike tilfeller betyr det ikke at det er Gud som gjør
dette mot oss. Ta for eksempel en person som lever ut en homoseksuell livsstil, noe som er
en perversjon av naturen. Menneskekroppen er ikke laget for å leve på den måten. Seksuelt
overførbare sykdommer kommer fra en slik livsstil. Gud står ikke bak disse sykdommene –
det er bare naturens opprør fordi den ikke er designet for å leve på den måten. Hvis du for
eksempel går avsted og spiser feil mat, så vil kroppen din reagere, men det er ikke Gud som
gjør det mot deg. Det er naturlover, naturlige faktorer som påvirker en situasjon. Så det er
sant at synd kan være en av grunnene til at mennesker ikke blir helbredet.
Hvis det er en kjent synd i livet ditt og du tror Gud for helbredelse, så slutt med den
synden. For gjennom den gir du Satan en direkte adgang som hindrer deg fra å ta imot det
Gud gjør i ditt liv. I Rom 6:16 står det: «Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere
til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til
døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet?» Dette sier ikke at Satan blir herre
på den måten at du mister din frelse og går fortapt, men det sier at uavhengig av om du er
kristen eller ikke – dersom du lever i synd – så gir du Satan en innfallsport i livet ditt. I Joh
10:10 står det at: «Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge.» Men
Jesus kom for å gi deg liv. Så du har Jesus som prøver å bringe Sitt liv og helse til deg, men du
har også Satan som forsøker å gjøre deg syk. Om du gjennom synd overgir deg selv til Satan,
så myndiggjør du han og gir ham handlingsrom i livet ditt. Du kan be og spørre Gud om
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helbredelse så mye du vil, men dine handlinger tillater djevelen å komme inn med sykdom.
Så, hvis du lever i synd, må du stoppe det.
Jeg må legge til at du kan bli så selvransakende at du vil si: «Jeg er alltid dårligere enn
jeg burde være.» Og slik kan du komme til at selv om du tror Gud kan helbrede, så tror at
du Han ikke vil fordi du ikke fortjener det. Det er også helt feil. Ingen av oss kommer noen
gang til å ta imot helbredelse fra Gud fordi vi fortjener det. Gud har aldri hatt noen som er
kvalifisert til å arbeide for Ham hittil, så du trenger ikke koble det Gud gjør i livet ditt bare
til din egen prestasjon, din hellighet. Det må være basert på hva Jesus har gjort for deg og din
tro på Ham. På samme tid, så kan du ikke ignorere dine handlinger og gi deg selv til djevelen
uten at han vil hindre deg. Du vil se helbredelser skje mye lettere og mye bedre i livet ditt
hvis du omvender deg og slutter med alt du gjør som gir Satan en innfallsport i livet ditt.
En annen faktor når det gjelder helbredelse som ikke alle tenker så mye på, er den
negativitet og vantro andre mennesker har som kan påvirke deg. Et av de klassiske eksempel
på dette er i Markus kapittel 6 der Jesus var i Sin hjemby. Folket respekterte Ham ikke fordi
de husket Han som en liten gutt. De kjente Hans far og mor, brødre og søstre, og respekterte
Ham ikke slik som noen mennesker gjorde. De gikk imot Ham og kritiserte Ham. Mark
6:4-6 forteller: «En profet er ikke uten ære bortsett fra på sitt hjemsted, blant sine slektninger og i
sitt hjem. Og Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, bortsett fra at Han la hendene Sine
på noen få syke og helbredet dem. Og Han undret seg over deres vantro.» Dette sier ikke at Jesus
ikke ville gjøre noen mektige gjerninger, men at Han ikke kunne. Her er Jesus, Guds sønn,
som kom til jorden som et menneske, uten noen mangel i Sin tro. Og det var absolutt ingen
innfallsport av synd i Hans liv. Likevel var Han begrenset i hva Han kunne gjøre for andre
mennesker på grunn av deres vantro. Se det i sammenheng med Matt 13:58, hvor det står:
«Og Han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro.» Vi ser at Jesus,
som ikke hadde noen begrensninger i Seg selv og absolutt ingen synd som kunne gi Satan en
innfallsport i livet Hans, var begrenset i hva Han kunne gjøre på grunn av folkene rundt ham.
Dette er så viktig å forstå: Det er Guds vilje å helbrede alle hele tiden. Hvis du tror
det, kan du muligens gjøre den feilen å dra til et sykehus og prøve å tømme det for hver
eneste syke person fordi du tror det er Guds vilje for dem å bli helbredet. Det er Guds vilje
for dem å bli helbredet, men Han vil ikke handle mot deres egen frie vilje. Gud vil beskytte
deres rett til å være syk, deres rett til ikke å bli helbredet. Ingen kan tvinge dem til å bli
helbredet – og de kan ikke bli helbredet basert på noen andre sin tro. Andres tro kan hjelpe
dem hvis de sliter, men ingen kan gjøre det for dem. Du kan dytte en bil når den står i fri,
men du kan ikke dytte en bil som står i gir med håndbrekket på. Hvis en person er imot
helbredelse, så kan du ikke overvinne det. På grunn av dette, kan du ikke tømme et sykehus
eller gå inn i en gudstjeneste og se alle bli helbredet uten at de samarbeider. Det er så mye
mer som kunne vært sagt om dette. Når Jesus helbredet mennesker, og til og med da Han
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vekte opp døde, gikk Han bort til noen og sa: «Gråt ikke». Han fortalte en mor at hun ikke
skulle gråte, for så å vekke hennes sønn opp fra de døde. Noens tro må utøves på en eller
annen måte. Det må være tro fra din side, og det er så mange, mange andre ting involvert i
helbredelse. Jeg har bare drøftet noen få ting her, og forhåpentligvis vil det hjelpe deg, men
en av de viktigste tingene du trenger å få ut av dette er at Gud er trofast. Det er Hans vilje
for deg å bli helbredet, men du må lære hvordan du skal samarbeide med Ham. Han kan ikke
gjøre det for deg, Han må gjøre det gjennom deg. Det vil komme fra innsiden av deg.
Jeg ber om at disse tingene vil hjelpe deg til å begynne å overgi deg selv til Gud, til å
la Guds kraft flyte gjennom deg, og til å vandre i Hans overnaturlige helse.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Matt 8:17. Hva gjorde Jesus for å oppnå helbredelse for oss?
2. Les Hos 4:6. Noen mennesker blir ikke helbredet på grunn av:
A. Uvitenhet (manglende kunnskap).
B. De går ikke i kirken.

C. De er ikke gode nok.
3. Les Joh 9:1-3. Hva trodde disiplene forårsaket mannens blindhet? Tenkte de korrekt?
4. Les Joh 5:14. Synd åpner døren for sykdom, men ikke alltid. I tillegg til sykdom, hva
annet kan synd føre til i et menneske?
5. Les Rom 5:12-14 (i The Living Bible). Hvis synd ikke alltid er grunnen til sykdom, hva
kan være en sannsynlig årsak?
6. Les Apg 10:38. Hva kan være årsaken til sykdom ifølge dette verset?
7. Les Matt 13:58. Hva kan helbredelse hindres av?
8. Les Jak 5:15. Hva kan redde den syke?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 8:17 - slik at det ble oppfylt som var talt ved profeten Jesaja, når han sier: «Han selv tok våre
skrøpeligheter og bar våre sykdommer.»
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Hos 4:6 - Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen,
skal Jeg også forkaste deg så du ikke skal være prest for Meg. Fordi du har glemt din Guds lov, skal
Jeg også glemme dine barn.
Joh 9:1-3 - Da Jesus gikk videre, fikk Han øye på en mann som hadde vært blind fra fødselen av.
Disiplene Hans spurte Ham og sa: «Rabbi, hvem har syndet, denne mannen eller hans foreldre,
siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet, men
dette skjedde for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham.
Joh 5:14 - Deretter fant Jesus ham i templet, og Han sa til ham: «Se, du er blitt frisk. Synd ikke
mer, så ikke noe verre skal ramme deg.»
Rom 5:12-14 - Derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden,
og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet - for også i tiden fram til loven
var det synd i verden, men synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov - likevel hersket døden
fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med overtredelsen til Adam, han
som er et forbilde på Ham som skulle komme.
Rom 5:12-14 - When Adam sinned, sin entered the entire human race. His sin spread death
throughout all the world, so everything began to grow old and die, for all sinned. We know that it
was Adam’s sin that caused this because although, of course, people were sinning from the time of
Adam until Moses, God did not in those days judge them guilty of death for breaking his laws—
because he had not yet given his laws to them nor told them what he wanted them to do. So when
their bodies died it was not for their own sins since they themselves had never disobeyed God’s special
law against eating the forbidden fruit, as Adam had. What a contrast between Adam and Christ
who was yet to come!
(The Living Bible.)
Rom 5:12-14 - Da Adam syndet, entret synd inn i hele menneskeheten. Hans synd spredte døden
over hele verden, så alt begynte å eldes og dø, for alle syndet. Vi vet at det var Adams synd som
forårsaket dette fordi selv om folk selvfølgelig syndet fra Adam til Moses, dømte Gud dem ikke for
å bryte Sin lov i de dager- fordi Han ennå ikke hadde gitt dem Sine Lover eller hadde fortalt dem
hva Han ville at de skulle gjøre. Så da deres kropper døde, var det ikke på grunn av deres egne
synder, fordi de selv aldri hadde brutt Guds spesielle lov mot å spise den forbudte frukten, som Adam
hadde forbrutt seg mot. For en kontrast mellom Adam og Kristus som ennå ikke var kommet!
(The Living Bible, oversatt.)
Apg 10:38 - Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han
som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var
med Ham.
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Matt 13:58 - Og Han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro.
Jak 5:15 - Og troens bønn skal helbrede den syke, og Herren skal reise ham opp. Og hvis han har
gjort synder, skal han bli tilgitt.

FASIT.
1. Les Matt 8:17. Hva gjorde Jesus for å oppnå helbredelse for oss?

Han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.
2. Les Hos 4:6. Noen mennesker blir ikke helbredet på grunn av:

A. Uvitenhet (manglende kunnskap).
3. Les Joh 9:1-3. Hva trodde disiplene forårsaket mannens blindhet?

Synd. Tenkte de korrekt? Nei.
4. Les Joh 5:14. Synd åpner døren for sykdom, men ikke alltid. I tillegg til sykdom, hva
annet kan synd føre til i et menneske?

Mye som er verre enn sykdom, til og med død (Rom 6.23).
5. Les Rom 5:12-14 (i The Living Bible). Hvis synd ikke alltid er grunnen til sykdom, hva
kan være en sannsynlig årsak?

Syndefallet (1. Mosebok kapittel 3). Adam introduserte synd og sykdom til den
menneskelige rase gjennom sine misgjerninger.
6. Les Apg 10:38. Hva kan være årsaken til sykdom ifølge dette verset?

Å være undertrykt av djevelen.
7. Les Matt 13:58. Hva kan helbredelse hindres av?

Vantro.
8. Les Jak 5:15. Hva kan redde den syke?

Troens bønn.
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I Matt 18:21-22 står det: «Da kom Peter til Ham og sa: «Herre, hvor ofte skal min bror
kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Så mye som sju ganger? Jesus sa til ham: «Ikke så mye som
sju ganger, sier Jeg deg, men så mye som sytti ganger sju.»» Jeg tror Peter tenkte at han var veldig
sjenerøs da han spurte hvor mange ganger han skulle tilgi noen som syndet mot han: «Sju
ganger om dagen, tror du?» Jesus sa: «Peter, ikke sju, men sytti ganger sju». Det er 490 ganger,
men det betyr ikke at du skal slutte å tilgi etter 490 ganger. Det tallet Jesus sa var et så stort
antall krenkelser mot en person at det umulig kan skje på en dag. Han sa at tilgivelse skal
være kontinuerlig. Det skal bare fortsette og fortsette. Tilgivelse skal være grunnholdningen
for en kristen. Jesus sa i Luk 23:34: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Martyren
Stefanus sa også i Apg 7:60: «Herre, tilregn dem ikke denne synden!». Ikke alle mennesker vil ta
imot tilgivelse, men holdningen i hjertet til en kristen skulle alltid være å tilby det.
Jesus fortalte en lignelse om tilgivelse i Matt 18:23: «Derfor er Himlenes rike å ligne
med en konge som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Og da han hadde begynt å gjøre opp
regnskapet, ble det ført til ham en som skyldte ham ti tusen talenter (The Living Bible sier at
det tilsvarer ca. 80 millioner kroner). Men da han ikke hadde noe å betale med, befalte herren
hans at han skulle bli solgt sammen med sin kone og sine barn og alt han eide, og at gjelden skulle
betales. Da falt tjeneren ned for ham og sa: Herre, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg
alt sammen». (Min parentes). Slik er situasjonen: Det er en mann som faktisk skylder rundt
åtti millioner kroner til sin herre. Han har ingen mulighet til å betale det – han vet at han
ikke kan det og hans herre vet at han ikke kan det. På den tiden kunne du ikke slå deg selv
konkurs slik du kan i dag. De ville selge deg, kona di, barna dine og alt du eide, og alle ville
havne i slaveri. Du ville bli satt i fengsel til alt var betalt, og hvis det ikke ble det, ville du bli
sittende der resten av livet. Denne mannen gjorde det eneste han kunne gjøre: Han falt ned
på sine knær og ropte om nåde: «Å herre, vær tålmodig med meg! Jeg ber deg, vær så snill!
Jeg vil betale tilbake alt. Bare vær tålmodig!» Legg merke til hva som skjer i vers 27. Der står
det at herren hans ble grepet av medlidenhet, og ettergav ham hele gjelda.
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Vi hadde en gjeld vi ikke kunne betale. Bibelen sier i Rom 6:23 at syndens lønn er
døden - adskillelse fra Gud i evighet - og at alt sølv og gull i verden ikke kunne kjøpe oss
fri. Men i Sin medlidenhet og i Sin nåde, sendte Gud Sin Sønn Jesus Kristus til jorden for å
betale gjelden vi ikke kunne betale. Gud så på oss i Sin medlidenhet og barmhjertighet og sa:
«Jeg ettergir dere den gjelden».
Denne mannen som akkurat hadde blitt ettergitt mange millioner, hadde 100 denarer
(1 denar var rundt en dagslønn) til gode hos en medtjener. Han fant ham og sa: «Jeg har
akkurat fått ettergitt mange millioner, og hva betyr noen tusen kroner for meg. Jeg vil at du
skal være like fri som jeg er. Bare glem hele greia! Det er greit, for jeg har blitt ettergitt over
80 millioner kroner.» (Oversetters parentes). Dette er det som skulle ha skjedd, men slik var
det ikke. La oss lese det som virkelig skjedde i versene 28-31: «Men denne tjeneren gikk ut og
fant en av sine medtjenere som skyldte ham hundre denarer. Og han grep ham og tok strupetak på
ham og sa: Betal meg det du skylder! Da falt medtjeneren hans ned for føttene hans og tryglet ham
og sa: Ha tålmodighet med meg, og jeg skal betale deg alt sammen. Men han ville ikke, og gikk bort
og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han være til han kunne betale gjelden. Da medtjenerne hans
så hva som skjedde, ble de meget sorgfulle. Og de kom og fortalte sin herre alt som hadde hendt.»
Han kastet denne mannen i fengsel for noen tusenlapper etter at han selv hadde fått ettergitt
over 80 millioner kroner. Kan du fatte det?
Versene 32-34 fortsetter: «Etter at hans herre hadde kalt ham til seg, sa han til ham:
Du onde tjener! Jeg etterga deg hele gjelden fordi du ba meg om det. Burde ikke du også ha
barmhjertighet med din medtjener, slik som jeg forbarmet meg over deg? Og hans herre ble vred og
overlot ham til dem som torturerer, helt til han kunne betale alt det han skyldte.» Denne mannen
ble kastet i fengsel på grunn av måten han hadde behandlet sin medtjener på, og dermed
mistet han sin opprinnelige tilgivelse. Jesus sier i vers 35: «Slik skal også Min himmelske Far
gjøre med dere, dersom ikke hver eneste en av dere av sitt hjerte tilgir sin bror hans overtredelser.»
Er ikke det tåpelig, etter å ha fått tilgitt all vår synd - hvis lønn er død og adskillelse fra Gud
i all evighet - å nekte å tilgi? Vi bønnfaller Gud og sier: «Tilgi meg og ha barmhjertighet
med meg gjennom Jesus Kristus», vi tar imot tilgivelse, og så snur vi oss og nekter å tilgi noen
for en liten ting som vi synes er så stor - etter å ha mottatt tilgivelse for alt det vi har gjort.
Gud sier at det er ondskap.
Jeg var pastor for en menighet en tid tilbake, og det var en ung kvinne i forsamlingen
som var i stand til å se ting i framtiden. Hun kom til meg en dag og sa: «Er det Den Hellige
Ånd som forteller meg ting som kommer til å skje og som viser meg hva som skal skje i
framtiden? Jeg vet når mennesker vil komme til å dø og når noen kommer til å vrake bilen
sin, og slike ting.» Jeg sa: «Du vil ikke like svaret mitt, men jeg tror ikke at dette er Den
Hellige Ånd. Jeg tror dette er en spådomsånd, den samme ånd som fulgte apostelen Paulus
omkring i Apostlenes Gjerninger kapitel 16. Til slutt irettesatte han ånden og befalte den å
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forlate jenta, og hun mistet evnen til å spå.» Jeg sa videre at jeg ikke var Gud, og sa: «Jeg vil
at du skal gå til Jesus og spørre Ham: Herre, hva er det som forteller meg ting og gir meg
informasjon, til og med før jeg ble frelst? Er det den Hellige Ånd, eller er det noe annet?»
Hun kom tilbake til meg en dag og sa: «Jeg snakket med Gud om det, og jeg tror det er helt
greit». Jeg sa: «Alt som Gud sier er greit – jeg er ikke Den Gode Hyrde.»
Dette var tidlig i 1986, og vet du hva som skjedde i 1986? Vi hadde en romferge
som het Challenger, og 8 mennesker gikk ombord i den. En av dem var en kvinnelig lærer.
Da denne unge kvinnen så på TV, så hun denne læreren som sa: «I morgen går jeg til værs
med Challenger» og som så snakket videre om utskytningen. En ånd talte til den unge
kvinnen og sa: «Hun kommer til å dø, hun kommer til å dø!» Neste dag da Challenger ble
skutt opp, eksploderte den mens hele verden så på, og hele mannskapet omkom. Den unge
kvinnen kom tilbake til meg og sa: «Broder Don, jeg tror det som taler til meg og gir meg
informasjon kanskje ikke er den Hellige Ånd. Vil du be for meg?» Etter gudstjenesten den
kvelden, da alle var gått, holdt jeg hendene hennes og sa: «Du urene spådomsånd, kom ut
av henne!» Ingenting skjedde. Jesu disipler prøvde en gang å kaste en uren ånd ut av en ung
gutt uten å klare det. Jesus sa: «Kom hit med gutten!» Så jeg sa: «Herre, jeg trodde jeg visste
hva som foregikk her, men jeg kommer med denne unge kvinnen til deg. Vis oss hva som
foregår.» Kona mi bad sammen med oss, og Gud gav henne et kunnskapsord. Hun sa: «Det
har noe med hennes mor å gjøre». Jeg sa til kvinnen: «Vil du tilgi din mor?» I det øyeblikket
jeg sa det, ropte en stemme ut av henne: «NEI! Hun avslørte meg!» Da sa jeg: «Jeg binder
deg, du urene ånd!» og spurte henne igjen om hun ville tilgi sin mor. Da tilgav hun og løste
sin mor og lot henne gå ved Guds nåde og hjelp. Hun var i stand til å gi slipp ved å ta en
bestemmelse om å tilgi, og da tok hun imot sin utfrielse og frihet.
Akkurat som Jesus sa i lignelsen i Matteus kapittel 18, så sier jeg at hvis vi ikke tilgir
av hjertet etter at vi selv har blitt tilgitt slik en stor gjeld fra vår himmelske far, blir vi overgitt
i hendene til plageånder. Hvem er de som plager? De kan være alle mulige ting - demoniske
festningsverk, undertrykkelse, sykdom, depresjon, lidelser og mange andre ting. Roten er
utilgivelse. Det å ikke tilgi etter selv å ha blitt tilgitt, gir Satan fotfeste i våre liv. Bibelen sier
at vi må bestemme oss for å tilgi. I «Fadervår» (Matt 6:9-11), sier Jesus at vi skal tilgi slik vi
har blitt tilgitt.
I Mark 11:25-26 står det at når vi ber, hvis vi har noe imot noen, så skal vi tilgi.
Hva betyr det? Hvor lenge kan utilgivelse forbli i hjertene våre? Ikke lengre enn det tar
oss å gå til Herren og be. Og hvis vi har den minste bit av utilgivelse mot noen, skal vi
løse dem og si: «Gud, jeg lar dem gå i dag. Jeg tilgir dem. Jeg gjør et valg fordi Du tilgav
meg en så stor gjeld.»
«Herre, jeg ber for alle som leser denne undervisningen, som har utilgivelse i sitt liv, at
de tar en beslutning akkurat nå om å la den personen gå, å tilgi personen om den er levende
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eller død. Jeg ber om at de vil la det gå, og la såret bli leget ved din kraft og nåde i dag, Herre.
Jeg takker deg, i Jesu navn. Amen»

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Matt 18:21. Hvor mange ganger mente Peter man burde tilgi?
2. Les Matt 18:22. Hvor mange ganger sa Jesus at vi skulle tilgi?
3. Les Matt 18:23-24. Hvor mye skyldte denne tjeneren sin Herre?
4. Les Matt 18:25. Siden tjeneren ikke kunne slå seg konkurs, hva ville skje?
5. Les Matt 18:26. Hva var tjenerens spørsmål? Kunne han ha tilbakebetalt gjelden?
6. Les Matt 18:27. Hvilken holdning viste herren mot sin tjener? Hvilken holdning viste
Gud mot oss og vår gjeld (synd)?
7. Les Matt 18:28. Tjeneren som ble tilgitt, hadde en medtjener som skyldte ham hvor
mye?
8. Les Matt 18:28. Hva var tjenerens holdning mot sin medtjener?
9. Les Matt 18:29-30. Hva gjorde tjeneren mot sin medtjener?
10. Les Matt 18:31-33. Hva kalte herren tjeneren som ikke vil tilgi?
11. Les Matt 18:33. Hva sa herren at tjeneren burde ha gjort?
12. Les Matt 18:34. Når herren fant ut hva som hadde skjedd, hvordan påvirket det hans
følelser?
13. Les Matt 18:34. Forspilte tjeneren ved sin handlemåte (eller beslutning) den tilgivelsen
han først hadde fått?
14. Les Matt 18:35. Hva er poenget med denne lignelsen?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 18: 21-27 - Da kom Peter til Ham og sa: «Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot
meg, og jeg tilgi ham? Så mye som sju ganger?» Jesus sa til ham: «Ikke så mye som sju ganger,
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sier Jeg deg, men så mye som sytti ganger sju. Derfor er Himlenes rike å ligne med en konge som
ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Og da han hadde begynt å gjøre opp regnskapet, ble
det ført til ham en som skyldte ham ti tusen talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med,
befalte herren hans at han skulle bli solgt sammen med sin kone og sine barn og alt han eide, og at
gjelden skulle betales. Da falt tjeneren ned for ham og sa: Herre, ha tålmodighet med meg, så skal
jeg betale deg alt sammen. Da ble tjenerens herre grepet av dyp medlidenhet. Han slapp ham fri
og etterga ham gjelden.
Matt 18: 28-35 - Men denne tjeneren gikk ut og fant en av sine medtjenere som skyldte ham
hundre denarer. Og han grep ham og tok strupetak på ham og sa: Betal meg det du skylder! Da falt
medtjeneren hans ned for føttene hans og tryglet ham og sa: Ha tålmodighet med meg, og jeg skal
betale deg alt sammen. Men han ville ikke, og gikk bort og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han
være til han kunne betale gjelden. Da medtjenerne hans så hva som skjedde, ble de meget sorgfulle.
Og de kom og fortalte sin herre alt som hadde hendt. Etter at hans herre hadde kalt ham til seg, sa
han til ham: Du onde tjener! Jeg etterga deg hele gjelden fordi du ba meg om det. Burde ikke du også
ha barmhjertighet med din medtjener, slik som jeg forbarmet meg over deg? Og hans herre ble vred
og overlot ham til dem som torturerer, helt til han kunne betale alt det han skyldte. Slik skal også
Min himmelske Far gjøre med dere, dersom ikke hver eneste en av dere av sitt hjerte tilgir sin bror
hans overtredelser.»
Matt 18: 32-35 - Kongen kalte inn mannen og sa: «Du onde tjener! Jeg etterga deg hele gjelden
da du ba meg om nåde. Burde ikke du være tvingende overbevist om å være barmhjertig med din
medarbeider som ba om nåde?» Kongen var rasende og puttet skruene på mannen helt til han betalte
tilbake hele sin gjeld. Og det er akkurat slik min Far i himmelen vil gjøre med hver og en av dere
som ikke tilgir betingelsesløst den som ber om nåde. (The Message, oversatt).

FASIT.
1. Les Matt 18:21. Hvor mange ganger mente Peter man burde tilgi?

7 ganger.
2. Les Matt 18:22. Hvor mange ganger sa Jesus at vi skulle tilgi?

490 ganger (eller uten stans, kontinuerlig).
3. Les Matt 18:23-24. Hvor mye skyldte denne tjeneren sin Herre?

Ti tusen talenter, eller rundt 80 millioner kroner (et beløp som sannsynligvis
aldri kunne betales tilbake).
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4. Les Matt 18:25. Siden tjeneren ikke kunne slå seg konkurs, hva ville skje?

Han, hans kone, hans barn og alt han eide ville bli auksjonert bort på et
slavemarked for å betale hans gjeld.
5. Les Matt 18:26. Hva var tjenerens spørsmål? Kunne han ha tilbakebetalt gjelden?

Han ba om at herren hans skulle ha tålmodighet med ham og at han ville betale
alt tilbake. Sannsynligvis kom han aldri til å gjøre det.
6. Les Matt 18:27. Hvilken holdning viste herren mot sin tjener? Hvilken holdning viste
Gud mot oss og vår gjeld (synd)?

En holdning av medfølelse og tilgivelse.
7. Les Matt 18:28. Tjeneren som ble tilgitt, hadde en medtjener som skyldte ham hvor
mye?

Hundre denarer (1 denar var ca. 1 dagslønn).
8. Les Matt 18:28. Hva var tjenerens holdning mot sin medtjener?

En holdning av utålmodighet, vold og utilgivelse.
9. Les Matt 18:29-30. Hva gjorde tjeneren mot sin medtjener?

Kastet han i fengsel til han kunne betale gjelden.
10. Les Matt 18:31-33. Hva kalte herren tjeneren som ikke vil tilgi?

Du onde tjener.
11. Les Matt 18:33. Hva sa herren at tjeneren burde ha gjort?

Hatt medfølelse med sin medtjener slik herren hadde hatt det med han. Han
skulle latt han gå og tilgitt han.
12. Les Matt 18:34. Når herren fant ut hva som hadde skjedd, hvordan påvirket det hans
følelser?

Han ble sint.
13. Les Matt 18:34. Forspilte tjeneren ved sin handlemåte (eller beslutning) den tilgivelsen
han først hadde fått?

Ja.
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14. Les Matt 18:35. Hva er poenget med denne lignelsen?

Og det er akkurat slik min Far i himmelen vil gjøre med hver og en av dere som
ikke tilgir betingelsesløst den som ber om nåde (Matt 18:35, oversatt fra The
Message).
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LEKSJON 10

EKTESKAP - del 1
Av Don Krow

I dag skal vi snakke om ekteskap. Først vil jeg gi deg litt statistikk: 75 % av alle
kjernefamilier vil ha behov for noe ekteskapsrådgivning. Ett av to ekteskap vil ende i
skilsmisse. I 50 % av ekteskapene vil en av partene være utro i løpet av de fem første årene.
Selv i kristne sammenhenger sies det at så mange som 30 % av pastorene vil bli involvert i et
upassende forhold med noen i sin egen menighet. Det synes for meg som om vi slett ikke har
forstått de bibelske prinsippene dersom disse statistikkene er i nærheten av virkeligheten. Vi
skal derfor se på temaet ekteskap og se på noen av de ting Gud sier om det og om hvordan
du kan bli i stand til å styrke relasjonen i ditt ekteskap.
Ekteskapet er Guds idé. Han designet det. I 1. Mos 2:18 står det: «Og Herren Gud
sa: «Det er ikke godt for Adam å være alene. En hjelper som passer til ham, vil Jeg gjøre for ham.»»
Også i 1. Mos 1:31 står det: «Da så Gud det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Så
ble det kveld, og det ble morgen den sjette dagen.». Du må huske at dette var en fullkommen
skapelse. Gud kom og var sammen med mennesket. Han hadde en fantastisk relasjon med
ham. Hver dag kom Han i kveldingen når det kjølnet og var sammen med Adam. Noen
ganger tenker vi at om vi hadde en fullkommen relasjon med Gud, så ville vi egentlig ikke ha
behov for noe annet, men det stemmer ikke. Gud sa i 1. Mos 1:31 om det Han hadde skapt:
«Og se, det var overmåte godt». Det første Gud sa at «ikke var godt», finner vi i 1. Mos 2:18:
«Det er ikke godt for Adam å være alene». Så, ekteskap var Guds ide for å møte det behovet som
mennesket hadde, ved å gi ham en hjelper som passet til han for å møte problemet ensomhet
som han kunne komme til å støte på i livet. Ekteskap, om vi følger brukermanualen og legger
inn i det hva Gud tenkte, var ment å bringe lykke og ikke elendighet.
1. Mos 2:24 er første gangen Bibelen egentlig snakker noe særlig om ekteskapet.
Der står det: «Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin hustru, og de skal
være ett kjød.» Ekteskap er å forlate alle andre relasjoner for å endre fokuset i livet over på en
annen person, og Gud designet det slik. Det er som en treenig relasjon. I ekteskapsforholdet,
da Gud kalte Adam og Eva sammen, var det ikke bare Adam som relaterte til Gud eller Eva
som relaterte til Gud. Det var nå Adam og Eva som enhet, som ett, med formålet å kjenne
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Gud. Bibelen sier i 1. Pet 3:7: «Dere ektemenn, på samme måte skal dere leve sammen med dem
(konene deres) med forstand.....for at deres bønner ikke skal bli hindret.» (min parentes). I 1.
Mos 5:1-2, et virkelig supert avsnitt i Skriften, står det: «Dette er Adams slektsbok. På den dag
Gud skapte mennesket, formet Han det i Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte Han dem, og
Han velsignet dem og kalte dem mennesker på den dag de ble skapt.» Legg merke til at Adam
gav sin hustru navnet Eva, men Gud kalte Adam og Eva sammen som en enhet, Adam. Så, i
ekteskapet er det ikke lenger Gud og meg eller Gud og henne, det er meg og min kone som
ett, arvinger av livets nåde som har blitt kalt til å tjene Gud med hensikt, å vandre som ett og
som en enhet.
I 1. Mos 2:24, som vi akkurat leste, står det at en mann skal forlate sin far og mor og
være knyttet til sin kone, og de skal være ett kjød. Ordet «knyttet» betyr å holde seg til eller
limes fast til, å bli ett, med hensikt å være ett. Hvis du har problem i ekteskapet ditt i dag, la
meg stille deg noen få spørsmål: De tingene du gjør, måten du er på overfor ektefellen din,
det du sier til ektefellen, gjør de at dere dras mot hverandre som ett? Eller skaper de et gap
eller avstand? Bibelens bud til ektefeller er å knytte seg til, eller holde seg til. Så, det du gjør,
bygger det relasjonen eller rives den ned? Du trenger å se litt på noe av disse tingene.
Folk tenker at kjærlighet bare er en følelse: «Jeg elsket deg før, men så forsvant
kjærligheten, og nå elsker jeg deg ikke lengre.» Tenk deg at du kom fra en familie som ikke
fungerte så godt. Så står du foran en prest eller dommer for å bli gift, og du lover å gi livet
ditt til den andre. Du ønsker virkelig at dette skal fungere til døden skiller dere ad. Men fordi
din familie ikke fungerte så godt, så har du aldri sett kjærlighet, aldri sett det uttrykt i din
familie, og aldri sett foreldrene dine dele noen varme uttrykk for kjærlighet. Din ektefelle
kommer kanskje fra en familie som viste mye kjærlighet, men du vet ikke hvordan dette skal
gjøres. Selv om du ønsker å elske denne personen du har gitt deg selv til, så vil du trolig feile,
fordi du ikke fungerer så godt selv i det, og fordi du aldri lærte hvordan kjærlighet uttrykkes.
Sannsynligheten er stor for at innen noen få år vil oppsøke rådgivning og si: «Vi fungerer
bare ikke sammen. Jeg elsker ikke den andre lenger». Men jeg har gode nyheter for deg i dag:
Hvis du har problemer i ekteskapet, vet jeg om noe som kan løse det.
Når du kjøper et nytt kjøleskap og har et problem med det, så vet du at du skal gå til
brukermanualen. Manualen vil fortelle deg hva som er feil, eller så kan du ta det med til en
servicemann. Det finnes en manual for arbeid med ekteskapet, hvordan du kan fikse det. Den
heter Guds Ord, og Bibelen sier oss i Tit 2:4 at kjærlighet er noe som kan bli undervist, noe
som kan bli lært. Om du kommer fra en dysfunksjonell familie som ikke fungerte så godt, og
ikke helt vet hvordan du skal elske din ektefelle - ekteskapet deres er i ferd med å rakne - så
er det gode nyheter. I 1. Joh 5:3 står det: «For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og
Hans bud er ikke tunge å bære». Gjennom de bud Jesus Kristus gav, som viser oss hvordan det
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er å elske, hvordan uttrykke godhet og generøsitet, og hvordan vi kan søke den andres beste i
ekteskapet, så kan Gud snu den situasjonen for deg.
Dette er bare en introduksjon til temaet om ekteskapet. Må Gud velsigne deg i dag
når du fortsetter å studere. Jeg tror Gud ønsker å gi deg mer visdom og kunnskap ettersom
du tar tak i dette temaet.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Ef 5:31-32. Ef 5:31 er et sitat fra 1. Mos 2:24. Ved å se på Ef 5:32, hva tror du
egentlig Gud snakker om i dette avsnittet?
2. Les Jak 4:4-5. Hva er det disse versene underviser?
3. Les 1. Pet 3:7. Hvorfor skal du vandre i enhet og kjærlighet overfor din kone eller
ektemann?
4. Les Joh 15:5. Kan ditt ekteskap lykkes uten Kristus som Herre i ditt liv?
5. Les Tit 2:4. Kjærlighet er ikke bare en følelse. I følge dette skriftstedet kan kjærlighet bli
____________.
6. Les 1. Joh 5:3. Når vi går i følge Guds bud går vi i _____________.
7. Les Matt 7:12. Hvis vi har problemer i ekteskapet, er det fordi noen ikke vandrer i
___________.
8. Les 1. Kor 13:4. Kjærligheten er _________.
A. Emosjonell.
B. En god følelse.
C. Vennlig.

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Ef 5:31-32 - Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to
skal være ett kjød. Dette er et stort mysterium, jeg taler her om Kristus og menigheten.
Jak 4:4-5 - Dere horkarer og horkvinner! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot
Gud? Hver den som vil være venn med verden, gjør seg selv til Guds fiende. Eller mener dere at
Skriften taler tomme ord når den sier: Den Ånd som bor i oss, søker etter nidkjærhet?
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Jak 4:4-5 - Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den
som vil være verdens venn, blir Guds fiende! Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier:
Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? (Bibelen 2011, Det Norske
Bibelselskap).
Jak 4:4-5 - You adulterers and adulteresses, do you not know that the friendship with the world
is enmity with God? Whoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do you
think that the Scripture says in vain, «He yearns jealously for the spirit that lives in us.» (Modern
English Version, MEV).
Jak 4:4-5 - Du mann og kvinne som er utro, vet dere ikke at vennskapet med verden er fiendskap
mot Gud? Den som vil bli en venn av verden, er Guds fiende. Tror dere at Skriften sier forgjeves:
«Han lengter sjalu på ånden som lever i oss.» (MEV, oversatt).
1. Pet 3:7 - Dere ektemenn, på samme måte skal dere leve sammen med dem med forstand, idet dere
gir konene ære som det svakere kar og som medarvinger til livets nåde, for at deres bønner ikke skal
bli hindret.
1. Pet 3:7 - På samme måte dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er en svakere
part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir
hindret. (Bibelen 2011, Det Norske Bibelselskap).
Joh 15:5 - Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For
uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.
Tit 2:4 - for at de skal oppmuntre de unge kvinnene til å elske sine ektemenn, elske sine barn,
Tit 2:4 - så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, (Bibelen 2011, Det Norske
Bibelselskap).
1. Joh 5:3 - For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.
Matt 7:12 - Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for
dem, for dette er loven og profetene.
1 Kor 13:4 - Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig.
Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst.
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FASIT.
1. Les Ef 5:31-32. Ef 5:31 er et sitat fra 1. Mos 2:24. Ved å se på Ef 5:32, hva tror du
egentlig Gud snakker om i dette avsnittet?

En relasjon mellom Kristus og Hans menighet (sammenlignet med et
ekteskap).
2. Les Jak 4:4-5. Hva er det disse versene underviser?

Snu ryggen til verden og søk Herren. Gud har en brennende iver etter oss
og at vi skal være tro mot Ham. (Se også den engelske oversettelsen av dette
skriftstedet, oversetters kommentar).
3. Les 1. Pet 3:7. Hvorfor skal du vandre i enhet og kjærlighet overfor din kone eller
ektemann?

Slik at mine bønner ikke blir hindret.
4. Les Joh 15:5. Kan ditt ekteskap lykkes uten Kristus som Herre i ditt liv?

Nei.
5. Les Tit 2:4. Kjærlighet er ikke bare en følelse. I følge dette skriftstedet kan kjærlighet bli
____________.

Lært. (Kjærlighet kan læres og oppmuntres).
6. Les 1. Joh 5:3. Når vi går i følge Guds bud går vi i _____________.

Kjærlighet.
7. Les Matt 7:12. Hvis vi har problemer i ekteskapet, er det fordi noen ikke vandrer i
___________.

Kjærlighet.
8. Les 1. Kor 13:4. Kjærligheten er _________.

C. Vennlig.
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EKTESKAP - del 2
Av Don Krow

I dag skal vi igjen se på temaet ekteskap og spørsmålet er: «Hva er et ekteskap?»
Har du noen gang tenkt på det? I følge Bibelen var det Guds idé å designe ekteskapet.
Ekteskap er sammenføyning, en enhet, å bli ett. I 1 Mos 2:24 står det: «Derfor skal en mann
forlate sin far og mor og være knyttet til sin hustru, (de vil bli sammenføyd, og han vil holde
seg til sin hustru) og de skal være ett kjød.» (Min parentes). Visste du at ekteskap er mer enn
å komme sammen, mer enn å bli en enhet? Det står for eksempel, i 1. Kor 6:15-16, at hvis
jeg som er kristen går ut og ligger med en prostituert, blir jeg ett kjød med henne. Ta så i
betraktning sitatet fra 1. Mos 2:24 om ekteskapet. Å være sammen med en prostituert vil
ikke automatisk gjøre at jeg ses på som skilt fra min kone eller gift med den prostituerte fordi
jeg hadde samleie med henne. Så, hva er ekteskap? Hvis ekteskap er en enhet, hvis det er å
sammenføyes, hvis det er å bli ett kjød, hva er forskjellen mellom det og å gå til en prostituert.
Det er helt klart at om du går inn til en prostituert, så blir du ett kjød med henne.
Bibelen sier at ekteskap er en enhet, en sammenføyning, å bli ett, men det er mer enn
det. Det er å bli ett gjennom en pakt. Ordet «pakt» er på hebraisk berith, og ordet har i seg
betydningen å binde sammen. Det er en total forpliktelse fra en person, ja, en forpliktelse helt
til døden skiller dem. Nå, hvis jeg gikk inn til en prostituert, hvis jeg gjorde en slik fryktelig
synd som det, så ville det ikke være noe forpliktelse fra meg til henne. Hovedinnholdet i et
ekteskap er først og fremst å forsake alle andre. Bibelen sier at du skal forlate din far og din
mor og knytte deg til din hustru. Esekiel sier: «Du ble min». Det er å forsake alle andre for
denne ene – å overgi deg selv til denne ene. Det er helt åpenbart at om du på en umoralsk
måte går til en annen person når du er gift, så vil det bryte prinsippet om ekteskap, den
enheten og den sammenføyningen en har etablert ved en pakt eller forpliktelse. Esek 16:8
kaller ekteskap en pakt. I Efeserne kapittel 5 lærer vi at i ekteskapet, skal mannen elske sin
hustru slik som Kristus elsket menigheten, og at det er en pakt av kjærlighet. Grunnen til at
det er en pakt av kjærlighet er fordi kjærlighet er det rådende prinsippet i ekteskapet. Over
alt annet må kjærlighet være det rådende prinsippet i ekteskapet.
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Ekteskap er en pakt om enhet. Det står i 1. Pet 3:7 at hvis jeg ikke ærer og setter
pris på min kone som det svakere kar og innser at vi er medarvinger til livets nåde, så vil
våre bønner bli hindret. Tenk på det – våre åndelige liv kan hindres hvis vi ikke vandrer i
en slik enhet og harmoni som Gud har designet for relasjonen i ekteskapet. Ordsp 2:1617 snakker om en løsaktig kvinne som forlater sin ektepakt, hennes ungdoms venn, og den
ekteskapsrelasjonen kalles en pakt med hennes Gud. Dette er svært alvorlig. Det er en pakt vi
inngår med en person, men det er også en pakt vi inngår innfor Gud. Så selv om jeg elsker å
tjene mennesker, så har Gud en prioritet, og det er å fokusere på mitt ekteskap. Ekteskap er i
virkeligheten en fokusering av livet mitt på et annet individ, og som jeg sa, er det herskende
prinsippet kjærlighet.
Matt 7:12 sier at hva du ønsker at noen skal gjøre for deg, skal du gjøre for dem, for
slik er loven og profetene. Det er akkurat det samme prinsippet som bør råde i ekteskapet.
Det er ikke en egoistisk ting, ikke for ditt ego, ikke bare om hva denne personen kan gi
deg. Bibelen sier i 1. Kor 13:4 at kjærligheten er vennlig. Det betyr å søke andres velferd, å
være generøs og vennlig, og til å alltid søke den andres beste. Grunnen til at ekteskapet er
designet på den måten, er fordi det er et forbilde, en modell for hvordan en ekte relasjon til
Gud skal være. Han har gitt oss et eksempel i det naturlige. Han har vist oss hvordan vi skal
ha et godt ekteskap, et supert ekteskap, fordi Han ønsker at vi skal ha en modell for hvordan
en reell evig relasjon med Ham vil være. Ekteskapet er bare fram til døden skiller oss, kun
midlertidig. Bibelen sier at i oppstandelsen, så hverken tar man til ekte eller gir til ekte. Gud
vil at vi skal forstå hva et godt ekteskap er – prinsippene om kjærlighet – prinsippene om
uselvisk å gi til en annen. Han sier: «Det Jeg virkelig vil at du skal forstå er at Jeg har kalt deg
inn i en ekteskapsrelasjon med Meg – ikke en midlertidig relasjon, ikke en som bare varer
noen år og så er over, men en evig relasjon der all Min kjærlighet vil bli manifestert for deg
for evig og alltid.»
La meg gi deg noen få prinsipper for ekteskap. Ekteskap er en sammensmelting, ikke
bare et partnerskap. Bibelen snakker om det i 1. Mosebok kapittel 4 som «samliv» og i 1. Pet
3:7 som å være «medarvinger til livets nåde». Ekteskapet er en pakt, som betyr bindende, og
det er forpliktelse involvert. Synd kom ikke inn i den første menigheten men den kom inn i
det første ekteskapet, så vi trenger få tak i brukermanualen, få instruksjonene til ekteskapet,
og ta i bruk prinsippene om kjærlighet i våre liv. Vi spør også: «Hva er kjærlighet?»
Definisjonen på kjærlighet er egentlig, på en måte, uselviskhet. Jes. 53:6 sier at vi er som
sauer, at vi gikk oss vill og vendte oss hver til sin vei, men i ekteskapet så fokuserer vi på den
andre og søker det som er bra og nyttig for den andre.
Bibelen forteller oss i Brevet til Efeserne at det å elske sin kone er som å elske sin
egen kropp. Vi ektemenn skal elske og ære den kona som Gud har gitt oss, noe som betyr å
sette pris på henne. Å elske din egen kropp betyr ikke at du sitter og holder din egen hånd,
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klapper på deg selv og sier: «Å, jeg elsker deg!» Det er ikke slik i det hele tatt. Å elske deg
selv er å beskytte deg, gi kroppen næring og ta vare på deg selv. Vi skal aldri ta våre koner for
gitt, aldri ta en av hennes svakheter og eksponere den offentlig, aldri gjøre narr av henne, eller
gjøre noe som sårer henne. Vi skal elske henne slik som vi elsker vår egen person.
Løft deg selv opp til Gud i bønn, og takk Ham først av alt for at Han elsker deg. Takk
Ham så for din partner, ektefellen Han gav til deg. Dette kan være en del av ditt problem.
Det kan være du ikke har satt pris på ektefellen din, kanskje du har trykket ham eller henne
ned, og Bibelen sier at det egentlig er egoisme og det er en synd. Det står i Ef 5:26 at Jesus
renset menigheten ved vannbadet i Ordet, ved Hans Ord som Han talte over menigheten.
Når du snakker ord over din ektefelle, vil de stige til nivået på de ordene du taler. Hvis du
sier: «Du er ikke bra, du er stygg, du er overvektig», så vil du undertrykke ekteskapet ditt og
ikke skape enhet, men avstand og fremmedgjøring. Men hvis du snakker vennlige ord som:
«Kjære, jeg setter pris på det du gjør. Jeg setter pris på deg. Jeg elsker deg», og bygger opp
under ordene med dine handlinger, så vil din ektefelle stige til nivået av dine ord.
Ser du nå at mange av problemene i din ekteskapsrelasjon skyldes ordene dere har
talt ut? Har du trykket din ektefelle ned i stedet for å løfte opp? Jeg oppmuntrer deg til å tale
gode ord over din ektefelle i dag. Kjærlighet er ikke en følelse; kjærlighet er å søke det som er
bra og nyttig for den andre uavhengig av hvordan du føler deg. Begynn i dag med vennlige
handlinger, akkurat som å male flere lag lakk på treverk. Slik bygges kjærlighet opp - ved små
vennlige handlinger. Begynn å akte, ære, verdsette og tale kjærlige ord over din ektefelle, og
du vil se forskjell. Gud velsigne deg ettersom du tar i bruk disse prinsippene.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Ordsp18:22. Ekteskapet er:
A. En god ting.
B. Forferdelig.
C. Til glede for Herren.
2. Les Heb 13:4. Sex i ekteskapet (eller i ektesengen) er:
A. Synd.
B. Skittent og ondt.
C. Ubesmittet.
3. Les Fork 9:9 (New American Standard Version, oversatt). Sant eller usant: Et ekteskap
etter Guds standard er en gave og en belønning fra Gud til deg i dette livet.
4. Les 1 Joh. 3:18 (New Century Version, oversatt). Dommer Phillip Gilliam uttalte at i de
28.000 ungdoms-rettssaker han hadde dømt, var mangelen på kjærlighet mellom far og
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mor, den største årsaken til ungdomskriminalitet som han visste om (Together Forever,
side 152). Hvordan skal vi vise kjærlighet?
5. Les Ef 5:28. Sant eller usant: Jeg skal ikke overse min kone i større grad enn jeg overser
min egen kropp.
6. Les 1. Joh 3:16. Sant eller usant: Ordene «Jeg elsker deg» kan være nydelige hvis de blir
bekreftet av handlinger. Jesus bekreftet Sine ord ved å legge ned sitt liv for oss. Vi bør
legge ned våre liv for våre ektefeller på så mange praktiske måter som vi bare kan.
Tilleggsoppgave: Del noen praktiske måter du vil bli vist kjærlighet.
7. Les Ef 5:25-26. Sant eller usant: Min kone vil leve opp til det jeg taler over henne. Jeg
fører henne til det potensialet som er i det jeg taler over henne.
8. Les Rom 8:38-39 og 1. Joh 4:19. Sant eller usant: Vi fris til (eller elskes) ved kjærlige ord
som uttales og som følges opp av handling. Gud fridde til oss ved å tale til oss kjærlige
ord fra Hans kjærlighetsbrev, nedskrevet i Bibelen.
9. Les 1. Joh 5:3 og 2. Joh 1:6. Sant eller usant: Kjærlighetens «hvordan ……» er uttrykt og
kjent ved Jesu bud. Vi kan lære disse kjærlighetsprinsippene fra Guds ord.
10. Les Joh 14:15. Sant eller usant: Kjærlighet handler ikke om dine følelser, men om din
vilje. Alle bud i Bibelen er gitt for å følges med viljen, ikke følelsene. Gud sier ikke
hvordan vi skal føle, men heller hvordan vi skal handle.
11. Les Gal 5:22-23. Kjærlighet er ikke naturlig. Den må læres og den er født inn i
menneskeheten ved Den Hellige Ånd. Kjærlighet er en frukt av:
A. Menneskenes tanker.
B. Menneskenes natur.
C. Guds Ånd
12. Les Ef 5:31-32. Et godt ekteskap er en småskala-modell av hva?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Ordsp 18:22 - Den som finner en hustru, finner det gode; han har fått velbehag fra Herren.
Heb 13:4 - Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet, for horkarer
og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.
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Fork 9:9 - Nyt livet med den hustruen du elsker alle, dagene av ditt tomme liv, som Han har gitt
deg under solen, ja alle dine tomme dager. For det er din del i livet og i det strevet du har under
solen.
Fork 9:9 - Nyt livet med den kvinnen du elsker alle dager i ditt flyktige liv som Han har gitt deg
under solen, for dette er din belønning i livet og i ditt arbeid og slit under solen. (New American
Standard Version, oversatt).
1. Joh 3:18 - Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet.
1. Joh 3:18 - Mine barn, vi skulle elske mennesker, ikke bare med ord og prat, men med våre
handlinger og sanne omsorg. (New Century Version, oversatt)
Ef 5:28 - På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne koner som sin egen kropp. Den som
elsker sin kone, elsker seg selv.
1. Joh 3:16 - På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at Han ga sitt liv for oss. Også vi skylder å
gi våre liv for brødrene.
Ef 5:25-26 - Dere ektemenn, elsk deres koner, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for
den, for at Han skulle hellige den, idet Han renset den ved vannbadet i Ordet,
Rom 8:38-39 - For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter
eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen
annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår
Herre.
1. Joh 4:19 - Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.
1. Joh 5:3 - For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.
2. Joh 1:6 - Og dette er kjærligheten, at vi vandrer etter Hans bud. Dette er budet, slik som dere
har hørt det fra begynnelsen, at dere skulle vandre i det.
Joh 14:15 - Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.
Gal 5:22-23 - Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet,
trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.
Ef 5:31-32 - Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to
skal være ett kjød. Dette er et stort mysterium, jeg taler her om Kristus og menigheten.
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FASIT.
1. Les Ordsp18:22. Ekteskapet er:

A. En god ting og C. Til glede for Herren.
2. Les Heb 13:4. Sex i ekteskapet (eller i ektesengen) er:

C. Ubesmittet.
3. Les Fork 9:9 (New American Standard Version, oversatt). Sant eller usant: Et ekteskap
etter Guds standard er en gave og en belønning fra Gud til deg i dette livet.

Sant.
4. Les 1. Joh 3:18 (New Century Version, oversatt). Dommer Phillip Gilliam uttalte at i de
28.000 ungdoms-rettssaker han hadde dømt, var mangelen på kjærlighet mellom far og
mor, den største årsaken til ungdomskriminalitet som han visste om (Together Forever,
side 152). Hvordan skal vi vise kjærlighet?

Gjennom våre handlinger og sanne omsorg.
5. Les Ef 5:28. Sant eller usant: Jeg skal ikke overse min kone i større grad enn jeg overser
min egen kropp.

Sant.
6. Les 1. Joh 3:16. Sant eller usant: Ordene «Jeg elsker deg» kan være nydelige hvis de blir
bekreftet av handlinger. Jesus bekreftet Sine ord ved å legge ned sitt liv for oss. Vi bør
legge ned våre liv for våre ektefeller på så mange praktiske måter som vi bare kan.

Sant.
Tilleggsoppgave: Del noen praktiske måter du vil bli vist kjærlighet.
7. Les Ef 5:25-26. Sant eller usant: Min kone vil leve opp til det jeg taler over henne. Jeg
fører henne til det potensialet som er i det jeg taler over henne.

Sant. Det greske ordet brukt i Ef 5:26 er Rhema som betyr «talte ord»
8. Les Rom 8:38-39 og 1. Joh 4:19. Sant eller usant: Vi fris til (eller elskes) ved kjærlige ord
som uttales og som følges opp av handling. Gud fridde til oss ved å tale til oss kjærlige
ord fra Hans kjærlighetsbrev, nedskrevet i Bibelen.

Sant. Guds ord er full av kjærlige ord til oss.
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9. Les 1. Joh 5:3 og 2. Joh 1:6. Sant eller usant: Kjærlighetens «hvordan ……» er uttrykt og
kjent ved Jesu bud. Vi kan lære disse kjærlighetsprinsippene fra Guds ord.

Sant.
10. Les Joh 14:15. Sant eller usant: Kjærlighet handler ikke om dine følelser, men om din
vilje. Alle bud i Bibelen er gitt for å følges med viljen, ikke følelsene. Gud sier ikke
hvordan vi skal føle, men heller hvordan vi skal handle.

Sant.
11. Les Gal 5:22-23. Kjærlighet er ikke naturlig. Den må læres og den er født inn i
menneskeheten ved Den Hellige Ånd. Kjærlighet er en frukt av:

C. Guds Ånd.
12. Les Ef 5:31-32. Et godt ekteskap er en småskala-modell av hva?

Kristus og Hans menighet.
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I 1. Kor 13:13 står det: «Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den
største av dem er kjærligheten.» Og i 1. Kor 14:1 står det: «Jag etter kjærligheten og søk med
iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk.» Bibelen sier: Følg etter
kjærligheten, jag etter den og gjør den til ditt høyeste mål. Noen oversettelser sier: «Gjør
det til det du søker mest.» Det er det eneste vi tar med oss inn i evigheten fra dette livet. Vi
får ikke med oss bilene våre, hjemmene våre eller pengene våre, men vi vil ta med oss den
kjærligheten som Jesus Kristus har lagt ned i våre liv ved den Hellige Ånd. Kjærlighet er den
eneste ting som har evigvarende verdi og innhold.
Hva betyr egentlig ordet å elske? Jeg sier: «Jeg elsker kona mi. Jeg elsker iskrem. Jeg
elsker eplekake.» På det engelske språket er det bare ett ord for å omtale det å elske, så når
jeg sier at jeg elsker kona mi og deretter sier at jeg elsker katten, gjør det da inntrykk på kona
mi? Ikke i det hele tatt. Skjønner du hva jeg mener? Når vi bruker ordet elsker, så tenker
noen det betyr sex, noen tenker på en intens varm følelse – folk har alle slags definisjoner
av å elske. I det greske språket er det fire hoved-ord. Ett av dem er «eros», som faktisk ikke
er brukt i Bibelen, og det er definert som seksuell tiltrekning eller seksuell kjærlighet. Gud
etablerte den type kjærlighet da Han sa at mannen skulle forlate sin far og mor, og holde seg
til sin hustru, og de to skulle bli ett kjød. Boken i Bibelen med tittelen Salomos Høysang,
handler om seksuell kjærlighet som Gud har begrenset til relasjonen i ekteskapet. Gud sier
at de andre formene for å elske er til fri bruk for alle mennesker, men eros er begrenset til å
brukes innenfor ekteskapets rammer.
En annen form for å elske er kalt «storge» og er de naturlige bånd eller nærheten og
følelsene i en familiær relasjon. Så er det «phileo», hvor roten til ordet kommer fra «philia».
Dette ordet er brukt 72 ganger i Det Nye Testamentet og betyr en varm følelse av ømhet
som kommer og går i intensitet. Mange som snakker om å elske, tenker at dette er hva det å
elske egentlig er, så de sier f.eks: «Jeg er så forelsket, og nå er jeg ikke forelsket mer.» Om ditt
ekteskap er bygd på den måten å elske på, så vil det være tider da du er høyt oppe og tider da
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du er langt nede. Du kan bli forelsket og slutte å være forelsket ved å kun handle på følelsene
basert på det.
Bibelen sier at vi skal elske hverandre på samme måte som Gud elsker oss, som er
«agape». Hva er den måten å elske på? Det har mange aspekter, og i 1. Kor 13 gis den fulle
definisjonen av hva det innebærer å elske med «agape» kjærlighet. I 1. Joh 5:3 står det:
«For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud.» Jesu bud viser oss ulike uttrykk for
å elske, men om jeg skal summere det opp så vil jeg bruke Matt 7:12: «Derfor, alt det dere
vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem, for dette er loven og
profetene.» Det handler ikke om alle de menneskene i menigheten som ikke elsker meg, ikke
bryr seg om meg og så videre. Nei, Bibelen sier at alt det dere vil at noen skal gjøre for dere,
gjør det for dem først. Det er å elske. Det stritter imot kjødet, imot vår naturlige holdning
når vi søker det som er bra og nyttig for andre før oss selv. Gud må hjelpe til. Tro ikke at jeg
sier at dette kan manifesteres uten Gud. Bibelen sier at Åndens frukt er kjærlighet og Gud er
kjærlighet. Han er kjærlighetens kilde og den som vil vise oss hvordan vi skal elske gjennom
Hans bud. Han er den som vil gi oss styrke, til tross for vårt kjød, til å ta de rette valg og
beslutninger og å handle på de rette prinsippene.
En gang ville jeg gå og be slik jeg pleide å gjøre etter jobb. Jeg var i en park og sa:
«Gud, jeg vil så gjerne gjøre noe for noen.» Det var en ganske varm dag, og jeg så en liten
gutt og en liten jente som satt på et huskestativ. Det var en ledig plass, så jeg gikk bort og
satte meg. Jeg snudde meg mot den lille jenta og sa: «Det er en fin dag, ikke sant?» Hun
sa: «Meg ikke snakke engelsk.» Jeg spurte: «Hvor kommer du fra?» Hun sa at hun kom fra
Romania. Jeg visste at det var rumenere i dette området, og jeg la merke til at noen folk så
på meg. De lurte sikkert på hvorfor jeg snakket til barna deres. Jeg gikk bort til dem og sa:
«Jeg vil hjelpe dere.» De sa: «Du vil hjelpe oss? Hvorfor vil du hjelpe oss? Du kjenner oss jo
ikke engang!» Jeg sa: «Fordi Gud ønsker å hjelpe dere.» Jeg hadde meditert på prinsippene
om å elske i 1. Joh 3:18 hvor det står: «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge,
men i gjerning og i sannhet.» Vi skal ikke elske bare med ord, men også med våre handlinger.
Selv om jeg vanligvis ikke går rundt med kontanter på meg, så hadde jeg litt i lomma denne
dagen. Jeg rakte hånden fram og sa: «Det her er til dere», og gav dem pengene. Siden jeg
hadde fastet den dagen, hadde jeg ikke spist opp maten jeg hadde med meg, så jeg sa: «Her er
litt mat til familien.» De ble rørt og spurte: «Hvem er du?» Jeg fortalte dem: «Gud har ordnet
en guddommelig mulighet for oss til å treffes her i dag, og jeg kommer til å se dere igjen.»
Jeg dro hjem og fortalte min kone om mitt møte med disse rumenerne. Jeg tok en
stek ut av fryseren og stekte den. Neste dag kjøpte jeg en eske full av kjøkkenutstyr på et
garasjesalg og dro tilbake til parken sammen med kona mi. Rumenerne og barna deres var
der, og jeg sa: «Jeg kommer med gaver til dere. Det er ganske tungt, så jeg tar bilen og om
dere vil vise meg hvor dere bor, så bringer jeg gavene hjem til dere.» Da vi kom hjem til deres
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lille ett-roms leilighet, tok jeg fram alle tallerkenene og bestikket – alt passet sammen – ut
av esken og begynte å gi tingene til dem, en ting om gangen. Idet jeg ga det til dem, begynte
tårene å trille nedover ansiktene deres, og damen sa: «Meg vil gråte! Meg vil gråte!» Jeg sa:
«På mandag har vi en bibelstudiegruppe hjemme hos oss, og jeg vil gjerne invitere dere dit.»
De sa: «Vi vil komme», men jeg sa: «Jeg vil ikke at dere skal komme på grunn av at jeg ga
dere gaver.» Men de sa: «Nei, vi vil komme og møte dine venner.»
Siden de ikke hadde transport, hentet jeg dem og tok dem med hjem. Det gikk ikke
lenge før Gud begynte å røre ved dem. De kunne ikke snakke så godt engelsk, men Han
rørte ved dem da vi ba for dem. Guds kjærlighet var blitt synlig for dem. Ikke lenge etter
møtte vi et annet rumensk par, og jeg sa til det første paret: «Vil dere bli med og hjelpe
meg å møte et annet rumensk par?» Det ville de og en dag ringte det andre rumenske paret.
«Mr Don, vi har hørt om deg. Vi er så ensomme og vil gjerne møte deg.» Så jeg tok mine
rumenske venner og dro for å møte dem. Jeg tok med gaver, mat og alle slags ting til dem. Da
jeg gjorde det, og begynte å besøke dem var alt helt fint inntil det første rumenske paret sa:
«Dere må bli med på bibelstudier. De snakker om Jesus, og det er fantastisk.» De sa: «Vent
litt! Vi kommer fra et kommunistisk land og vet ikke om det finnes en Gud. Vi vil ikke ha
disse Jesus greiene.» Jeg sa: «La meg være en venn.» Jeg begynte å ta dem med ut i helgene
og kjøpte klær, jakker og ting de trengte. De ble forlegne, var motvillige og ville ikke ta imot.
«Vel, trenger du ikke en jakke?» «Jo, jeg gjør det, men...» «Så la oss ta denne jakka til deg da.»
Jeg begynte å elske dem ved handlinger, men de ville ikke komme til bibelstudiet før jeg sa:
«Det er kanskje noen amerikanere der som kan hjelpe dere med å få arbeid.» Da kom de med
en gang. På bibelstudiet den kvelden sa jeg noe veldig enfoldig til Herren: «Herre, du må
gi meg ekte tungetale-gave i kveld! For vi kan ikke engang kommunisere så veldig bra med
hverandre.» Det var noen amerikanere der den kvelden som delte sine vitnesbyrd. Når jeg
begynte å tale, så lysnet kona fra det andre rumenske paret opp og jeg visste at noe skjedde.
Etter vi var ferdige sa jeg: «La meg be for deg.» Og da vi ba, rørte Gud plutselig ved dem og
fylte hele atmosfæren i rommet med Sin kjærlighet. Da sa damen: «Vet du, da amerikanerne
snakket, så forstod jeg ikke noe av det de sa, men da du sto opp og begynte å snakke om
Jesus, Hans kjærlighet til oss og hva Han har gjort for at vi kan ha en relasjon med Han,
så forstod jeg hvert ord du sa! Jeg forstod alt helt perfekt! Det må være Gud. Det må være
Gud!» Som et resultat av dette ble alle våre liv forandret, ikke bare de rumenske.
Mitt hjem begynte å fylles på mandagskveldene med folk fra mange nasjoner rumenere, bulgarere og folk fra Russland. Gud forandret livene deres, og de visste at vi
elsket dem. Vi hadde til og med folk fra Afrika. Selv om vi knapt kunne snakke sammen,
så visste de en ting: Når vi ba, så ville Gud vise Seg for dem. De visste også at jeg ville gjøre
hva som helst for dem og at jeg elsket dem. Gud forandret livene deres og livet til mange
andre mennesker. Det skjedde fordi jeg en dag i en park så noen mennesker med en annen
farge og av en annen nasjonalitet. Jeg hadde ingen varme følelser av ømhet, men jeg visste
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at dette var kjærlighet: Alt det du vil at noen skal gjøre for deg, gjør det for dem. Jeg søkte
det som var bra og nyttig for dem uavhengig av hva jeg følte for dem, og vet du hva som
skjedde? De satte så pris på det jeg gjorde, at det som begynte å vokse i dem overfor meg var
«philia» kjærlighet, den kjærlighet som har følelser. De begynte å si: «Jeg elsker deg!» til meg
og de klemte meg og kysset meg. Det skapte den samme typen følelser i meg overfor dem.
Dersom du ønsker å ha en kjærlighet med følelser i livet ditt, så praktiser «agape» måten å
elske på. Søk det som er bra og nyttig for andre uavhengig av hva du føler, så vil det skape en
kjærlighet i deg som har følelser.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Joh 5:3. Guds kjærlighet er vist gjennom hans ________.
2. Les Rom 13:9-10. Forklar hvordan budet i disse versene uttrykker kjærlighet.
3. Les Rom 12:19-21. Hvordan kan vi elske våre fiender, selv når vi ikke føler for det?
4. Les Tit 2:4. Hva viser dette skriftstedet oss om å elske?
5. Les 1. Kor 13:4-8 (contemporary english version oversatt). Beskriv kjærlighetens
prinsipper i detalj.
6. Les 1. Joh 3:18. Hvordan skal vi praktisere det å elske?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
1. Joh 5:3 - For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.
Rom 13:9-10 - For budene: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal
ikke vitne falskt, du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet
i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot sin neste.
Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse.
Rom 12:19-21 - Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rom for vreden! For det står skrevet:
«Hevnen er Min, Jeg vil gjengjelde,» sier Herren. Derfor, Hvis din fiende er sulten, gi ham mat.
Hvis han er tørst, gi ham å drikke! For ved å gjøre det samler du glødende kull på hodet hans. Bli
ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode!
Tit 2:4 - for at de skal oppmuntre de unge kvinnene til å elske sine ektemenn, elske sine barn
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Tit 2:4 - så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, (Bibelen 1978/85, Det Norske
Bibelselskap).
1. Kor 13:4-8 - Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig.
Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar
seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten.
Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort.
1. Kor 13:4-8 - Kjærligheten er vennlig og tålmodig, aldri sjalu, skrytende, stolt eller frekk.
Kjærligheten er ikke egoistisk eller snarsint. Den skriver ikke opp det gale andre gjør. Kjærligheten
gleder seg i det som er sant, men ikke i det som er ondt. Kjærligheten er alltid støttende, trofast,
håpefull og tillitsfull. Kjærligheten faller aldri bort. (Contemporary English Version, oversatt).
1. Joh 3:18 - Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet.

FASIT.
1. Les 1 Joh. 5:3. Guds kjærlighet er vist gjennom hans ________.

Bud.
2. Les Rom 13:9-10. Forklar hvordan budet i disse versene uttrykker kjærlighet.

Å elske gjør ikke andre noe ondt. Hvert bud viser hvordan vi skal elske ved å
vise hvordan vi skal oppføre oss overfor vår neste.
3. Les Rom 12:19-21. Hvordan kan vi elske våre fiender, selv når vi ikke føler for det?

Om våre fiender er sultne, kan vi gi dem mat, er de tørste, kan vi gi dem noe å
drikke. Vi kan søke det som er bra og nyttig for andre uavhengig av hva vi føler.
4. Les Tit 2:4. Hva viser dette skriftstedet oss om å elske?

Å elske kan læres. Det er ikke bare en følelse.
5. Les 1. Kor 13:4-8 (Contemporary English Version, oversatt). Beskriv kjærlighetens
prinsipper i detalj.

Kjærligheten er vennlig og tålmodig, aldri sjalu, skrytende, stolt eller frekk.
Kjærligheten er ikke egoistisk eller snarsint. Den skriver ikke opp det gale
andre gjør. Kjærligheten gleder seg i det som er sant, men ikke i det som
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er ondt. Kjærligheten er alltid støttende, trofast, håpefull og tillitsfull.
Kjærligheten faller aldri bort.
6. Les 1. Joh 3:18. Hvordan skal vi praktisere det å elske?
La oss ikke elske med bare ord, men også i handling.
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Jesus Kristus var det aller største uttrykket for kjærlighet som noensinne har kommet
til jorden. Til tross for dette, så langt som Bibelen refererer det, sa Han aldri ordene: «Jeg
elsker deg.» Er ikke det forbausende? Det aller største uttrykket for kjærlighet sa aldri: «Jeg
elsker deg.» Vet du hvorfor? Det er fordi kjærlighet er mer enn ord, det er handling. Se for
deg at jeg sier til kona mi «Jeg elsker deg» og så går ut og er utro mot henne. Vil hun tro
ordene mine, eller vil hun tro handlingene? Hun vil tro på meg ut fra mine handlinger, fordi
95 % av kjærlighet er ikke verbal. Den er ikke i det du sier, men i det du gjør.
I 1. Joh 3:18 leser vi: «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge (La oss ikke
elske bare med ordene fra vår munn), men i gjerning og i sannhet» (min parentes). Å elske er
et handlings-ord . I Matt 25:35-36, beskrev Jesus det å elske ved den handling som beskrives.
Han sier: «For Jeg var sulten, og dere ga Meg mat. Jeg var tørst, og dere ga Meg drikke. Jeg var
en fremmed , og dere tok imot Meg. Jeg var naken, og dere kledde Meg. Jeg var syk, og dere besøkte
Meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til Meg.» Så i vers 40 sier Han, fritt referert: «Ved å gjøre
dette mot en av disse Mine brødre, så har du gjort det mot Meg.» Du skjønner, det å elske er
en handling, det er noe du gjør. I Heb 6:10 står det: «For Gud er ikke urettferdig, så Han skulle
glemme deres arbeid og strev i kjærlighet, som dere har vist overfor Hans navn ved at dere har
tjent de hellige og ennå tjener dem.» I Matteus kapittel 22, da Jesus ble spurt om hva som er det
største budet, sa Han at det var å elske Gud og elske din neste. Disse to budene er egentlig
ett bud dersom man forstår det korrekt. Når du elsker en av disse mine minste brødre, sier
Jesus, så viser du det egentlig til Ham. Bibelen lærer at vi har en fantastisk mulighet til å elske
Jesus Kristus på praktiske måter, ved å elske andre.
I forrige leksjon fortalte jeg om rumenerne jeg møtte i en park. Deres liv ble forandret
fordi jeg søkte å oppfylle deres velferd og nytte uavhengig av hva jeg følte. De var av en
annen hudfarge og nasjonalitet, men jeg vet at Guds kjærlighet uttrykker seg når vi rekker ut
en hånd til folk og søker velferd og nytte for andre slik Jesus gjorde. Jesus følte ikke for å gå
til korset. Han sa: «Far, om det er en annen vei, så la det skje, likevel ikke Min vilje, men la
Din vilje skje.» Jesus søkte vår velferd og nytte uavhengig av hvordan Han følte det.
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En dag ble jeg oppringt av rumenerne. De gråt. De hadde vært i Statene i sju og et
halvt år. De bodde nå i Kansas og hadde arbeid. De sa: «Vi har endelig fått en kjennelse på
vår politiske asylsøknad. De har gitt oss en 30 dagers ankefrist, og så vil vi bli utvist.» Det er
normalt sett bare mellom 2 til 5 % sjanse for å få innvilget politisk asyl i USA. Rumenerne
dro til en advokat og han sa at de i realiteten ikke hadde en sjanse. Jeg sa at vi ville be for dem
og forsøke å hjelpe. Jeg ante ikke hvordan. Jeg mente at det ville være en stor urett å sende
dem tilbake – særlig siden barna deres bare såvidt kunne snakke rumensk.
En venn av meg ringte kongressmedlemmet vårt for Colorado, som anbefalte å ta
kontakt med Senator Sam Brownback i Kansas, siden rumenerne nå bodde i Kansas. Det var
flott for jeg hadde en venn ved navn Kim som jobbet for Senator Brownback. Jeg kontaktet
Kim og hun fikk satt fire personer i Washington D.C. på saken. Samfunnet i Sublette,
Kansas, stilte seg bak rumenerne med en underskriftskampanje som sa at de ønsket disse
rumenerne der. «Det er bra folk, de betaler skatt, og de jobber hardt. Vi vil ha dem her.» Det
var en helsides nyhetsartikkel i avisen om hva som hadde skjedd. Det var et mirakel, og fordi
det var høytstående medlemmer i vår regjering som forstod det som skjedde, fikk rumenerne
et brev som sa at kjennelsen var reversert og de fikk bli i Statene.
Jeg dro til Sublette, Kansas. Mine venner visste ikke at jeg kom, og da jeg kom dit,
snakket de på telefonen og takket Senator Brownback for hjelpen med deres politiske asyl.
Han kunne ikke være der personlig fordi det var siste dagen av høringen i President Clinton’s
riksrettstiltale, men ABC og NBC News var der med sine kameraer. Så snart de hadde
avsluttet telefonsamtalen, løp de over til meg og omfavnet meg, og kameraene ble vendt rett
mot meg. De sa: «Hvem er du, og hvordan kjenner du disse folkene?» Jeg fortalte dem hele
historien, hvordan jeg hadde møtt dem og søkt deres velferd og nytte på grunn av Gud og
det Jesus sier i Matt 7:12.
Vi dro så over til idrettshallen hvor det var røde, hvite og blå ballonger overalt
og det ble sunget patriotiske sanger. Da mine venner kom inn, begynte alle å rope og de
gråt. Byens ordfører sa: «I dag, den 12. februar, skal være vår «Jucan Familie Dag», til ære
for disse rumenerne.» Han tok et amerikansk flagg som senatoren hadde fløyet med over
hovedstaden Washington D.C. til deres ære og gav det til dem. Han kom også med papirer
som viste at de hadde juridisk rett til å bli - for resten av sine liv. De delte alle et vitnesbyrd
og ba så meg om å be. Jeg sa: «Det er en person vi ikke har takket nok i dag, og det er Gud
den Allmektige. I en park i Colorado Springs, Colorado, for sju og et halvt år siden, så
søkte jeg Gud og sa til Ham at jeg ønsket å nå ut med Hans kjærlighet til noen den dagen.
Jeg ble ledet til disse rumenerne.» Jeg fortalte deretter historien igjen og sa: «Gud vil hjelpe
dere – velkommen til USA.»
Måten det hele skjedde på var et mirakel. Jeg kjente de rette folkene på de rette
stedene til den rette tiden. Min venninne Kim hadde arrangert det slik at Senator Brownback
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skulle komme og møte meg i lokalet til «Andrew Wommack Ministries» et år før dette
skjedde. Hun sa til ham: «Du bare må møte Don Krow.» Jeg ante ikke hvorfor og jeg var
veldig ukomfortabel. Ikke visste jeg at Gud satte det hele i scene for å hjelpe en familie Han
hadde åpenbart Seg selv og Sin kjærlighet til, helt enkelt ved det budet Jesus gav om at det
du vil at noen skal gjøre for deg, skal du gjøre for dem. Det er et mirakel de aldri vil glemme,
og de vil fortelle det til deg den dag i dag: «Det er på grunn av Gud.» Anka, den rumenske
kvinnen, sa: «Min tro sviktet, men Gud er trofast, og Han lot oss få bli i USA.»
Det er mange mennesker akkurat nå som roper ut etter å bli elsket. Den eneste
måten de kan få oppleve det på er ved at du og jeg tar en bestemmelse om å forstå
kjærlighetens prinsipper fra Guds ord. Kjærligheten er vennlig og søker det beste for andre
– akkurat slik som Jesus søkte vårt beste da Han gikk til korset og led for våre synder. Må
Gud velsigne deg i dag når du ser mer på disse prinsippene om hva det egentlig betyr å
elske på den måten Gud elsker.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Matt 7:12. Fortell med dine egne ord hva den gylne regel er.
2. Les Matt 7:12. På leting etter å oppdage kjærligheten, prøver mange å finne den rette
personen. Skal du prøve å finne den rette personen eller å bli den rette personen?
3. Les 1. Joh 5:3. Er kjærlighet en følelse, eller er kjærlighet noe man gjør?
4. Les 1. Joh 3:18. Hvis du fortalte din kone eller mann «Jeg elsker deg», men gikk ut og var
utro, ville hun eller han tro dine ord eller handlinger?
5. Les Rom 5:6-8. Tror du Jesus følte for å dø?
6. Les Gal 5:22. Kan vi egentlig elske om ikke Gud er sentrum for vårt liv?
7. Les 1. Joh 4:8. Grunnen til at vi trenger Guds hjelp til å elske er fordi Han er den Eneste
som er ________________.
8. Les 1. Kor 13:5 (New Living Translation, oversatt) Velg fra de følgende ord og beskriv
hva kjærlighet ikke er: Uforskammet, egoistisk, utilgivende.
9. Les 1. Kor 13:8 (New Living Translation, oversatt) Hva er det eneste du vil ta med deg
fra dette livet inn i det neste, eller forbi graven?
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10. Les Ord 10:12..
1. Kor 13:5 (New Living Translation, oversatt) sier: «Kjærligheten holder ikke regnskap
over når den har blitt krenket.» Hvor mye synd vil kjærligheten skjule?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 7:12 - Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for
dem, for dette er loven og profetene.
1. Joh 5:3 - For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.
1. Joh 3:18 - Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet.
Rom 5:6-8 - For da vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For det er
neppe noen som vil dø for en rettferdig. Skjønt for en som er god, ville kanskje noen våge å dø. Men
Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
Gal 5:22 - Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet,
trofasthet,
1. Joh 4:8 - Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
1. Kor 13:5 - Den oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke
ut noe ondt.
1. Kor 13:5 - Eller uforskammet. Kjærligheten krever ikke sin egen vei. Kjærligheten er ikke
irritabel, og den fører ikke regnskap over når den har blitt krenket. (New Living Translation,
NLT, Oversatt)
1. Kor 13:8 - Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, så skal de ta slutt. Om
det er tunger, skal de opphøre. Om det er kunnskap, skal den bli borte.
1. Kor 13:8 - Kjærligheten er evigvarende, men profeti og tale i fremmede tunger og spesiell
kunnskap vil alle forsvinne. (NLT, Oversatt)
Ord 10:12 - Hat egger til stridigheter, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.
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FASIT.
1. Les Matt 7:12. Fortell med dine egne ord hva den gylne regel er.

Å gjøre for andre det du vil at noen skal gjøre for deg.
2. Les Matt 7:12. På leting etter å oppdage kjærligheten, prøver mange å finne den rette
personen. Skal du prøve å finne den rette personen eller å bli den rette personen?

Bli den rette.
3. Les 1. Joh 5:3. Er kjærlighet en følelse, eller er kjærlighet noe man gjør?

Det er noe vi gjør ved å vandre etter Guds prinsipper (bud).
4. Les 1. Joh 3:18. Hvis du fortalte din kone eller mann «Jeg elsker deg», men gikk ut og var
utro, ville hun eller han tro dine ord eller handlinger?

Dine handlinger. Handlinger taler høyere enn ord.
5. Les Rom 5:6-8. Tror du Jesus følte for å dø?

Nei, likevel søkte han det som var nyttig og til fordel for oss alle, uavhengig av
hva Han følte.
6. Les Gal 5:22. Kan vi egentlig elske om ikke Gud er sentrum for vårt liv?

Nei.
7. Les 1. Joh 4:8. Grunnen til at vi trenger Guds hjelp til å elske er fordi Han er den Eneste
som er ________________.

Kjærlighet.
8. Les 1. Kor 13:5 (New Living Translation, oversatt). Velg fra de følgende ord og beskriv
hva kjærlighet ikke er: Uforskammet, egoistisk, utilgivende.

Alle disse ordene (uforskammet, egoistisk og utilgivende) beskriver hva
kjærlighet ikke er.
9. Les 1. Kor 13:8 (New Living Translation, oversatt). Hva er det eneste du vil ta med deg
fra dette livet inn i det neste, eller forbi graven?

Kjærlighet. Den vil vare for evig.
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10. Les Ord 10:12.
1. Kor 13:5 (New Living Translation, oversatt) sier: «Kjærligheten holder ikke regnskap
over når den har blitt krenket.» Hvor mye synd vil kjærligheten skjule?

All synd.
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Av Andrew Wommack

Jesus vil at du skal blomstre økonomisk. Økonomi er noe som er viktig for alle. Vi
trenger penger for å leve, for å få våre behov møtt, og for å være til økonomisk velsignelse
for andre. Gud etterlater oss ikke alene når det gjelder denne delen av livet, og sier: «Jeg
er opptatt av din åndelige del, men jeg bryr meg ikke om din økonomi, der er du alene.»
Nei, Han elsker deg på alle måter – ånd, sjel og kropp – og Han har forberedt forsørgelse
for deg. De fleste erkjenner at en viss økonomisk velstand er nødvendig, men religion har
hovedsakelig tatt et standpunkt imot det å ha rikelig.
Guds Ord underviser imot grådighet på mange ulike måter, men sier også veldig klart
at økonomiske midler er en velsignelse. I 3. Joh 2 sier apostelen Paulus: «Du elskede! Jeg ber
om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.» For en
sterk uttalelse. Johannes sier: «I alle ting!» Det snakkes om helbredelse, følelser, relasjoner og
økonomi. Herren vil at du skal ha velstand og være ved god helse framfor noe annet. Han vil
at du skal blomstre i ånd, sjel og kropp. Det er Hans vilje for deg.
Mange religiøse sier faktisk at Gud vil at du skal være fattig, at å være fattig er en
guddommelig ting, og at jo fattigere du er, desto mer guddommelig er du. Jeg ble oppdratt
i den type tenkning, at forkynnere ikke skulle ha veldig mye, at en kristen var en person
som skulle greie seg uten. Dette kan absolutt ikke underbygges av Guds Ord. Abraham var
den rikeste mannen på sin tid, så rik at kongene ba ham om å forlate området fordi hans
eiendeler påvirket velstanden i landene deres. Det samme var sant om Isak og Jakob. Josef
var en framgangsrik mann og hadde fantastiske rikdommer. David gav til Herren av sin
egen personlige formue i gull og sølv til en verdi av mer enn 2,5 milliarder dollar til å bygge
tempelet. Salomo, Davids sønn, var den rikeste mann som noen gang har levd på jorden. Når
du ser bibelsk på det så var mennesker som virkelig tjente Gud også økonomisk velsignet.
Det er eksempler på folk som strevde og greide seg uten. Paulus sier i Fil 4:13 at han
maktet alle ting i Kristus og at han hadde lært seg å være fornøyd samme hvilken situasjon
han var i. Han sa at han visste hvordan det var å ha lite og hvordan det var å ha overflod. Det
var tider da Guds tjenere gikk gjennom fattigdom og vansker, men du finner ikke i Skriften
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at jo mindre du har, desto mer guddommelig er du. Det stemmer ikke heller, og du kan gå
ut på gatene og se det motbevist. Jo, det er en sannhet at grådighet er galt. I 1. Tim 6:10
står det: «For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap». Noen vil ta det og si at
penger er roten til alt ondt, men det står at «kjærlighet til penger er roten til alt ondt.» Det er
folk som elsker penger og ikke har en krone, mens det er andre som har en stor formue, men
som ikke elsker den. De bare bruker den.
5. Mos 8:18 viser den egentlige hensikten med økonomisk velstand. Herren talte til
Israelittene, som var i ferd med og å tre inn i det Lovede land og som dermed skulle erfare
rikdom og velstand på en måte som aldri før. Han sa til dem: «Men du skal huske Herren din
Gud, for det er Han som gir deg kraft til å skaffe deg rikdom, så Han kan stadfeste sin pakt som
Han sverget for dine fedre, slik det er på denne dag.» I følge dette avsnittet, så er hensikten med
velstand ikke å ha i overflod av alle ting for dine egne selviske hensikter, men slik at du kan
etablere Guds pakt her på jorden. Med andre ord så vil Gud vil velsigne deg slik at du kan
bli til en velsignelse. I 1. Mos 12:2 sier Herren til Abraham: «Jeg skal gjøre deg til et stort folk.
Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse.» Før du kan bli til
velsignelse for noen andre, så må du være velsignet selv.
Du trenger visse ting og har visse behov som Gud ønsker å møte, men det er mer
enn en selvisk ting. Han ønsker at du skal ha velstand slik at Han kan få bragt sine penger
gjennom deg, slik at du kan være en velsignelse. I 2. Kor 9:8 står det: «Og Gud er mektig til å
la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs og
kan ha overflod til all god gjerning.» Dette forteller hvorfor Gud vil gi deg velstand. Det er så
du kan ha overflod til all god gjerning. Det er faktisk som en bibelsk definisjon av velstand.
Hva er velstand? Er det å ha et fint hus, en fin bil, gode klær og mat på bordet? I følge dette
verset, så er det å ha nok til å dekke alle dine behov og å ha overflod til all god gjerning.
Om du ikke har mulighet til å gi til en sak du kjenner Gud har rørt ved hjertet ditt om, om
du skulle ønske å kunne være til velsignelse for noen, men ikke kan, så blomstrer du ikke
økonomisk i henhold til det Skriften sier. Gud sier at Han vil velsigne deg i en slik grad at
alle dine behov blir møtt, og at du skal ha i overflod til all god gjerning.
Sann bibelsk velstand er ikke bare å få dine behov møtt, men at du også kan være en
velsignelse til andre. Den personen som bare tenker på seg selv er egentlig egoistisk. Om
noen sier: «Jeg tror Gud for mer», så kan andre tenke at de er grådige eller egoistiske, men
det avhenger helt av motivet. Om du spør Gud etter mer slik at du kan få et større hus eller
en større bil, så er ikke det den rette bibelske holdningen. Men hvis du tror Gud for mer
fordi du har sett forbi det å få dine egne behov møtt og ønsker å være en velsignelse for
andre, så er det den holdningen Han ønsker at du skal ha. Han vil at du skal ha framgang.
Det er Hans vilje for deg at du skal ha framgang.
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Matteus kapittel 6 snakker om de tingene vi trenger og sier deretter at om vi vil søke
Guds rike og Hans rettferdighet først, så vil vi få alle disse tingene i tillegg. Etter hvert
som du begynner å sette Gud først, så vil Han sørge for alle disse andre tingene. Alle dine
behov vil bli møtt, og du vil være til velsignelse for andre mennesker. Gud vil at du skal ha
framgang, men det avhenger faktisk av dine motiv og handlinger på dette området.
Jeg ber om at dette har utfordret deg og at du i dag skal begynne å tro Gud for Hans
aller beste, som er at du skal blomstre og lykkes i livet.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Kor 8:7-8. Når du gir til andre som har behov, så er dette en måte du kan bevise at
___________?
2. Les 2. Kor 8:13-14. Når vi alle går sammen om å gi, så vil Gud at det skal være en form
for ___________?
3. Les 2. Kor 8:13-14. Hvordan vil alles behov bli møtt?
4. Les Ef 4:28. Den som var en tyv, skal ikke stjele mer, men heller begynne å arbeide og
forsørge seg selv. Hva sier Ef 4:28 at de også skulle?
5. Les 1. Mos 13:2 og 12:2. Gud kunne betro Abraham rikdommer fordi Abraham ikke
bare tenkte på seg selv, men var en _________ for andre.
6. Les 1. Tim 6:17-18. Hvilke tre ting skal den rike gjøre med sine penger?
7. Kan Gud betro deg økonomiske midler?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
2. Kor 8:7-8 - Men på samme måte som dere er rike i alle ting, i tro, i kunnskap, i all iver og i
deres kjærlighet til oss, slik skal dere nå også være rike i denne gaven som er virket av nåde. Jeg sier
ikke dette som en befaling, men jeg prøver ektheten i deres kjærlighet ved å vise til andres iver.
2. Kor 8:7-8 - Siden dere utmerker dere på så mange måter – dere har så mye tro, slike dyktige
talere, slik kunnskap, slik entusiasme, og slik kjærlighet for oss – nå vil jeg at dere også skal
utmerke dere i denne nådefulle tjenesten av å gi. Jeg sier ikke dere må gjøre det, selv om de andre
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menighetene er ivrige i å gjøre det. Det er en måte å bevise at kjærligheten deres er ekte. (New
Living Translation, oversatt.)
2. Kor 8:13-14 - For jeg mener ikke at andre skal ha det lettere og dere bli tynget ned. Men det
skal være likhet. Den overflod som dere har, skal nå i denne tiden hjelpe de andre i deres mangel. En
annen gang kan da de andre med sin overflod hjelpe dere i den mangel dere måtte ha. Slik kan det
være likhet.
2. Kor 8:13-14 - Selvfølgelig, jeg mener ikke at dere skal gi så mye at dere lider fordi dere har for
lite. Jeg mener bare at det skal være en form for likhet. Akkurat nå har dere rikelig og kan hjelpe
dem. En annen gang kan de hjelpe dere når dere har behov. På den måten kan alles behov bli møtt.
(New Living Translation, oversatt.)
Ef 4:28 - Den som stjal, skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode med hendene sine,
for at han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp.
1. Mos 13:2 - Abram var meget rik på buskap, sølv og gull.
1. Mos 12:2 - Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du
skal bli en velsignelse.
1. Tim 6:17-18 - Pålegg dem som er rike i den nåværende tid, at de ikke skal være hovmodige og
heller ikke stole på usikker rikdom, men på Den Levende Gud, Han som gir oss rikelig å nyte av alle
ting. De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, rede til å gi, villige til å dele.
1. Tim 6:17-18 - Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være
overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting,
for at vi skal nyte dem. De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde og
gjerne dele med andre. (Bibelen 1978/85, Det Norske Bibelselskap.)

FASIT.
1. Les 1. Kor 8:7-8. Når du gir til andre som har behov, så er dette en måte du kan bevise at
___________?

Din kjærlighet er ekte.
2. Les 2. Kor 8:13-14. Når vi alle går sammen om å gi, så vil Gud at det skal være en form
for ___________?

Likhet, enhver skal gi det de kan.
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3. Les 2. Kor 8:13-14. Hvordan vil alles behov bli møtt?

Ved at du gir det du kan, når du kan.
4. Les Ef 4:28. Den som var en tyv, skal ikke stjele mer, men heller begynne å arbeide og
forsørge seg selv. Hva sier Ef 4:28 at de også skulle?

Gi til de fattige, de som har behov.
5. Les 1. Mos 13:2 og 12:2. Gud kunne betro Abraham rikdommer fordi Abraham ikke
bare tenkte på seg selv, men var en _________ for andre.

Velsignelse.
6. Les 1. Tim 6:17-18. Hvilke tre ting skal den rike gjøre med sine penger?

Gjøre godt, være gavmilde og gjerne dele med andre.
7. Kan Gud betro deg økonomiske midler?
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Av Andrew Wommack

I den forrige leksjonen forklarte jeg at Guds vilje for deg er at du skal lykkes og at du
skal ha velstand. Det er nøkler til hvordan dette virker. I Luk 6:38 står det: «Gi, så skal det bli
gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For
med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere.» Det er mange prinsipper
involvert, men du kan ikke snakke om velstand uten å snakke om å gi.
Når man snakker om økonomisk velstand er det mange som sier: «Ok, så Gud vil
at jeg skal ha velstand, men jeg har ikke noe å gi.» Du kan lese i Bibelen om Jesus der Han
snakket om enken som puttet sine siste to småmynter i tempelkisten (Mark 12:41-44). Han
hadde observert de rike som la store pengesummer i kisten. Likevel kalte Han sammen
disiplene sine og sa at denne kvinnen hadde gitt mer enn dem alle. Han sa dette fordi de
rike ga av sin overflod, mens hun i sin fattigdom ga alt det hun eide. Gud vurderer ikke
størrelsen på gaven din i forhold til pengeverdien, men heller i forhold til prosentandelen av
det du ga. Når en person sier: «Jeg har ikke noe å gi», så er ikke det sant. Om ikke annet, så
kan du ta et klesplagg du har på deg og gi det bort. Alle har noe å gi, så slutt med å bruke
dette argumentet om at du ikke har noe å gi. Faktisk er det når du har lite av alt, at du kan gi
en større prosentandel enn noen annen gang. En person som har hundre kroner og gir bort
femti, har gitt en mye større gave enn en som gir bort en million kroner og fremdeles har
milliarder igjen. Gud har gjort det slik at hver eneste person kan gi.
Hvorfor har Gud bedt oss om å gi? Det er mange ting involvert, men et av
hovedformålene er at Gud vil at du skal stole på Ham på alle områder av livet ditt. Hvis det
ikke er en Gud, og hvis Hans Ord ikke er sant når Han sier: «Gi, så det skal bli gitt dere»,
så er det å ta en del av det du har og gi det bort, i såfall det dummeste du noensinne kan
gjøre. Istedenfor å bevege deg mot målet om å få alle dine behov dekket, er du faktisk på vei i
motsatt retning hvis Gud ikke hadde lovet at Han skulle velsigne deg. Det krever tro å gi på
den måten som Gud sier, og det er grunnen til at Han har bedt deg om å gjøre det.
I Lukas kapittel 16 er det en lignelse om en forvalter som snøt sin herre, og det kokte
til slutt ned til dette: Han sa at om du ikke har vært trofast i den urettferdige mammon
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(Han snakker om penger), hvem vil da overlate til deg den sanne skatten? Hvis du ikke har
trodd Gud for de små tingene som handler om penger, hvordan skal du da komme til å tro
Gud for de viktigere tingene, som for eksempel åndelige verdier? Skriftsteder som dette gjør
penger til noe som er på et av de laveste nivåene av forvalterskap. Hvis du ikke kan stole på
Gud med din økonomi, hvordan kan du stole på Ham med din evige skjebne? Hvordan kan
du virkelig tro at Jesus har tilgitt dine synder og at du skal tilbringe evigheten i himmelen?
Til sammenligning er de åndelige tingene vi sannsynligvis tror Herren for mye viktigere enn
penger. Penger er en liten ting, men det er startstreken for å begynne å stole på Gud. Ordsp
11:24 sier at det er noen som gir bort mer enn hva som synes nødvendig, og at de likevel har
velstand, og videre at det finnes andre som har en tendens til å samle på det de har, og at det
bare fører til fattigdom på innsiden av dem.
Hvis du søker Guds rike og Hans rettferdighet først, så vil Han sørge for at du får alle
disse tingene. Hvis du sier at du vil at Gud skal hjelpe deg i din økonomi og du ber om Hans
hjelp - men ikke søker Guds rike først, og du ikke tar et steg i tro mens du stoler på Ham
med din økonomi, og gir - da stoler du egentlig ikke på Ham.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Joh 3:16. Hva motiverte Gud til å gi?
2. Les 1. Kor 13:3. Hva bør motivasjonen bak din givertjeneste være?
3. Les Jak 2:15-16. Forklar meningen av dette verset.
4. Les Luk 6:38. Hva sier dette verset til deg?
5. Les Ef 1:7. Ga Gud tilmålt ut fra Sin rikdom eller uavhengig av Sin rikdom? Forklar
forskjellen.
6. Les Ordsp 19:17. Når du gir til de fattige, hva gjør du?
Vil Gud betale deg tilbake?
7. Les Sal 41:1-4. Nevn fem ting som Gud gjør for dem som gir til de fattige. (Se spesielt
på New Living Translation).
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Joh 3:16 - For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den Eneste, for at hver den som tror
på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
1. Kor 13:3 - Og om jeg gir bort alt jeg eier, til mat for de fattige, og om jeg gir min kropp til å
brennes, men ikke har kjærlighet, gagner det meg ingenting.
Jak 2:15-16 - Hvis en bror eller en søster er naken og mangler sin daglige føde, og en av dere sier til
dem: «Gå i fred, varm dere og mett dere,» men dere ikke gir dem til kroppens behov, hvilken nytte
blir det da?
Luk 6:38 - Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal
bli lagt i fanget deres. For med samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere.
Ef 1:7 - I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter Hans nådes
rikdom.
Ef 1:7 - I Ham har vi friheten kjøpt med Hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde.
(Bibelen 2011, Det Norske Bibelselskap).
Ordsp 19:17 - Den som er velvillig overfor den fattige, låner til Herren, og Han skal gjengjelde
ham for hans gjerning.
Sal 41:1-4 - Salig er den som har omsorg for den hjelpeløse. Herren skal utfri ham på den onde
dag. Herren skal bevare ham og holde ham i live, og han skal være salig på jorden. Du skal ikke
overlate ham til hans fienders vilje. Herren skal styrke ham på sykesengen. Du skal støtte ham på
hans sykeleie.
Sal 41:1-4 - Åh, gledene til dem som er gode mot de fattige! Herren redder dem når de er i
trøbbel. Herren beskytter dem og holder dem i live. Han gir dem velstand i landet og redder
dem fra deres f iender. Herren pleier dem når de er syke og gjenoppretter dem til helse. (New
Living Translation, oversatt.)

FASIT.
1. Les Joh 3:16. Hva motiverte Gud til å gi?

Kjærlighet. Gud elsket verden.
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2. Les 1. Kor 13:3. Hva bør motivasjonen bak din givertjeneste være?

Kjærlighet, det er å søke andres velferd og fordel fremfor ens egen, uansett
hvordan man føler seg (Matt 7:12).
3. Les Jak 2:15-16. Forklar meningen av dette verset.
95 % av all kjærlighet en ikke-verbal. Kjærligheten ligger ikke i hva vi sier, men
i de tingene vi gjør.
4. Les Luk 6:38. Hva sier dette verset til deg?

Samme hvilket mål du bruker når du gir (stort eller smått), det samme vil bli
brukt til å gi tilbake til deg.
5. Les Ef 1:7. Ga Gud tilmålt ut fra Sin rikdom eller uavhengig av Sin rikdom? Forklar
forskjellen.

Uavhengig av Sin rikdom. Han ga alt for å forløse oss, Hans enbårne Sønn. (På
samme måte som enken ga sine siste to mynter, alt hun hadde).
6. Les Ordsp 19:17. Når du gir til de fattige, hva gjør du?

Låner til Herren.
Vil Gud betale deg tilbake?

Ja.
7. Les Sal 41:1-4. Nevn fem ting som Gud gjør for dem som gir til de fattige. (Se spesielt
på New Living Translation).

Redder dem fra trøbbel. Han beskytter dem. Han gir dem velstand. Han
redder dem fra deres fiender. Han pleier og gjenoppretter dem når de er syke
(helbreder).
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HVA GJØR VI NÅR VÅRE
BØNNER SYNES UBESVART
Av Andrew Wommack

Jeg vil dele om hva vi gjør når våre bønner synes ubesvart, og jeg vil fokusere på det
faktum at dine bønner «synes» ubesvart. Sannheten er at Gud alltid, alltid svarer enhver
bønn som er bedt i samsvar med Hans Ord i tro. I 1. Joh 5:14-15 står det: «Og dette er den
frimodigheten vi har til Ham, at om vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han på oss. Og hvis vi
vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har
bedt til Ham.» Dette er stor tiltro. Gud svarer alltid bønn, men det ser ikke alltid ut som om
den er besvart. I Matt 7:7-8 står det: «Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank
på, og det skal bli åpnet for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som
banker på, skal det bli åpnet for.» Disse versene sier at Gud svarer på bønn. Likevel så kan hver
og en av oss tenke på en gang i livet da vi ba for noe vi trodde var en rett ting, en god ting,
ikke bare selvisk eller utenfor Guds vilje, og likevel så fikk vi ikke se svaret.
Guds Ord sier at vi skal be og det skal bli gitt oss. Men vår erfaring sier at vi ba, og at
det ikke ble gitt oss. Hva er sant? Svaret vil kanskje overraske deg, men sannheten er trolig
at begge deler er sanne. Mange mennesker tenker: «Hei, vent litt, Guds Ord sier at Han vil
svare, og jeg så ikke at det skjedde.» I Joh 4:24 står det: «Gud er Ånd, og de som tilber Ham,
må tilbe i ånd og sannhet.» Gud handler i det åndelige riket med å svare på våre bønner, men
det kreves tro fra vår side for at det skal vise seg. Tro er det som tar ting fra den åndelige
verden og flytter det inn i den fysiske verden. Dette er i bunn og grunn det I Heb 11:1 står
det: «Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser.» Jeg sier ikke at tro er
overbevisning om ting som ikke eksisterer. De eksisterer, men de er ikke i den synlige, fysiske
verden. De er i den usynlige, åndelige sfæren. Tro strekker seg over til den åndelige sfæren og
drar ting derfra inn i den fysiske verden.
Det er som et radiosignal. Radio og tv stasjoner kringkaster konstant. Du kan være
i et rom hvor du hverken kan se eller høre signalene, men det betyr ikke at de ikke er der.
Du må slå på en radio og stille inn på den frekvensen du vil høre. Da drar radioen signalene
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ut av en sfære du ikke oppfatter og sender dem på nytt inn i en sfære der du kan høre dem
med ditt menneskelige øre. Gud svarer på våre bønner på en lignende måte: Han gir ting i
den åndelige sfæren, og ved tro, må du strekke deg ut og hente dem inn i den fysiske verden.
Den fysiske og den åndelige verden beveger seg parallelt med hverandre. Gud beveger seg og
svarer dine bønner, men du vil aldri se det manifestere seg i det fysiske med mindre du lar tro
bygge broen mellom det usette åndelige riket og den fysiske verden vi lever i.
Ta for eksempel Daniel, en Guds mann, som ba og spurte Gud om en åpenbaring. For
korthets skyld vil jeg sammenfatte historien. Herren sendte Sin engel, Gabriel, for å vise seg
for Daniel og svare på hans bønn. I Dan 9:22-23 står det: «Han lærte meg, talte med meg og sa:
«Daniel, jeg har nå kommet for å lære deg å forstå. Da du begynte med dine bønner om nåde, gikk
det ut et ord, og jeg har kommet for å forklare det for deg, for du er høyt elsket. Legg merke til ordet
og forstå synet.»» Her er poenget: Gabriel sa at da Daniel begynte å be, gikk det ut et ord fra
Gud til ham om å komme med svaret. Hvis du leser hvor lang tid det tok for å komme med
svaret, så var det omtrent tre minutter, en tre minutts forsinkelse fra Guds Ord gikk ut og til
det ble en fysisk manifestasjon.
Vi lager oss mange antagelser om at dersom Gud virkelig er Gud og noe er Hans vilje,
så skjer det like fort som å knipse med en finger, men det er ikke sant. I dette tilfellet, så ga
Gud oppdraget til Gabriel, og det tok omtrent tre minutter for Gabriel å dekke avstanden
ned til Daniel. Jeg har ikke alle grunnene for dette, og det er heller ikke det viktigste. Poenget
jeg prøver å få fram er at fra Gud ga oppdraget, så var det en forsinkelse på omtrent tre
minutter før det kom til syne. Om nå dette skulle være den lengste tiden vi måtte ha tro for
et bønnesvar, så kunne de fleste av oss holde ut, men det er ikke alltid slik.
I Daniel kapittel 10 finner vi den samme mannen som ber en annen bønn, og denne
gangen tok det tre uker før svaret kom. Mange som leser dette vil si: «Hvorfor svarte Gud en
av Daniels bønner på tre minutter og den neste på tre uker?» I Dan 10:11-12 står det: «Han
sa til meg: «Daniel, du høyt elskede mann, legg vinn på å forstå de ordene som jeg taler til deg. Stå
opp, for jeg er sendt til deg.» Mens han talte dette ordet til meg, reiste jeg meg skjelvende opp. Så
sa han til meg: «Frykt ikke, Daniel, for fra den første dagen du overga ditt hjerte til å forstå og til
å ydmyke deg for din Guds ansikt, er dine ord blitt hørt. Jeg har kommet på grunn av dine ord.»»
Dette viser at Gud ga oppdraget til budbringeren allerede den første dagen Daniel ba. Det
tok tre uker før det svaret manifesterte seg, men Gud er trofast. Skriften sier at Gud er den
samme i går, i dag og til evig tid (Heb 13:8).
Om du ser på kapittel 9 og 10 i sammenheng, så tror jeg Gud besvarte begge bønner
umiddelbart. En tok tre minutter, og den andre tok tre uker, men Gud var ikke variabelen.
Her er poenget: Gud svarer på våre bønner. Han gjør ting, men det er en hel del variabler
som kan skje i mellomtiden fra Han svarer og til vi ser svaret vise seg. Du må tro, og troen vil
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strekke seg over i den åndelige verden og hente svaret inn i den fysiske verden. Så tro er en av
de avgjørende ingrediensene.
Videre kan du lese i Dan 10:13: «Men fyrsten over Persias kongerike sto meg imot i tjueen
dager. Men se, Mikael, en av de fremste fyrstene, kom for å hjelpe meg, for jeg var blitt igjen der
alene med Persias konger.» Det snakkes ikke her om en fysisk person, men et demonisk hinder.
Satan er en annen variabel i prosessen. Noen ganger svarer Gud våre bønner, men Satan
hindrer dem gjennom andre mennesker. For eksempel, om du tror for økonomi, så vil ikke
Gud komme og gi deg pengene personlig. Han vil ikke forfalske US Dollar eller noen annen
valuta i denne verden. Han kommer ikke til å ta penger, la det regne ned fra himmelen, og
legge det i dine lommer. I Luk 6:38 står det: «Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er
presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres.» Gud vil bevege seg og svare din
bønn, men det vil bli gjennom mennesker. Noen er bundet i grådighet, og om de er sinte på
deg eller du gjør ting som støter dem, så kan Satan hindre manifestasjonen av dine bønner
gjennom dem. Når du ber, særlig for økonomi, så trenger du å se at andre folk kan være en
del av ditt økonomiske mirakel, og det kan hende at du må be for dem.
Gud er trofast. Han har aldri feilet i å svare en bønn som er basert på Guds Ord og
som blir bedt i tro. Han gir alltid, men det er ikke alltid du ser resultatet, avhengig av andre
variabler. Jeg ber om at dette skal hjelpe deg å bygge din tro og at du skal vite at Gud alltid
svarer på dine bønner.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Matt 7:7-8. Hva kan vi forvente fra Gud hvis vi ber?
2. Les Matt 7:7-8. Hvis vi søker Gud, hva kan vi forvente?
3. Les Matt 7:7-8. Hva kan vi forvente at skjer hvis vi banker på?
4. Les Joh 10:35 Vil Gud gi noe mindre enn det Hans Ord har lovt?
5. Les Jak 4:1-3. Hva hindret disse folkene i å få fra Gud?
6. Les 1. Pet 3:7. Om du behandler din ektefelle dårlig, hva vil bli resultatet i ditt bønneliv?
7. Les 1. Joh 5:14-15. Hva er nøkkelen til å få dine bønner besvart?
8. Les Mark 11:24. Når du ber, hva skal du gjøre?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 7:7-8 - Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for
dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli
åpnet for.
Joh 10:35 - Hvis Han kalte dem guder, dem som Guds Ord kom til – og Skriften kan ikke gjøres
ugyldig –
Jak 4:1-3 - Hvor kommer krigene og stridighetene blant dere fra? Kommer de ikke fra lystene deres,
som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, og har ikke. Dere dreper og misunner, og kan ikke få.
Dere kjemper og kriger, likevel har dere ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber og får ikke, fordi dere ber
galt, for at dere skal sløse det bort i deres lyster.
1. Pet 3:7 - Dere ektemenn, på samme måte skal dere leve sammen med dem med forstand, idet dere
gir konene ære som det svakere kar og som medarvinger til livets nåde, for at deres bønner ikke skal
bli hindret.
1. Joh 5:14-15 - Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe etter Hans
vilje, så hører Han på oss. Og hvis vi vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at
vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham.
Mark 11:24 - Derfor sier Jeg dere: Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal
bli gitt dere.

FASIT.
1. Les Matt 7:7-8. Hva kan vi forvente fra Gud hvis vi ber?

Vi kan forvente at det skal bli gitt.
2. Les Matt 7:7-8. Hvis vi søker Gud, hva kan vi forvente?

Å finne.
3. Les Matt 7:7-8. Hva kan vi forvente at skjer hvis vi banker på?

At det skal bli åpnet for oss.
4. Les Joh 10:35 Vil Gud gi noe mindre enn det Hans Ord har lovt?

Nei.
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5. Les Jak 4:1-3. Hva hindret disse folkene i å få fra Gud?

Deres motiver og hjerter var feil. Alt var om dem og for dem. Total egoisme var
deres motiv.
6. Les 1. Pet 3:7. Om du behandler din ektefelle dårlig, hva vil bli resultatet i ditt bønneliv?

Dine bønner vil bli hindret.
7. Les 1. Joh 5:14-15. Hva er nøkkelen til å få dine bønner besvart?

Å be etter Hans vilje.
8. Les Mark 11:24. Når du ber, hva skal du gjøre?

Tro at du får, og det skal bli gitt deg.
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MODUL 3

LEKSJON 1

DEN GUDDOMMELIGE FLYT
Av Andrew Wommack

Du kan begynne å la Gud strømme igjennom deg for å betjene andre mennesker. Du
har Guds kraft og salvelse i deg, men hvordan kan du få den ut til andre mennesker? Det er
en rekke skriftsteder vi kan begynne med. I Filemon 6, ber Paulus: «Om at formidlingen av
din tro kan bli effektiv ved erkjennelsen av alt det gode som er i deg i Kristus Jesus.» (Oversatt fra
KJV til norsk av oversetter). For å få Guds kraft til å flyte gjennom deg og ut til andre, må du
først og fremst erkjenne alt det gode som er inni deg. Du kan ikke gi vekk noe du ikke har,
men med en gang du vet hva du har på innsiden, vil ting automatisk begynne å skje. Du vil
begynne å dele din begeistring med andre, dele vitnesbyrd om hva Gud har gjort i ditt liv og
automatisk vil noen mennesker bli hjulpet.
I 1. Joh 4:7-8 står det: «Elskede! La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud.
Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud… for Gud er kjærlighet.» Hver gang
du kjenner kjærlighet flyte ut fra deg til et annet menneske, så er det Gud som flyter ut
fra deg til dem. Det er faktisk fire viktige ord for «kjærlighet» i det greske språket. Den
høyeste formen, «agape» kjærlighet, er Guds overnaturlige måte å elske på. Du må ha klart
for deg forskjellen mellom tiltrekning, eller begjær, overfor noen, og denne overnaturlige,
høye form for kjærlighet som Gud har. Når du merker Guds kjærlighet flyte ut av deg til
noen andre, så er det ikke egoistisk. Det kan du få bekreftet ved å se på 1. Kor 13:4-8, som
gir oss kjennetegnene på Guds måte å elske på. Kjærligheten er ikke misunnelig, selvisk,
egoistisk, lett-provosert osv. Du trenger å analysere det du kaller kjærlighet og forvisse deg
om at det virkelig er Guds måte å elske på, at den ikke er selvisk eller egoistisk, at du ikke
elsker en person på grunn av hva den personen kan gjøre for deg. Ettersom du vokser i dette
og bokstavelig talt begynner å gjenkjenne Hans måte å elske på, vet du at når du kjenner
at det flyter gjennom deg til noen andre, så er det Gud som beveger seg. Når du kjenner
Guds kjærlighet flyte gjennom deg til noen, er alt du trenger å gjøre å følge opp med noen
oppmuntrende ord eller handlinger. Gjør noe.
Det er ganger når jeg har vært i bønn at jeg har fått en person i tankene. Da har jeg
kjent på Guds form for kjærlighet og medfølelse for personen. Det var ingen grunn for at
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det skulle skje, det var overnaturlig. Jeg har lært meg å ringe til den personen, skrive et brev,
eller kontakte vedkommende på en eller annen måte. Nesten hver gang så vil denne personen
si: «Det var virkelig Gud som talte til meg gjennom deg, og Han berørte livet mitt gjennom
det.» Vet du hvordan dette skjedde? Det skjedde fordi jeg følte på denne kjærligheten, denne
guddommelige medfølelsen som strømmet ut av meg til den personen. Når jeg opplever dette
nå, så gjenkjenner jeg at det ikke er meg – det er Gud. Gud er kjærlighet, og når jeg elsker
andre mennesker, så er det Han som elsker andre mennesker gjennom meg. Det var denne
måten Jesus tjenestegjorde på. I Matt 14:14 står det: «Og da Jesus gikk ut av båten, så Han en
stor folkeskare. Og Han fikk dyp medlidenhet med dem og helbredet deres syke.» Måten Guds kraft
fikk flyte gjennom Jesus på var gjennom den medfølelse og kjærlighet Han kjente overfor de
menneskene Han betjente. I Matt 8:2-3 står det om en spedalsk mann som var uren og som
ikke kunne bli tatt på etter jødisk lov (ingen måtte komme i kontakt med ham, for da ville
de bli smittet og bli urene selv) som løftet stemmen og ropte til Jesus på avstand: «Herre, hvis
Du vil, kan Du gjøre meg ren.» Da rakte Jesus ut hånden og rørte ved ham. Og Han sa: «Jeg vil. Bli
ren!» Straks ble spedalskheten hans renset.» Han ble fylt av medfølelse for den spedalske mannen
og rørte ved ham. Når du studerer skriftsteder, så vil du finne igjen denne medfølelsen, denne
guddommelige kjærligheten på mange steder. Det er ikke bare en følelse, men en medfølelse
som strømmer ut gjennom oss.
Da Jesus hang på korset, elsket Han menneskene rundt seg så høyt at Han sa: «Far,
tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» (Luk 23:34). Dette var de menneskene som faktisk
korsfestet Ham. Likevel hadde Han medfølelse med dem og ba Gud om å tilgi dem. Vi vet
at Han ikke hadde gåsehud. Det var ikke bare en sinnsstemning, eller en følelse. Det var et
valg. Ikke desto mindre kjente Han på medfølelse og forløste den ut mot andre mennesker.
Hver og en av dere som er født på nytt, har Gud boende inni seg. I henhold til det verset vi
startet med i 1. Joh 4:8, er Gud kjærlighet, og Han ønsker å flyte gjennom deg for å nå andre
mennesker. For å gjøre det vil Han forløse denne medfølelsen. Du vil kjenne når den flyter ut
av deg mot andre mennesker, og når du gjør det, så må du gi en respons.
Du trenger ikke alltid å gjøre noe spesielt. Det trenger ikke å være: «Så sier
Herren.» Noen ganger, dersom du kjenner medfølelse overfor en person, kan du bare gå og
legge armen din rundt personen og si: «Gud elsker deg og det gjør jeg også.» Jeg husker en
gang dette virket da jeg opplevde å få hjelp, i en situasjon der jeg var i ferd med å forlate
menigheten. Folk hadde løyet om meg, og en person hadde til og med truet med å drepe
meg. Jeg følte meg så mismodig og hadde denne holdningen: «Gud hvilken nytte er det i
dette? Ingen setter pris på det jeg prøver å gjøre.» Jeg kjempet med djevelen om dette, og
en venn som bodde langt unna ringte meg. Han snakket i noen få minutter, og jeg sa: «Vel,
hvorfor ringte du?» Han svarte: «Jeg ville bare ringe og fortelle deg at jeg er glad i deg. Jeg
var i bønn, og kjente Guds kjærlighet overfor deg. Jeg setter pris på deg.» Det var alt Han
sa. Han visste ikke noe om det som foregikk i livet mitt, men Gud brukte det. Jeg kjente
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at det var Han som elsket meg gjennom den personen, og det holdt meg i min tjeneste og
forandret mitt liv.
Det trenger ikke nødvendigvis å være så dypsindig eller så store ord. Gud er
kjærlighet, og når som helst når du kjenner at den kjærligheten flyter gjennom deg, så er
det den guddommelige flyt, det guddommelige Guds livet. Når du kjenner den, må du følge
det opp. Gå og gjør noe, si noe, vær en velsignelse til en annen. Gud vil legge ord i munnen
din. Han vil bruke deg, og Han vil sette mennesker fri ettersom du er fylt av medfølelse og
betjener de som er rundt deg.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON

Merk: I denne leksjonen vil vi undersøke hvordan vi kan la det som Gud legger i oss få flyte
ut til andre.
1. Les File 6. Hva er det første steget i å la Gud flyte ut fra oss?
2. Les 1. Joh 4:7-8. Hva er den sanne kilden til å kunne nå ut for å elske andre?
3. Andrew sier: «Hver gang når du kjenner kjærlighet flyte ut fra deg, så er det Gud som
flyter ut av deg.» Hvilken setning i 1. Joh 4:7 beviser det faktum?
4. Les 1. Kor 13:4-8. Hva er noen av kjennetegnene på Guds kjærlighet?
5. Les Matt 14:14. Hvordan ble Jesus beveget i sin tjenestegjøring overfor andre?
6. Les Matt 25:37-40. Når vi strekker oss ut til andre i kjærlighet og medfølelse, hvem er
det egentlig vi elsker og bryr oss om?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE
File 6 - Min bønn er at formidlingen (kommunikasjonen) av din tro kan bli effektiv ved
erkjennelsen av alt det gode som er i deg i Kristus Jesus. (King James Version oversatt.)
File 6 - Min bønn er at samfunnet med din tro må bli kraftig i erkjennelsen av alt det gode som er
dere gitt i Kristus Jesus.
1 Joh 4:7-8 - Elskede! La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker,
er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
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1. Kor 13:4-8 - Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig.
Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget,
lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i
sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort. Men om
det er profetiske gaver, så skal de ta slutt. Om det er tunger, skal de opphøre. Om det er kunnskap,
skal den bli borte.
Matt 14:14 - Og da Jesus gikk ut av båten, så Han en stor folkeskare. Og Han fikk dyp medlidenhet
med dem og helbredet deres syke.
Matt 25:37-40 - Da skal de rettferdige svare Ham og si: «Herre, når så vi Deg sulten og mettet
Deg, eller tørst og ga Deg å drikke? Når så vi Deg som en fremmed og tok imot Deg, eller naken
og kledde Deg? Eller når så vi Deg syk eller i fengsel og kom til Deg?» Og Kongen skal svare og si
til dem: «Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse Mine brødre, det
gjorde dere mot Meg.»
Heb 6:10 - For Gud er ikke urettferdig, så Han skulle glemme deres arbeid og strev i kjærlighet,
som dere har vist overfor Hans navn ved at dere har tjent de hellige og ennå tjener dem.
Heb 6:10 - Gud er ikke urettferdig, Han vil ikke glemme deres arbeid og kjærligheten som dere
har vist Ham ved at dere har hjulpet Hans folk og fortsetter å hjelpe dem. (New International
Version oversatt.)

FASIT
1. Les File 6. Hva er det første steget i å la Gud flyte ut fra oss?
Å erkjenne alt det gode Han har lagt i oss ved Kristus Jesus.
2. Les 1. Joh 4:7-8. Hva er den sanne kilden til å kunne nå ut for å elske andre?
Gud, for Gud er kjærlighet (1. Joh 4:8).
3. Andrew sier: «Hver gang når du kjenner kjærlighet flyte ut fra deg, så er det Gud som
flyter ut av deg.» Hvilken setning i 1. Joh 4:7 beviser det faktum?
«Kjærligheten er av Gud» (Han er kilden).
4. Les 1. Kor 13:4-8. Hva er noen av kjennetegnene på Guds kjærlighet?
Kjærligheten er sen til vrede og tålmodig. Det står i termen nåtid, som betyr at
kjærligheten kontinuerlig oppfører seg slik.
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Kjærligheten er vennlig. Den demonstreres ved vennlige handlinger. Det står i termen
nåtid, som betyr at kjærligheten kontinuerlig oppfører seg slik.

Kjærligheten er ikke misunnelig. Den blir ikke støtt av andres hell eller suksess. Skryter
ikke, er ikke oppblåst. Er ikke bare opptatt med seg selv. Den er ikke stolt, ikke arrogant.
Den oppfører seg ikke umoralsk. Den oppfører seg ikke på tvers av det som er rett.
Den er ikke uhøvlet. Søker ikke sitt eget. Er ikke selvsentrert. Lar seg ikke opphisse,
tenker ikke ut noe ondt. Tenker ikke alltid det verste om andre. Holder ikke på det onde.
Den gleder seg ikke over urett. Har ikke behag i urettferdighet, eller det som er galt.
Kjærlighet gleder seg i sannhet. Den tåler alt, den er alltid støttende. Den gir aldri opp.
Den tror alt. Kjærligheten stoler alltid på. Kjærligheten faller aldri bort. Den utholder
alt. Kjærligheten går videre helt til enden og varer i all evighet.
5. Les Matt 14:14. Hvordan ble Jesus beveget i sin tjenestegjøring overfor andre?
Han ble fylt av medfølelse for andre. Ordboka defineres «medfølelse» som «innlevelse i
andres vanskeligheter; ha medlidenhet med, nåde».
6. Les Matt 25:37-40. Når vi strekker oss ut til andre i kjærlighet og medfølelse, hvem er
det egentlig vi elsker og bryr oss om?
Jesus selv.

Se Heb 6:10.
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BRUK AV NÅDEGAVENE I
TJENESTEGJØRING
Av Andrew Wommack

Hvordan kan du ta Guds kjærlighet som du har fått og dele den med andre
mennesker? Hvordan kan du på en effektiv måte forkynne det til andre? I 1. Pet 4:11 står det:
«Hvis noen taler, skal han tale som Guds Ord.» Uttrykket «Guds Ord» refererer her tilbake til
Det Gamle Testamentet da de hadde Det Aller Helligste og de la Guds Ord i paktsarken.
Det ble kalt «Ordets Helligdom»*, så når det står: «Tal som Guds Ord», så menes det å tale
som Guds munnstykke eller stemme. Tal som om du taler fra Gud. Verset fortsetter: «Hvis
noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus
Kristus. Ham tilhører æren og herredømmet i all evighet. Amen.» Dette betyr at du må betjene
andre mennesker, ikke ut fra din egen kraft, men ut fra den kraften som Gud gir.
En av de fantastiske tingene ved kristenlivet er at det ikke bare er du eller jeg som
taler til noen og deler noe ut fra vår egen evne, men det er Gud Selv som kommer og bor på
innsiden av oss. Han begynner å tale gjennom oss og flyter ut fra oss. Vi kan bokstavelig talt
være fylt av Gud og ha Guds Ånd flytende gjennom oss. Når vi begynner å dele med andre
mennesker, så må vi huske at dette er det som kalles Åndens gaver og at det er derfor de
finnes. Gud tar hver eneste person i Kristi kropp og gir dem spesifikke gaver. I 1. Kor 12 står
det at hver og en av oss er blitt gitt ulike gaver etter Hans vilje. I versene 4-6 står det: «Det
er mange forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men
Herren er den samme. Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som
virker alt i alle.» Dette betyr at Gud virker disse tingene i oss alle, som det står i vers 7: «Men
Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, etter hva som er gagnlig», eller til alles nytte.
Disse versene sier at Gud har lagt overnaturlige evner ned i hver eneste én av oss.
Du kjenner det kanskje ikke, du er kanskje ikke klar over det, med dette er et løfte i Guds
Ord. Om du har kommet så langt i denne Disippelgjørende Evangeliserings-serien, hvis du
allerede har gjort Jesus til Herre, hvis du har lært hvordan du tar imot fra Gud og begynner
å bruke det i livet ditt, da kan jeg love deg at Den Hellige Ånds kraft arbeider på innsiden
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av deg. Du har andre menneskers mirakler inne i deg. Gud har lagt såkorn i ditt indre til
mirakler for andre. Det er opp til deg å kunne frigjøre det og få det ut i livene deres. Skriften
sier at dette er gitt oss alle ved Ånden. Ikke én eneste person er utelatt. Ni ulike Åndens
gaver er listet opp i 1. Kor 12, slik som visdomsord, kunnskapsord, prøve ånder, kraft til
å gjøre undergjerninger, nådegaver til å utføre helbredelser osv. Det er andre gaver listet
opp i Rom 12. Du må studere dem på egen hånd og være oppmerksom på at hver eneste
én av oss troende har fått innplassert, av den Hellige Ånd, en spesiell salvelse, en spesiell
evne, for å være i stand til å betjene andre mennesker. Ikke alle vil være i stand til å utøve
nådegavene slik som for eksempel jeg gjør det. Du har kanskje ikke en gave til å undervise,
men hver enkelt i Kristi kropp kan undervise ved å dele troen med et annet menneske. Det
er mennesker som er kalt spesielt til å være lærere, mennesker som er kalt til å forkynne og
være pastor i menigheter. En annen gave som er listet opp i Rom 12 er gaven av gjestfrihet.
Mange mennesker har en evne eller en gave uten å være klar over det. Det eneste du trenger
er en lengsel etter å være til velsignelse for noen. Du kan være den typen person som når du
kommer inn i et rom, legger merke til de som ser ut til å mistrives og som er urolige. Du har
empati med dem, du vet hva de går gjennom, og du har et ønske om å få dem til å føle seg
trygge og til å hjelpe dem. Visste du at det er en overnaturlig gave fra Gud?
I Rom 12 står det at noen mennesker har blitt kalt til å være givere. De har en egen
evne til å tjene penger og gi for å støtte evangeliet. Det er deres gave, deres kall i livet og
noen av dere er kanskje kalt til nettopp det. Noen av dere har gaven til å oppmuntre. Andre
har gaven til å tjene, i menigheten ofte kalt hjelpetjenester. Det er alle mulige slags ting
som kan bli utført, ikke bare i settingen av en menighet, men i det daglige møte med andre
mennesker. Det er noen av dere som har evnen til å oppmuntre de som er nedstemt, noe jeg
aldri vil kunne gjøre gjennom bare å undervise Guds Ord. De har bare en overnaturlig evne
til å gå bort til noen, legge armen rundt dem, velsigne dem, og sette dem i stand. Poenget jeg
prøver å få fram er at du ikke trenger å se dette som bare naturlig, som at «det er jo bare min
personlighets type.» Du har kanskje sett deg selv som en slik type person, men vet du hva?
Det er en overnaturlig evne som Gud har lagt på innsiden av deg som ga deg dine gaver, dine
talent og det perspektivet som gjør at du dras mot å gjøre bestemte ting.
Når du skal betjene andre mennesker, så sier Skriften at du skal bruke de gavene som
Gud har lagt ned i deg. Vi trenger alle å komme ut i tjeneste, enten som et fulltids-kall, på
jobben vår, eller hvor vi enn er. Om du gjør dette overfor dine naboer eller noen på butikken,
så må du tjene med den evnen Gud gir, og ikke ut fra din egen evne. Så, jeg oppmuntrer deg
til å søke Gud, oppdage de gaver Han har lagt ned i deg. Ikke nedvurder dem, selv om du
kanskje ikke er kalt til en av tjenestegavene som er et eget kall. Anerkjenn at hver enkelt av
dere har fått overnaturlige evner innlagt av Den Hellige Ånd, og tjenestegjør så overfor andre
gjennom de gaver som Gud har lagt ned i deg.
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Det vil ta tid og øvelse. Du vil ikke være perfekt den første gangen, så ikke vær redd
for å øve deg opp. Praktiser. Gjør du en feil, så faller ikke Gud ned av tronen, og andre
mennesker ser ditt oppriktige hjerte. Din kjærlighet vil påvirke dem selv om du ikke gjør ting
helt perfekt. Begynn å bruk dine gaver. Innse at du er begavet av Gud, og begynn å dele den
overnaturlige evnen Han har gitt deg med andre mennesker.
* «Ordets Helligdom» eller «the Oracle», se KJV, ble oversatt til norsk med «koret»
i den norske 1930 oversettelsen. Se 1. Kong 6:22. I nyere oversettelser er det oversatt med
«Ordets Helligdom» eller «det innerste rommet». (Oversetters kommentar.)

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Pet 4:11. Hvem sin evne skal vi tjene ut fra?
2. Les 1. Kor 12:4. Det er variasjon og ulike typer nådegaver, men hvem står bak dem alle?
3. Les 1. Kor 12:6. Velg det korrekte utsagnet.
A. Gud arbeider bare på en måte.

B. Det er ulike måter Gud arbeider gjennom folk på.
C. Gud arbeider bare gjennom den som preker.

4. Les 1. Kor 12:7. Sant eller usant: Den Hellige Ånds nærvær og åndelige gaver er gitt til
hver og en av oss til det beste for alle.
5. Les 1. Kor 12:8-10. List opp og definer noen av de åndelige gaver Gud gir mennesker.
6. Les Rom 12:6-8. Definer de nådegavene som er listet opp som Gud gir til mennesker.
7. Har du lagt merke til om noen av disse gavene virker gjennom deg? Hvis ja, hvilke?
8. Les 1. Kor 12:7. Hvem er det som skal ha fordel av disse gavene?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE
1. Pet 4:11 - Hvis noen taler, skal han tale som Guds Ord. Hvis noen tjener, skal han gjøre det
ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren og
herredømmet i all evighet. Amen.
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1. Pet 4:11 - If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do
it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to
whom be praise and dominion for ever and ever. Amen. (King James Version.)
1. Pet 4:11 - Hvis noen taler, la han tale som Guds orakler. Hvis noen tjener, la ham gjøre det
med evnen som Gud gir, for at Gud i alle ting kan bli herliggjort ved Jesus Kristus, som æren og
herredømmet tilhører i all evighet. Amen. (King James Version oversatt.)
1. Kor 12:4 - Det er mange forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.
1. Kor 12:6-10 - Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som
virker alt i alle. Men Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, etter hva som er gagnlig: For
til én blir det gitt visdoms ord ved Ånden, til en annen kunnskaps ord ved den samme Ånd, til en
annen tro ved den samme Ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme
Ånd, til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve
ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger.
Rom 12:6-8 - Vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som er gitt oss. Hvis det er profeti, bruk
den i overensstemmelse med troen, eller om det er en tjeneste, bruk den i tjenesten. Den som lærer,
må ta vare på lærdommen, den som oppmuntrer, må ta vare på oppmuntringen, den som gir, må gi
med gavmildhet, den som har lederansvar, må lede med iver, den som viser barmhjertighet, må gjøre
det med glede.
2. Tim 4:11 - Bare Lukas er hos meg. Hent Markus og ta ham med deg hit, for han er nyttig for
meg i tjenesten.
Apg 13:1 - I menigheten i Antiokia var det profeter og lærere: Barnabas, Simeon, som ble kalt
Niger, Lukius fra Kyréne, Manaen, som var blitt oppfostret sammen med fjerdingsfyrsten Herodes,
og Saulus.
Apg 13:15 - Og etter opplesningen av loven og profetene sendte synagogeforstanderne bud på dem
og sa: «Menn og brødre, hvis dere har noe oppmuntringsord til folket, så tal!»
Ordsp 22:9 - Den som har øye for å gjøre godt, skal bli velsignet, for han gir av sitt brød til den
fattige.
Apg 20:28 - Derfor, gi akt på dere selv og på hele den flokken som Den Hellige Ånd har satt dere
som tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som Han kjøpte med sitt eget blod.
Matt 5:7 - Salige er de barmhjertige, for de bli vist barmhjertighet.
1. Kor 12:7 - Men Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, etter hva som er gagnlig.
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FASIT
1. Les 1. Pet 4:11. Hvem sin evne skal vi tjene ut fra?
Guds evne.
2. Les 1. Kor 12:4. Det er variasjon og ulike typer nådegaver, men hvem står bak dem alle?
Gud/Den Hellige Ånd.
3. Les 1. Kor 12:6. Velg det korrekte utsagnet.
B. Det er ulike måter Gud arbeider gjennom folk på.
4. Les 1. Kor 12:7. Sant eller usant: Den Hellige Ånds nærvær og åndelige gaver er gitt til
hver og en av oss til det beste for alle.
Sant.
5. Les 1. Kor 12:8-10. List opp og definer noen av de åndelige gaver Gud gir mennesker.
Visdomsord – en overnaturlig åpenbaring fra Gud av Hans sinn og hensikt.
Se Apg 27:21-25.

Kunnskapsord - en overnaturlig åpenbaring fra Gud om fakta eller hendelser.
Se Apg 9:11-12.

En gave av tro – en overnaturlig evne til å tro Gud uten tvil eller resonnering.
Se 1. Kor 13:2.

Nådegave til helbredelser – en overnaturlig evne til å helbrede sykdom uten menneskelig
hjelp eller medisin.
Se Mark 16:18.

Kraft til å gjøre undergjerninger/mirakler – overnaturlig inngripen som skaper mirakler
i motsetning til naturlovene.
Se Hebr 2:3-4.

Profeti – en overnaturlig ytring, inspirert av Gud, talt på et forståelig språk av den som
taler.
Se Apg 11:27-28 og 1. Kor 14:3.

Å prøve ånder – en overnaturlig åpenbaring fra Gud om nærvær eller aktivitet av ånder.
Se Apg 16:16-18.

Ulike typer av tunger – en overnaturlig ytring, inspirert av Gud, på et ukjent språk (det
er ukjent for den som taler).
Se Apg 2:4-11.
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Tydning av tunger – en overnaturlig ytring, inspirert av Gud, som gir tydningen av en
ukjent tunge.
Se 1. Kor 14:13-14.

6. Les Rom 12:6-8. Definer de nådegavene som er listet opp som Gud gir til mennesker.
Profeti – en overnaturlig ytring, inspirert av Gud, talt på et forståelig språk av den som
taler.
Tjeneste – å tjene andre, praktisk tjeneste.
Se 2. Tim 4:11.

Lærer – å forklare, utdype, formidle lærdom.
Se Apg 13:1.

Oppmuntring – å oppfordre, gi råd, oppmuntre, bønnfalle, formane, trøste, eller advare.
Se Apg 13:15.

Giver – å dele generøst gaver som tilbys til Gud og andre.
Se Ordsp 22:9.

Lederansvar – tilsyn, ledelse eller en lederrolle.
Se Apg 20:28.

Barmhjertighet – medfølelse vist imot en overtreder eller et offer.
Se Matt 5:7.

7. Har du lagt merke til om noen av disse gavene virker gjennom deg? Hvis ja, hvilke?
8. Les 1. Kor 12:7. Hvem er det som skal ha fordel av disse gavene?
Alle. Ved å bruke gavene til å hjelpe andre, lar du Gud virke gjennom deg.

EKSTRA SKRIFTSTEDER FRA LEKSJONEN.
Apg 27:21-25 - Men etter å ha vært uten mat i lang tid, stilte Paulus seg midt iblant dem og sa:
«Menn, dere skulle hørt på meg og ikke seilt fra Kreta. Da hadde dere ikke påført oss denne ulykken
og dette tapet. Og nå ber jeg dere om å være ved godt mot, for ikke noe liv skal gå tapt hos dere, men
bare skipet. For i natt sto det en engel hos meg, fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener. Og
han sa: Vær ikke redd, Paulus! Du skal stilles fram for keiseren. Og se, Gud har gitt deg alle dem som
seiler sammen med deg. Vær derfor ved godt mot, menn, for jeg tror Gud. Det skal gå nøyaktig slik
som det ble sagt meg.»
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Apg 9:11-12 - Så sa Herren til ham: «Reis deg og gå til gaten som blir kalt Den Rette, til Judas’
hus, og spør etter en som kalles Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og i et syn har han sett en mann
ved navn Ananias komme inn og legge hånden på seg, slik at han kan få synet igjen.»
1. Kor 13:2 - Og om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, og om
jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting.
Mark 16:18 - «De skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem.
De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske.»
Heb 2:3-4 - Hvordan skal da vi slippe unna om vi forakter en så stor frelse? I begynnelsen ble den
først forkynt av Herren, og den ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt Ham. Gud ga jo også
vitnesbyrd både med tegn og under, med forskjellige kraftige undergjerninger og Den Hellige Ånds
gaver, etter sin egen vilje.
Apg 11:27-28 - I de dager kom det profeter fra Jerusalem til Antiokia. En av dem, en ved navn
Agabus, sto da fram, og ved Ånden viste han at det skulle komme en stor hungersnød over hele
verden, slik det også skjedde i keiser Klaudius’ dager.
1. Kor 14:3 - Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst.
Apg 16:16-18 - Nå skjedde det da vi gikk til bønnen, at vi ble møtt av en slavepike som var besatt
av en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Denne piken fulgte Paulus og oss,
og hun ropte og sa: «Disse menneskene er tjenere for Den Høyeste Gud, de forkynner oss frelsens vei.»
Og hun gjorde det samme i mange dager. Men Paulus ble meget brydd, og han snudde seg og sa til
ånden: «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn å komme ut av henne!» Og den kom ut i samme stund.
Apg 2:4-11 - Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter
som Ånden ga dem å tale. I Jerusalem bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under
himmelen. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen og ble forvirret, fordi hver og en
hørte dem tale på sitt eget språk. Da ble de alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre: «Se, er
ikke alle disse som taler, galileere? Og hvordan kan det ha seg at vi hører, enhver av oss på vårt eget
språk, det som vi ble født inn i? Partere og medere og elamitter, de som bor i Mesopotamia, Judea
og Kappadokia, Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og de deler av Libya som grenser til
Kyréne, besøkende fra Rom, både jøder og proselytter, kretere og arabere, vi hører dem tale på våre
egne språk om Guds underfulle gjerninger.»
1. Kor 14:13-14 - Derfor må den som taler i en tunge, be om at han må kunne tyde. For om jeg ber
i en tunge, er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt.
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Av Andrew Wommack

Vi har snakket om å gå i Guds kraft og om å betjene andre mennesker gjennom
gavene som Han gir oss. Jeg ønsker å dele noe om hvordan dette virkelig ærer Gud og
hvordan Han forventer at vi bruker Hans overnaturlige evner. Det er så mange skriftsteder
om dette at jeg bare kan komme inn på noen få av dem her. I Matteus kapittel 9 er det
en hendelse der Jesus helbreder en lam mann, og jeg vil snakke mer detaljert om denne
hendelsen ut i fra Markus kapittel 2. I Matt 9:8 står det: «Da alt folket så dette, undret de seg og
æret Gud, som hadde gitt slik makt til menneskene.» Visste du at Åndens gaver - mirakler -ærer
Gud, og det er derfor Han gav oss denne mirakuløse evnen?
Når du begynner å dele med andre mennesker, er det naturlig for dem å tvile og å
begynne å stille spørsmål: «Men, hvordan vet jeg at det du sier er sant?» En gang hørte jeg T.
L. Osborne, en kjent evangelist som ledet hundretusener av mennesker til Herren, diskutere
sin erfaring fra første gang han var på en utenlandsk misjonsreise. Han forsøkte å vitne for
folk, men de trodde bare ikke på det han sa. Til slutt, en dag han snakket med en mann, sa
han: «Men Bibelen sier,» og da sier mannen: «Hva gjør din svarte bok forskjellig fra hvilken
som helst annen svart bok?» Da tenkte T. L. Osborne: «Hvordan vet disse menneskene at
Bibelen er sann? Jeg har tro på at Bibelen er Guds Ord, men hvordan overbeviser jeg dem?»
Han forlot misjonsmarken frustrert og mismodig, kom hjem og begynte å søke
Gud. Herren fortalte han at han måtte ta i bruk Hans overnaturlige evne. Tegn og under
har til hensikt å bekrefte Guds Ord, som er det som vil forandre menneskers liv. I 1. Pet
1:23 står det: «Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds Ord
som lever og blir til evig tid.» Guds Ord er det som forandrer menneskers liv, men hvordan
får du dem til å tro at det virkelig er Gud som snakker? Vel, det er det som er hensikten
med mirakler. Når vi forkynner og sier at det er Guds vilje for en person å bli helbredet,
demonstrerer vi det ved å tale det ut over dem i Jesu navn. Deres blinde øyne eller døve
ører som åpnes bekrefter at det er Gud. Mirakler vil ikke forandre folk, men det vil få dem
til å tro at ordet som du har talt er Guds Ord.
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Et skriftsted som gir et eksempel på dette er Mark 2:1-9, hvor det gis flere detaljer
om den lamme som ble helbredet: «Etter noen dager kom Han ( Jesus) på ny inn i Kapernaum,
og det ble kjent at Han var hjemme. Snart var det så mange som samlet seg at det ikke var plass til
å ta imot alle, ikke engang ved døren. Og Han talte Ordet til dem. Da kom det noen til Ham med
en lam mann som ble båret av fire menn. Men siden de ikke kunne komme i nærheten av Ham på
grunn av folkemengden, tok de av taket der Han var. Da de hadde fått lagd et hull, firte de ned
sengen som den lamme lå på. Da Jesus ser deres tro, sier Han til den lamme: «Sønn, dine synder
er deg tilgitt!» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte: «Hvorfor taler denne
Mannen gudsbespottelser på denne måten? Hvem har makt til å tilgi synder uten én: Gud?» Da
Jesus med det samme forsto i sin ånd at de tenkte slik med seg selv, sa Han straks til dem: «Hvorfor
tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest, å si til den lamme: «Dine synder er deg tilgitt,» eller
å si: «Stå opp, ta sengen din og gå?»» (min parentes.) Sannheten er at begge disse tingene er
teknisk umulige. Det er umulig for et menneske å tilgi synder, og det er også umulig for et
menneske å helbrede en annen person som har en lammelse. Så hvis Gud kunne gjøre det
ene, så kunne Han utvilsomt også gjøre det andre.
Jesus sier videre i versene 10-12: «Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har
myndighet på jorden til å tilgi synder,» –nå taler Han til den lamme –«Jeg sier deg: Stå opp, ta
sengen din og gå til ditt hus!» Han sto opp med én gang, tok opp sengen og gikk ut rett foran dem
alle, så de ble forundret og æret Gud og sa: «Aldri har vi sett noe slikt som dette!» Jesus gjorde det
helt klart da Han sa: ««Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har myndighet på jorden til
å tilgi synder» - nå taler Han til den lamme». Han sørget for helbredelsen slik at folk kunne
forstå at om Han kunne gjøre ting i det fysiske som de kunne oppleve skje ved Hans ord,
da kunne åndelige ting som tilgivelse av synder også finne sted. Jesus brukte mirakler til å
bekrefte sitt ord.
Nøyaktig det samme står det i Heb 2:2-3: «For om det ord som var talt ved engler,
viste seg å stå fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk en rettferdig straff, hvordan skal da vi
slippe unna om vi forakter en så stor frelse? I begynnelsen ble den først forkynt av Herren, og den
ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt Ham.» Det står at Gud stadfestet Ordet ved Den
Hellige Ånds kraft. Se dette sammen med Mark 16:20: «Og Herren virket sammen med dem
og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med.» Poenget jeg prøver å få fram er at Gud vil du
skal bruke Hans overnaturlige evne og kraft til å betjene andre mennesker. Han bruker de
miraklene som finner sted gjennom Den Hellige Ånds gaver, til å stadfeste for mennesker at
Han faktisk taler til dem. Det Gud egentlig vil er at mennesker skal bli satt fri i sine hjerter,
men noen ganger er veien til menneskers hjerte gjennom deres kropper og deres følelser.
Hvis du kan håndtere disse områdene og se en person bli satt fri, da vil de åpne opp og tillate
Herren å røre ved resten av deres liv og bokstavelig talt overgi hele seg selv til Ham.
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I 1. Kor 2:1-5 skrev Paulus til korinterne, og fortalte dem hvordan han først
tilnærmet seg dem: «Og jeg, søsken, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med fremragende talekunst
eller visdom og forkynte Guds vitnesbyrd for dere. For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite
noe blant dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, i frykt og i stor
beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom,
men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom,
men på Guds kraft.» Han gjorde det veldig klart at årsaken til at han ikke kom med bare
tyngde på bruken av ord, men demonstrerte Ånd og kraft, var at deres tro skulle bygge på
Guds kraft og ikke menneskers visdom.
Den kristne tro er herlig logisk. Når du først ser sannheten, lurer du på hvordan du
noensinne kunne misforstå og hvorfor ikke alle omfavner den. Men den kristne tro er ikke
bare logikk…det er en virkelig erfaring med en virkelig Gud. Han lever i dag, og Han ønsker
å manifestere seg selv i kraft akkurat på samme måte som Han gjorde i sitt ord. I Heb 13:8
står det: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Jesus kom og Han var et
menneske som Gud bekreftet midt i blant oss med tegn, under og mirakler. I Apg 10:38 står
det: «Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han som gikk
omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham.»
Han fikk bekreftet sitt ord, og de miraklene ringte som en bjelle for å dra mennesker til Hans
budskap. De æret Gud. Mange skriftsteder sier at disse miraklene æret Gud, og hvis Jesus
måtte bruke Den Hellige Ånds kraft for å betjene og forandre menneskers liv, hvordan kan
vi tro at vi skal gjøre det bedre enn Han? Hvis Jesus brukte mirakler for å trekke folk til seg
for å ta imot Hans budskap, hvordan kan vi noensinne tenke at vi kan overbevise verden i
dag uten å operere i Guds overnaturlige kraft? Sannheten er at mirakler gir Gud ære. De er
som en bjelle som trekker folk. Det er som å ringe med middagsbjellen. Det er maten som vil
mette deg, men det er bjellen som vekker din oppmerksomhet. Uten bjellen er det noen som
vil gå glipp av måltidet. Uten Guds mirakuløse kraft, vil mange mennesker gå glipp av det
faktum at Gud er virkelig og at Han kan forandre deres hjerter og tilgi deres synder.
Jeg oppmuntrer deg til å innse at Gud ønsker å flyte gjennom hver enkelt av oss
og gjøre disse miraklene gjennom oss i andre menneskers liv. Noen av dere vil kanskje si:
«Men det skremmer meg. Hva skjer hvis jeg ber for en person som ikke blir helbredet?
Hvordan vet jeg at det kommer til å skje?» Du må ha det klart for deg at det ikke er du
som gjør miraklene, Gud gjør dem. Du kan ikke ta på deg ansvaret hvis miraklet skjer og
personen blir satt fri, og du er heller ikke ansvarlig dersom det ikke skjer. Du bare ber og
Gud er den som utfører helbredelsen, men Han må flyte gjennom deg. Gud ønsker å bruke
deg på overnaturlig vis. Du trenger å fylle deg med Guds Ord og se hvordan det virket for
andre mennesker. Tilfør disse tingene i livet ditt og la Guds mirakuløse, overnaturlige kraft
begynne å flyte gjennom deg i dag.
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SPØRSMÅL OG REFLEKSJON
1. Hva er et mirakel?
2. Les Mark 2:10-12. Hva demonstrerte Jesu mirakel at Han hadde kraft til å gjøre?
3. Les Mark 16:15-18. Som troende, hva skal vi gjøre?
4. Les Apg 8:5-8 og vers 12. Hva så folk og hvordan reagerte de?
5. Les Apg 3:12. Hva sa apostelen Peter om sin egen gudsfrykt eller hellighet som årsak til
mirakler?
6. Les Apg 3:16. Hvordan skjer mirakler?
7. Var det tilfeller av mirakler i Det Nye Testamentet som ikke var utført av apostlene?
8. Les 1. Kor 1:7. Når vil gaven til å gjøre mirakler opphøre?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE
Mark 2:10-12 - Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har myndighet på jorden til å tilgi
synder,» – nå taler Han til den lamme – «Jeg sier deg: Stå opp, ta sengen din og gå til ditt hus!» Han
sto opp med én gang, tok opp sengen og gikk ut rett foran dem alle, så de ble forundret og æret Gud
og sa: «Aldri har vi sett noe slikt som dette!»
Mark 16:15-18 - Og Han sa til dem: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele
skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye
tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal
legge hendene på syke, og de skal bli friske.»
Apg 8:5-8 - Filip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Og i de store
folkeskarene aktet enhver på alt det som ble talt av Filip da de hørte og så de tegnene han gjorde.
For urene ånder ropte med høy røst og for ut av mange som var besatt. Og mange som var vanføre
og lamme, ble helbredet. Og det ble stor glede i byen.
Apg 8:12 - Men da de trodde Filip, som forkynte det som hører til Guds rike og Jesu Kristi navn,
ble både menn og kvinner døpt.
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Apg 3:12 - Da Peter så det, vendte han seg til folket og sa: Israelittiske menn, hvorfor er dere så
forundret over dette? Eller hvorfor stirrer dere slik på oss, som om det var i vår egen kraft eller
gudsfrykt vi hadde fått denne mannen til å gå?
Apg 3:12 - Og da Peter så det, svarte han til folket: Israelittiske menn, hvorfor er dere forundret
over dette? Eller hvorfor ser dere så alvorlig på oss, som om det var i vår egen kraft eller hellighet vi
fikk denne mannen til å gå? (King James Version oversatt.)
Apg 3:16 - Og ved troen på Hans navn har Hans navn gjort denne mannen sterk, han som dere
ser og kjenner. Ja, troen som kommer ved Ham, har gitt ham full helse framfor dere alle.
1. Kor 1:7 - Så dere ikke skal mangle noen nådegave, mens dere med iver venter på åpenbaringen
av vår Herre Jesus Kristus.

FASIT
1. Hva er et mirakel?
En ekstraordinær eller uvanlig hendelse som er ansett for å være en manifestasjon
av guddommelig kraft. Det er også en overnaturlig inngripen av Guds kraft over
naturlovene.
2. Les Mark 2:10-12. Hva demonstrerte Jesu mirakel at Han hadde kraft til å gjøre?
Å tilgi synder.
3. Les Mark 16:15-18. Som troende, hva skal vi gjøre?
Forkynne evangeliet, døpe de omvendte, kaste ut demoner, tale i tunger og helbrede de
syke.
4. Les Apg 8:5-8 og vers 12. Hva så folk og hvordan reagerte de?
De så mirakler (vers 7), de trodde på Jesus, og ble døpt i vann (vers 12).
5. Les Apg 3:12. Hva sa apostelen Peter om sin egen gudsfrykt eller hellighet som årsak til
mirakler?
Det var ikke hans egen gudsfrykt (hellighet) eller kraft som helbredet mannen, det var
Guds kraft.
6. Les Apg 3:16. Hvordan skjer mirakler?
Gjennom Jesu navn og ved troen på Ham.
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7. Var det tilfeller av mirakler i Det Nye Testamentet som ikke var utført av apostlene?
Ja. En navnløs etterfølger av Kristus (Mark 9:38-39), Filip (Apg 8:5-7), Ananias (Apg
9:10-18).
8. Les 1. Kor 1:7. Når vil gaven til å gjøre mirakler opphøre?
Ved Herren Jesus komme, det vil si når Han kommer tilbake.

EKSTRA SKRIFTSTEDER FRA LEKSJONEN.
Mark 9:38-39 - Johannes tok til orde og sa til Ham: «Mester, vi så en som ikke er i følge med oss,
drive ut demoner i Ditt navn. Og vi forbød ham det siden han ikke er i følge med oss.» Men Jesus
sa: «Forby ham det ikke, for ingen som gjør en kraftig gjerning i Mitt navn, kan tale ondt om Meg i
neste øyeblikk.
Apg 9:10-18 - Det var en disippel i Damaskus ved navn Ananias. Og til ham sa Herren i et syn:
«Ananias!» Og han sa: «Her er jeg, Herre.» Så sa Herren til ham: «Reis deg og gå til gaten som blir
kalt Den Rette, til Judas’ hus, og spør etter en som kalles Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og i et
syn har han sett en mann ved navn Ananias komme inn og legge hånden på seg, slik at han kan få
synet igjen.» Da svarte Ananias: «Herre, av mange har jeg hørt om denne mannen, hvor mye skade
han har gjort mot Dine hellige i Jerusalem. Og her har han fullmakt fra øversteprestene til å binde
alle som påkaller Ditt navn.» Men Herren sa til ham: «Gå, for han er et utvalgt redskap for Meg til
å bære Mitt navn fram for hedningefolk, konger og Israels barn. For Jeg vil vise ham hvor mye han
må lide for Mitt navns skyld.» Og Ananias gikk av sted og kom inn i huset. Så la han hendene sine
på ham og sa: «Bror Saul, Herren Jesus, som viste seg for deg på veien da du kom, har sendt meg for
at du skal få synet ditt tilbake og bli fylt med Den Hellige Ånd.» Straks var det som om skjell falt
fra øynene hans, og han fikk synet tilbake med det samme. Og han sto opp og ble døpt.
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KRAFTEN I GUDFRYKTIGE
RELASJONER
Av Don Krow

I dag skal vi snakke om kraften i gudfryktige relasjoner. Hvis du tenker over det så
snakker hele Bibelen om dette emnet. For eksempel er ordet «menighet» fra det greske ordet
«ekklesia», og det betyr «en utkalt gruppe». Når du leser i Guds Ord, vil du se at menigheten,
eller Guds folk, oppmuntres til å komme sammen. De oppmuntres til å be sammen og til
å oppmuntre hverandre daglig. De oppmuntres ved kraften i de gudfryktige relasjoner når
de går sammen. Hvis du også tar i betraktning ordet «eldste», som er brukt mange ganger i
Bibelen, er det brukt for å beskrive en som er eldre, en som er moden, en som har vandret
i troslivet, og som har vært velykket i sitt familieliv og i sitt ekteskap. Hvis jeg hadde et
problem i ekteskapet mitt, ville jeg foretrekke å gå til en mann som var gudfryktig, og som
hadde fått del i guddommelig visdom gjennom årene.
Vi må også forstå at Guds Ord beskriver Kristi legeme som en fysisk kropp. Den har
hender, øyne, ører og andre forskjellige kroppsdeler. Vi har alle del i hverandre. Og som en
del av hverandre, drar vi styrke fra hverandre. Hvert leddbånd og hver del av kroppen har sin
egen utrustning, sine egne evner, sin egen måte å gi styrke og kunnskap på.
Bibelen sier i Jak 5:16: «Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så
dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft.» Dette er et eksempel
i Bibelen på kraften i gudfryktige relasjoner. Du skjønner, det er noe i Kristi kropp som
mangler. Jeg mener at fordi vi har lagt vekt på den troendes presteskap, det å gå direkte til
Gud og ikke til hverandre, har vi mistet noe. Bibelen snakker om å bekjenne syndene for
hverandre. Jeg har en venn som heter Dr. Loren Lewis. Han er en eldre herremann, og vi har
brukt mye tid sammen. Han har studert gresk og kan lese direkte fra gresk. Når det er noe fra
Guds Ord jeg ikke finner ut av, går jeg til han og spør hva den greske teksten sier. Jeg spør
ham også om hvilken tid verbet står i på gresk, og han hjelper meg mye i mine bibelstudier.
Jeg har brukt time etter time sammen med den mannen. Han er en vis mann. Han er en
gudfryktig mann. Han har et godt ekteskap. Han har en god familie. Og det er tider da vi alle
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trenger å bekjenne våre feil. Jeg vet jo at Bibelen sier vi skal bekjenne våre synder til Gud, og
jeg sier ikke at du bør bekjenne dine synder til noen som om de kunne tilgi dem, fordi vi må
gå direkte til Gud. Men vi behøver ansvarlighet i våre liv.
Kraften i gudfryktige relasjoner er den kraften vi trenger for ansvarlighet. Den gir
også mennesker anledning til å oppmuntre oss til å søke Herren. I Hebreerbrevet forteller
Bibelen oss at vi skal formane hverandre hver dag, ikke å gi avkall på det å komme sammen,
oppmuntre hverandre og advare hverandre slik at ingen av oss blir forherdet gjennom
syndens bedrag. Alt dette handler om viktigheten av gudfryktige relasjoner. På den negative
siden, advarer Bibelen oss mange ganger mot ugudelige relasjoner og hvordan ugudelige
relasjoner kan påvirke våre sinn og vår tenkning. Før vi er klar over det, kan vi bli ledet inn
i ting som vi ikke skulle vært i, bare fordi vi ikke har beskyttet oss selv og omgitt oss selv
med gudfryktige rådgivere (Ordsp 11:14, 13:20 og 1. Kor 15:33). Det står også: «For hvilket
fellesskap har rettferdighet med lovløshet?» (2. Kor 6:14, siste del).
Når du vandrer i ditt kristne liv, vær da oppmuntret til å omgi deg med gudfryktige
relasjoner og unngå dem som vil påvirke deg i negativ retning. Det er veldig viktig at vi har
gudfryktige troende i våre liv som vi kan slipes mot (Ordsp 27:17) og stå ansvarlige ovenfor.
Må Gud velsigne deg idet du fortsetter å meditere og tenke på disse tingene.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Kor 15:33. Hva lærer dette verset oss om relasjoner?
2. Les 1. Kor 12:12. Hva viser dette verset oss om våre kristenliv?
3. Les Heb 10:24. Hva kan vi lære om gudfryktige relasjoner ut ifra dette skriftstedet?
4. Les Heb 10:25. Hva kan vi lære fra dette verset om relasjoner?
5. Les Ordsp 5:22-23. Hvorfor må vi vokte våre hjerter for ugudelige relasjoner?
6. Les 2. Tim 2:22. Med hvem skal vi jage etter rettferdighet, tro, kjærlighet og fred, med?
7. Les Heb 13:7. Hvem skal vi huske på og forme våre liv etter

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
1. Kor 15:33 - Far ikke vill, slett selskap forderver gode vaner.
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1. Kor 15:33 - Bli ikke lurt, ond kommunikasjon ødelegger gode manerer. (King James Version,
oversatt).
1. Kor 12:12 - For slik som kroppen er en og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på
den ene kroppen er en kropp, slik er det også med Kristus.
Heb 10:24-25 - Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger. Og la
oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre, og det så
mye mer som dere ser at Dagen nærmer seg.
Ordsp 5:22-23 - Hans egne misgjerninger fanger den ugudelige, av sin egen synds bånd er han
bundet. Han skal dø fordi det ikke finnes noen rettledning, og i sin store dårskap skal han fare vill.
2. Tim 2:22 - Flykt også fra de ungdommelige lyster! Men jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet og
fred med dem som påkaller Herren ut fra et rent hjerte.
Heb 13:7 - Husk på deres veiledere, dem som har talt Guds Ord til dere. Følg etter deres tro og legg
merke til utgangen av deres ferd!

FASIT.
1. Les 1. Kor 15:33. Hva lærer dette verset oss om relasjoner?
Dårlig selskap ødelegger gode vaner eller gode manerer.
2. Les 1. Kor 12:12. Hva viser dette verset oss om våre kristenliv?
Akkurat som på den fysiske kroppen, trenger vi alle de andre lemmene på Kristi kropp.
3. Les Heb 10:24. Hva kan vi lære om gudfryktige relasjoner ut ifra dette skriftstedet?
De som er i gudfryktige relasjoner tilskynder (motiverer) hverandre til kjærlighet og til
gode gjerninger.
4. Les Heb 10:25. Hva kan vi lære fra dette verset om relasjoner?
Vi trenger å komme sammen, ha fellesskap og oppmuntre hverandre.
5. Les Ordsp 5:22-23. Hvorfor må vi vokte våre hjerter for ugudelige relasjoner?
Fordi uten rettledning blir vi lett ledet vill ved den ugudeliges dårskap eller dumhet.
6. Les 2. Tim 2:22. Med hvem skal vi jage etter rettferdighet, tro, kjærlighet og fred, med?
Med dem som påkaller Herren ut fra et rent hjerte.
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7. Les Heb 13:7. Hvem skal vi huske på og forme våre liv etter?
Deres veiledere som har talt Guds Ord til dere.
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FORFØLGELSE
Av Don Krow

I Matt 10:16-23 ville Jesus forberede sine disipler på motstand. Han ville de skulle
vite at motstand ville komme. Alle som lever gudfryktige og Kristus-sentrerte liv vil bli
forfulgt (2. Tim 3:12). Det er ikke noe du kan avvise eller stoppe. Fienden står kanskje
bak det, men forfølgelse er en del av det å stå for rettferdighet. Bibelen sier at de som
lever gudfryktig i Kristus vil bli forfulgt. Jesus forberedte disiplene ved å si: «Se, Jeg sender
dere som sauer midt blant ulver.» (Matt 10:16). Ordet «se» uttrykker: «Hør på meg, folkens,
jeg vil at dere skal få tak i dette. Jeg kommer til å sende dere som sauer midt blant ulver».
Sauer er det mest forsvarsløse, avhengige dyret jeg vet om. En sau har ikke hoggtenner,
har ikke gift som en slange – den har ikke noe forsvar i det hele tatt. Det eneste forsvar de
egentlig har er hyrden.
En hyrdes ansvar er å holde ulver vekk fra saueflokken, men Jesus sa det helt motsatte:
«Jeg sender dere som sauer inn i en skokk med ulver.» Er ikke det utrolig? Grunnen til at
Han sa det er fordi Han forberedte dem på motstand. I Ef 6:12 står det: «For vår kamp er ikke
mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders
mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.» Det vil bli motstand. En del av det
kristne livet er å møte motstand, og Jesus vil du skal vite det. Han vil forberede deg for det
med å si: «Derfor skal dere være kloke som slanger.» (Matt 10:16). Ordet «kloke» betyr i enhver
situasjon, du skal ikke unødig medvirke til problemer, men du vil ha visdom som du bærer
med deg. Vær kloke som slanger og enfoldige som duer.
Så sa Han: «Men pass dere for menneskene.» (Matt 10:17). Fienden kommer til å bruke
mennesker. I Ef 2:2 står det at det er: «….fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom
i ulydighetens barn». Satan vil bruke mennesker for å motarbeide oss, for å motarbeide Jesu
Kristi hensikter og for å motarbeide Guds Ord. «Men pass dere for menneskene, for de skal
overgi dere til domstolene og piske dere i synagogene sine.» (Matt 10:17). Paulus sa at han hadde
blitt hudstrøket tre ganger og fem ganger hadde blitt slått med trettini piskeslag, på grunn
av Jesus Kristus og evangeliets budskap. (2. Kor 11:23-25). Jesus sa at dere, det vil si vi, vil bli
brakt fremfor myndighetspersoner, og at til og med regjeringen noen ganger vil bli brukt til
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å motarbeide Jesus Kristi hensikter. Dere vil bli brakt foran myndigheter og konge for Jesu
skyld, som et vitnesbyrd til dem eller imot dem.
Jeg underviste et kurs om evangelisering, og jeg viste studentene hvordan de kunne
bruke et evangeliserings brev og et personlig vitnesbyrd til å nå ut til de fortapte. Jeg laget
et brev selv og sendte det ut til 50 til 100 mennesker. Bare noen få dager etter det fikk jeg
en telefon fra en dame i byen som het Mary Anne. Hun sa: «Det her kommer du ikke unna
med, du kan ikke fortelle meg om Jesu Kristus. Det her kommer du ikke unna med. Hvordan
fikk du tak i navnet mitt forresten?» Jeg sa: «Vel, jeg tok det rett ut av telefonkatalogen.»
Hun sa: «Du er en løgner! Mitt navn og min adresse er ikke i telefonkatalogen.» Jeg svarte:
«Men det er der jeg fant det.» Hun sa videre: «I morgen vil politiet kontakte deg.» Jeg tenkte
for meg selv: «Er Bibelen virkelig sann?» Og politiet tok virkelig kontakt med meg den
påfølgende dagen og de brukte omtrent to timer i et forsøk på å forhøre meg.
Ser du hva jeg sier? Mens det er kriminelle ute på gata, sløste politiet bort to
timer av sin tid. Hvorfor? For Jesu Kristi skyld, for evangeliets skyld. Er Guds Ord
virkelig sant? Hvis du står på Guds Ord, hvis du er modig og vitner, hvis du er dristig
nok til å forkynne Jesus, hvis du er frimodig i å leve et rettferdig liv for menneskene, vil
det bli motstand. Det er krefter som er onde, det er krefter som er gode. Jesus ville at
Hans disipler skulle være forberedt.
Jesus sa i Matt 10:19: «Men når de overgir dere, skal dere ikke være bekymret for hvordan
dere skal tale eller hva dere skal si. For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si.» Med
Guds Ånd, så vil du ha visdom slik som Stefanus fra gammel tid. Folket taklet ikke den
visdommen han talte med. Jesus sa også i vers 22-23: «Og dere skal bli hatet av alle for Mitt
navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Når de forfølger dere i den ene byen,
sa flykt til en annen!» Opposisjon mot rettferdighet, mot Jesu Kristi hensikter, er en realitet
dersom du er en Ordets gjører og ikke en som bare hører.
Jeg var i en park for en tid tilbake, og jeg så en eldre dame som satt på en huske.
Jeg tenkte for meg selv: «Hun er harmløs, hun kan ikke skade meg!» Jeg spurte om jeg
kunne sette meg ned på husken sammen med henne, og jeg satte meg ned og begynte en
samtale med henne. Jeg fant ut at hun het Jane, og jeg sa: «Forresten, Jane, hva gjør du?»
Hun svarte: «Å, jeg er en gammel dame, jeg jobber ikke mer. Jeg er pensjonert.» Og så sa
hun: «Og, forresten, hva jobber du med?» Jeg sa: «Jeg jobber for en tverrkirkelig tjeneste, en
tverrkirkelig organisasjon.» Plutselig forandret ansiktsuttrykket hennes seg totalt. Hun sa:
«Ikke snakk til meg om Gud! Ikke fortell meg om Jesus!» Jeg sa til henne: «Å, Jane, du bør
ikke snakke på denne måten.» Da hun: «Om Jesus var rett foran meg her, så skulle jeg spyttet
Ham i ansiktet!» Hvorpå jeg svarte: «Jane! Du bør ikke si slike ting. Du må ha hatt mange
mennesker som har såret deg i kirken siden du snakker slik. Jane, du skulle bør snakke sånn.
La meg fortelle deg om min familie.» Hun sa: «Nei! Jeg sa at du ikke fikk snakke til meg.
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Du kommer til å fortelle meg om Jesus Kristus og hva Gud har gjort i din familie, og jeg
kommer ikke til å la deg gjøre det. Du får ikke snakke.» Jeg sa: «Jane, vær så snill. Jeg må
fortelle deg om Jesus». Hun sa: «Nei! Jeg sier at du SKAL HOLDE KJEFT!»
Hun hadde en liten hund i bånd og hun bare rykket og dro i den lille hunden helt til
den satt der og knurret, deretter gikk hun av gårde. Her var en dame helt ute av kontroll fordi
en åndsmakt reiste seg inni henne, en ånd av ulydighet. Hun var kontrollert av fienden. Jeg
tenkte for meg selv: «Jeg er ikke vant til at folk skriker til meg. Jeg er ikke vant til folk som
blir sinte og krangler hissig.» Men jeg kjente ikke noe annet enn medfølelse, ikke noe annet
enn kjærlighet for Jane. Hun var helt ute av kontroll, men jeg hadde helt kontroll. Jeg gikk
hjem og sa: «Herre, vet du hva? Det største miraklet var at jeg ikke mistet fatningen.Selv når
noen ble provosert og hissig på den måten, så kjente jeg bare kjærlighet og medfølelse.»
Forfølgelse og motstand vil komme når vi går ut i Jesu navn. Den samme Guds Ånd
som gir oss frimodighet til å forkynne Jesus, selv når vi blir avvist for Hans skyld, den samme
Ånd vil gi oss trøst og styrke i enhver situasjon.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 2. Tim 3:12. Hva vil de som lever et gudfryktig liv vil erfare?
2. Hvordan vil du definere «forfølgelse»?
3. Les Mark 4:16-17. Lidelse og forfølgelse kommer av hvilken årsak?
4. Les Apg 8:1 og 4. Forfølgelsene i Jerusalem resulterte i hva?
5. Les Matt 5:10-12. Det er en salighet over dem som blir forfulgt for____________?
6. Les Matt 5:12. Når troende blir forfulgt for rettferdighetens skyld, hva kan de forvente
i framtida?
7. Les Apg 9:4-5. Hvem var det Saulus forfulgte?
8. Les Apg 9:1. Hvem var det Saulus i utgangspunktet forfulgte?
9. Les Gal 6:12. I Galaterbrevet forsøkte enkelte Kristus-troende jøder å legge til det å
holde Moseloven i tillegg til Evangeliet, spesielt ved å oppfordre til omskjærelse. Ved å
gjøre det, hva unngikk de?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
2. Tim 3:12 - Ja, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, blir forfulgt.
Mark 4:16-17 - På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Når de hører ordet,
tar de straks imot det med glede. Men de har ingen rot i seg, og derfor holder de bare ut en tid.
Senere, når det kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks anstøt.
Apg 8:1 - Og Saulus var enig i at Stefanus ble drept. Og på den tiden oppstod en stor forfølgelse
mot menigheten som var i Jerusalem. Og alle sammen, bortsett fra apostlene, ble spredt utover
områdene Judea og Samaria.
Apg 8:4 - De som ble spredt omkring gikk nå rundt og forkynte Ordet.
Matt 5:10-12 - Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike er deres.
Salige er dere når de håner og forfølger dere og for Min skyld sier all slags ondt om dere, i det de
lyver. Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i Himmelen. For slik forfulgte de profetene som
var før dere.
Apg 9:4-5 - Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger
du meg?» Og han sa: «Hvem er du, Herre?» Da sa Herren: «Jeg er Jesus, Han som du forfølger. Det
blir hardt for deg å stampe mot broddene.»
Apg 9:1 - Saulus, som fremdeles fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler, gikk da til
øverstepresten.
Gal 6:12 - De som vil ta seg godt ut i det menneskelige, er også de samme som vil tvinge dere til å
bli omskåret, bare for at de ikke skal bli utsatt for forfølgelse på grunn av Kristi kors.

FASIT.
1. Les 2. Tim 3:12. Hva vil de som lever et gudfryktig liv vil erfare?
Forfølgelse.
2. Hvordan vil du definere «forfølgelse»?
Å trakassere, forårsake noen å lide pga sin tro.
3. Les Mark 4:16-17. Lidelse og forfølgelse kommer av hvilken årsak?
For Ordets skyld, forsøke å ta bort Ordet.
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4. Les Apg 8:1 og 4. Forfølgelsene i Jerusalem resulterte i hva?
At folk dro overalt og forkynte Ordet.
5. Les Matt 5:10-12. Det er en salighet over dem som blir forfulgt for____________?
Rettferdighetens skyld.
6. Les Matt 5:12. Når troende blir forfulgt for rettferdighetens skyld, hva kan de forvente i
framtida?
Stor lønn i himmelen.
7. Les Apg 9:4-5. Hvem var det Saulus forfulgte?
Jesus
8. Les Apg 9:1. Hvem var det Saulus i utgangspunktet forfulgte?
Disiplene til Herren (de kristne).
9. Les Gal 6:12. I Galaterbrevet forsøkte enkelte Kristus-troende jøder å legge til det å
holde Moseloven i tillegg til Evangeliet, spesielt ved å oppfordre til omskjærelse. Ved å
gjøre det, hva unngikk de?
Å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. Med andre ord, de unngikk den forfølgelsen som
kom av å forkynne at frelsen er av nåde gjennom tro på Jesus alene.
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Det som gjorde Israel forskjellig fra alle andre nasjoner I Det Gamle Testamentet, var
at de var et teokrati. Med andre ord, de var styrt direkte av Gud ( Jes 43:15). Senere i Israels
historie ønsket de å være lik de andre nasjonene i verden, ved å bli styrt av en jordisk konge
(1. Sam 8:5-19). Så Gud imøtekom deres forespørsel og utvalgte for dem en konge ved navn
Saul (1. Sam 10:24-25). Senere, på grunn av Sauls ulydighet, reiste Gud opp David opp til å
være konge, en mann etter Hans eget hjerte (Apg 13:21-22 og 1. Kong 15:3).
Kongen skulle være den synlige representanten for en usynlig Gud (5. Mos 17:1420). Når kongen fulgte Herren, ville han og hans rike blomstre. Når kongen unnlot å følge
Herren, så ville han og hans rike ende i fangenskap og forfall (1. Sam 15:22-23).
Når Gud valgte en konge, ville Han sende en profet for å salve den utvalgte med olje.
Dette karakteriserte Den Hellige Ånd som kom over personen for å styrke og salve ham til
å regjere. På det tidspunktet ville Guds Ånd komme over ham og forandre hans hjerte til å
regjere i rettferdighet, for Gud var med ham (1 Sam 10:1, 6-7 og 9). Denne salvelsen til å
lede (eller til å være konge) er hvor ideen om Messias kommer fra. Ordet «salvet» på hebraisk
er «mashiach» (Messias) og er oversatt «christos» (Kristus) på gresk. Profetene i Det Gamle
Testamentets profeterte at i framtida ville Messias (eller Den Salvede) komme, og himmelens
Gud ville etablere ett rike som aldri ville bli ødelagt (Dan 2:44, 7:14 og 27). Legg merke til
at i Skriften forklarte Jesus aldri til Jødene hva Han mente når Han snakket om Guds rike.
Dette var et gammeltestamentlig konsept de allerede var på utkikk etter ( Jes 9:6-7, 11:1-6,
Dan 2:44, 7:13-14, 18 og 27).
Det er umulig å forstå Jesu budskap uten en grunnleggende forståelse av kongeriket.
Kongeriket eller Guds rike var budskapet som Jesus talte om og det eneste Han instruerte
sine disipler å forkynne (Mark 1:14-15, Luk 9:1-2, Apg 28:23-31, Luk 16:16 og Matt 24:14).
Dette budskapet ble også referert til som «frelse» eller tilbudet om «evig liv» (Heb 2:3, Matt
19:16 sammenlignet med Matt 19:23, Apg 28:23-24, 28 og 30-31). I uttrykket «Guds rike»
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ligger ideen om en gruppe mennesker som vil bli ledet av Gud. For å komme inn i Guds
rike måtte noen vilkår innfris. En forandring av hjertet er nødvendig. Denne forandringen
av hjertet er det Bibelen kaller omvendelse. Det er en endring i hjertet overfor Gud, det er
å vende seg bort fra Satan, synden og dets veier, til Gud, Kristus og Hans veier. I det samme
noen omvender seg, tilbyr Gud (som en gave gjennom Jesu utgytte blod) tilgivelse for synd
og evig liv (Rom 6:23). Disse «gode nyhetene» er referert til som «Nådens evangelium»
eller forkynnelsen av «Guds rike» (Apg 20:24-25). Guds rike kjennetegnes ved nåde (Matt
20:1-16) og har kommet stille og hemmelig i Jesu tjeneste (Matt 13:33). Det vil en dag i
framtiden komme til en strålende og synlig fullbyrdelse (Matt 13:36-43).

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Dan 2:44. Profetene i Det Gamle Testamentet profeterte at i framtida ville Messias
(eller Den Salvede) komme, og himmelens Gud ville etablere ett rike som:
A. Ville vare i 1000 år.

B. Aldri ville bli tilintetgjort.
C. Ville være midlertidig.

2. Les Matt 4:17, 23. Hva var Jesu budskap?
3. Les Mark 1:14-15. Jesus forkynte evangeliet om __________________.
4. Les Luk 4:43. Årsaken til at Jesus ble sendt fra Gud var for å _____________.
5. Les Joh 4:25. I Skriftene forklarte aldri Jesus til jødene hva Han mente når Han snakket
om riket. Det var et begrep fra Det Gamle Testamentet som de:
A. Visste lite om.

B. Tenkte aldri ville komme.

C. Allerede var på utkikk etter.
6. Les Luk 9:1-2. Hvilke tre ting gjorde disiplene?
7. Les Luk 10:1-2, 8-9. Hvilket budskap sa Jesus at de sytti skulle proklamere?
8. Les Luk 23:2. I følge jødenes egen definisjon, betyr ordet «Kristus» en som er en
______________.
9. Les Apg 17:7. I motsetning til Romersk lov, sa jødene at apostelen Paulus underviste at
det var en annen ___________, en _______________.
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10. Les Apg 19:8-10. Paulus talte frimodig i Efesus, samtalte og overbeviste andre om
__________.
11. Les Apg 28:23-31. I vers 31, hva var det apostelen Paulus forkynte?
12. Les Matt 24:14. Hva er budskapet som skal forkynnes i hele verden?
13. Les Apg 20:24-25. Noen ganger er evangeliet om riket referert til som evangeliet om
____________.
14. Les Luk 16:16. Det er umulig å forstå Jesu budskap uten en grunnleggende forståelse av
riket. Riket var budskapet som Jesus talte om og det eneste Han instruerte Sine disipler
til å:
A. Forkynne.
B. Ignorere.

C. Grunne på.
15. Les Matt 6:10. I prinsippet er Guds rike det at Gud leder. Hvordan er det uttrykt i dette
verset?
16. Les Kol 1:13-14 og Rom 14:9. I uttrykket «Guds rike» er ideen om en gruppe
mennesker som ville:
A. Be Jesus inn i sitt hjerte.

B. Akseptere Guds lederskap (og avvise Satans) og motta Hans tilgivelse.
C. Bli med i kirken.

17. Les Matt 4:17. For å komme inn i Guds rike, er en forandring av hjertet nødvendig.
Denne forandringen av hjertet er det Bibelen kaller:
A. Bot.

B. Lovgjerninger.
C. Omvendelse.

18. Les Apg 26:18. Har du vendt deg fra __________ til lys, fra Satans ___________ til
__________ for å motta tilgivelse for dine synder?
19. Les Esek 36:26-27 og Apg 11:15-18. Har du blitt gitt et nytt hjerte og en ny ånd som
gjør at du vandrer på Guds veier?
20. Les Luk 18:13-14. Har du bedt til Gud for å få tilgivelse for dine synder?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Dan 2:44 - I disse kongenes dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri i evighet skal bli
ødelagt. Riket skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre
rikene, men det skal selv bli stående til evig tid.
Matt 4:17 - Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: «Omvend dere, for Himlenes rike er kommet
nær.»
Matt 4:23 - Jesus gikk omkring i hele Galilea, underviste i synagogene deres og forkynte evangeliet
om riket og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter i folket.
Mark 1:14-15 - Etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte evangeliet
om Guds rike. Og Han sa: «Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på
evangeliet!»
Luk 4:43 - Men Han sa til dem: «Jeg må forkynne Guds rikes evangelium til de andre byene også,
for til det er Jeg utsendt.»
Joh 4:25 - Kvinnen sier til Ham: «Jeg vet at Messias kommer,» Han som kalles Kristus. «Når Han
kommer, skal Han forkynne oss alt.»
Luk 9:1-2 - Så kalte Han sammen de tolv disiplene sine, og ga dem makt og autoritet over alle
demoner, og til å helbrede sykdommer. Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede de
syke.
Luk 10:1-2 - Etter dette utpekte Herren også sytti andre, og Han sendte dem foran sitt åsyn to og
to til hver by og hvert sted hvor Han selv skulle komme. Så sa Han til dem: «Høsten er i sannhet
stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre at Han vil drive arbeidere ut til sin høst!
Luk 10:8-9 - I hver by dere kommer inn, hvor de tar imot dere, skal dere spise det som blir satt
fram for dere. Helbred de syke der, og si til dem: «Guds rike er kommet nær dere.»
Luk 23:2 - De begynte å anklage Ham og sa: «Vi fant Denne som holdt på med å forderve folket.
Han gir forbud mot å betale skatt til keiseren og sier at Han selv er Kristus, en Konge.»
Apg 17:7 - Jason har hatt dem hos seg, og de virker alle i strid med keiserens påbud og sier at det er
en annen som er konge - Jesus.
Apg 19:8-10 - Og han gikk inn i synagogen og talte frimodig der i tre måneder. Han samtalte og
overbeviste om alt det som hadde med Guds rike å gjøre. Men fordi noen av dem forherdet seg og
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ikke trodde, men talte ondt om Veien overfor folkemengden, dro han bort fra dem og trakk disiplene
tilbake. Og hver dag førte han samtaler i Tyrannus’ skole. Dette fortsatte i to år, slik at alle som
bodde i Asia, hørte Ordet om Herren Jesus, både jøder og grekere
Apg 28:23-31 - Da de så hadde fastsatt en dag for ham, kom mange til ham der han bodde. Og han
forklarte for dem og vitnet alvorlig om Guds rike. Fra tidlig morgen til sent på kveld overbeviste
han dem om Jesus både ut fra Moseloven og profetene. Og noen ble overbevist av alt det som ble
sagt, men andre var vantro. Da de så ikke kunne bli enige seg imellom, gikk de bort etter at Paulus
hadde sagt dette ene ordet: «Den Hellige Ånd talte rett ved profeten Jesaja til våre fedre, da Han
sa: «Gå til dette folket og si: Når dere hører, skal dere høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere
se, men ikke skjelne. For hjertene til dette folket er blitt sløve. Deres ører har vanskelig for å høre, og
sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle
forstå med sine hjerter og vende om, så Jeg kunne få lege dem.» La det derfor være kjent for dere at
Guds frelse er blitt sendt til hedningefolkene, og de skal også høre!» Og da han hadde sagt disse ord,
gikk jødene bort og hadde et kraftig ordskifte seg imellom. Så bodde Paulus i to hele år i sitt eget leide
hus, og han tok imot alle som kom til ham. Med all frimodighet forkynte han Guds rike og lærte om
alt det som hører Herren Jesus Kristus til, uten å bli hindret.
Matt 24:14 - Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle
folkeslag, og så skal enden komme.
Apg 20:24-25 - Men ikke noe av dette er avgjørende for meg. Heller ikke har jeg livet kjært for
min egen del; bare jeg med glede får avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottok fra Herren
Jesus: Å vitne om Guds nådes evangelium. Og se, nå vet jeg at ingen av dere som jeg har gått
omkring blant og forkynt Guds rike for, skal se ansiktet mitt mer.
Luk 16:16 - Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra den tid er Guds rike blitt
forkynt, og enhver trenger seg inn i det med makt.
Matt 6:10 - Komme Ditt rike. Skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden.
Kol 1:13-14 - Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns
rike. I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes tilgivelse.
Rom 14:9 - Derfor døde jo Kristus, sto opp og var levende igjen, for at Han skulle være Herre både
over døde og levende.
Matt 4:17 - Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: «Omvend dere, for Himlenes rike er
kommet nær.»
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Apg 26:18 - Du skal åpne øynene deres så de vender seg fra mørke til lys og fra Satans makt til
Gud, så de kan få syndenes tilgivelse og en arv blant dem som er helliget ved troen på Meg.»
Esek 36:26-27 - Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta
steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et kjøtthjerte. Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg
skal gjøre det så dere vandrer etter Mine lover og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.
Apg 11:15-18 - Og da jeg begynte å tale, falt Den Hellige Ånd på dem, slik som Han falt på oss
i begynnelsen. Da husket jeg Herrens Ord, hvordan Han sa: «Johannes døpte med vann, men dere
skal bli døpt med Den Hellige Ånd.» Hvis altså Gud ga dem den samme gaven som Han hadde
gitt oss da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem var da jeg at jeg skulle stå imot Gud?»
Da de hørte dette, ble de stille. Og de æret Gud og sa: «Så har altså Gud også gitt hedningefolkene
omvendelse til livet.»
Luk 18:13-14 - Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene sine mot
himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig! Jeg sier dere: Denne mannen
gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre ikke. For hver den som opphøyer seg selv, skal bli
fornedret. Og den som fornedrer seg selv, skal bli opphøyet.»

FASIT.
1. Les Dan 2:44. Profetene i Det Gamle Testamentet profeterte at i framtida ville Messias
(eller Den Salvede) komme, og himmelens Gud ville etablere ett rike som:
B. Aldri ville bli tilintetgjort.
2. Les Matt 4:17, 23. Hva var Jesu budskap?
Omvend dere, for Himlenes rike er kommet nær.
3. Les Mark 1:14-15. Jesus forkynte evangeliet om __________________.
Guds rike.
4. Les Luk 4:43. Årsaken til at Jesus ble sendt fra Gud var for å _____________.
Forkynne Guds rikes evangelium.
5. Les Joh 4:25. I Skriftene forklarte aldri Jesus til jødene hva Han mente når Han snakket
om riket. Det var et begrep fra Det Gamle Testamentet som de:
C. Allerede var på utkikk etter.
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6. Les Luk 9:1-2. Hvilke tre ting gjorde disiplene?
Kastet ut demoner, helbredet sykdommer og forkynte Guds rike.
7. Les Luk 10:1-2, 8-9. Hvilket budskap sa Jesus at de sytti skulle proklamere?
Guds rike.
8. Les Luk 23:2. I følge jødenes egen definisjon, betyr ordet «Kristus» en som er en
______________.
Konge.
9. Les Apg 17:7. I motsetning til Romersk lov, sa jødene at apostelen Paulus underviste at
det var en annen ___________, en _______________.
Konge/Jesus.
10. Les Apg 19:8-10. Paulus talte frimodig i Efesus, samtalte og overbeviste andre om
__________.
Guds rike.
11. Les Apg 28:23-31. I vers 31, hva var det apostelen Paulus forkynte?
Guds rike og lærte om alle de ting som hører Herren Jesus Kristus til.
12. Les Matt 24:14. Hva er budskapet som skal forkynnes i hele verden?
Evangeliet om riket.
13. Les Apg 20:24-25. Noen ganger er evangeliet om riket referert til som evangeliet om
____________.
Guds nåde.
14. Les Luk 16:16. Det er umulig å forstå Jesu budskap uten en grunnleggende forståelse av
riket. Riket var budskapet som Jesus talte om og det eneste Han instruerte Sine disipler
til å:
A. Forkynne.
15. Les Matt 6:10. I prinsippet er Guds rike det at Gud leder. Hvordan er det uttrykt i dette
verset?
Guds vilje blir gjort på jorden som hans vilje er gjort i himmelen.
16. Les Kol 1:13-14 og Rom 14:9. I uttrykket «Guds rike» er ideen om en gruppe
mennesker som ville:
B Akseptere Guds lederskap (og avvise Satans) og motta Hans tilgivelse.
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17. Les Matt 4:17. For å komme inn i Guds rike, er en forandring av hjertet nødvendig.
Denne forandringen av hjertet er det Bibelen kaller:
C. Omvendelse.
18. Les Apg 26:18. Har du vendt deg fra __________ til lys, fra Satans ___________ til
__________ for å motta tilgivelse for dine synder?
Mørke/makt/Gud.
19. Les Esek 36:26-27 og Apg 11:15-18. Har du blitt gitt et nytt hjerte og en ny ånd som
gjør at du vandrer på Guds veier?
20. Les Luk 18:13-14. Har du bedt til Gud for å få tilgivelse for dine synder?

3-35

MODUL 3

LEKSJON 7

OBJEKTET I DEN
FRELSENDE TRO
Av Don Krow

Tenk deg at en mann står foran presten på sin bryllupsdag, og så begynner presten
plutselig å si disse ordene: «Vil du ha denne kvinnen til din private kokk, til å vaske ditt hus
og til å ta oppvasken? Vil du ha henne fra denne dag til å støvsuge dine gulv og tørke støv
av møblene så lenge dere begge lever?» Plutselig sier hans kommende kone: «Stopp! Om du
bare vil ha meg som en person som gjør ting for deg, så kan du ansette en hushjelp. Jeg vil at
du skal elske meg og ta meg for den jeg er. Hvis du tar meg for hvem jeg er, så vil jeg gjøre
alle disse tingene for deg, men jeg vil at du skal ta meg! Hele meg! Jeg vil ikke at du bare skal
ta imot frynsegodene og ikke min person.»
A.W. Tozer sa dette: «Det virker veldig rart at noen lærere aldri legger merke til at
det eneste sanne objektet i den frelsende tro ikke er noe annet enn Kristus selv, ikke Jesu
frelsesverk eller Jesu herredømme, men Kristus selv. Gud tilbyr ikke frelse til den som vil
tro på en av Kristi embeter, og disse embetene er heller aldri presentert som et objekt for
troen. Vi blir heller ikke oppmuntret til å tro på forsoningen, og ikke på korset, og ikke
på Frelserens prestetjeneste. Alt dette er legemliggjort i personen Kristus, men de er aldri
adskilt, heller ikke er en av dem isolert fra resten. Enda mindre er vi tillatt å godta et av Kristi
embeter og avvise et annet. Forestillingen om at vi har lov til det er dagens vranglære, jeg
gjentar, vranglære, og lik all annen vranglære har det skadelige konsekvenser iblant kristne.»
(The Root of the Righteous, side 84-86).
Ser du poenget? Hvorfor vektlegger vi en del av Kristus (Hans frynsegoder), en av
Kristi embeter, og ikke Kristus? Det blir som å ta en kone til ekte som en privat kokk og ikke
henne som person.
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SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Joh 1:12. Og alle som tok imot __________, til dem gav Han retten til å bli Guds
barn.
A. Ham (Herren Jesus Kristus)
B. Jesus som Frelser.
C. Jesus som Herre.
D. Jesus som prest.

2. Les Apg 16:31. Vi skal tro på (det er, stole på eller overgi oss til) hvem?
3. Les Luk 6:46. Hva antyder ordet «Herre»?
4. Les Matt 1:21. Hva antyder ordet «Jesus»?
5. Les Luk 23:2. Hva antyder ordet «Kristus»?
6. Les Rom 1:16. Hva er Evangeliet, eller de Gode Nyhetene, i henhold til dette verset? Se
også KJV.
7. Les Rom 1:1-3. Guds evangelium dreier seg om, eller handler om, ________. Deler av
Hans Sønn eller hele Hans Sønn?
8. Les Joh 6:54. Når du spiser noe, hva innebærer det?
9. Les Gal 3:27. Når en person blir døpt til Kristus, så blir de ikledd _________. Hvilken
del av Kristus kler de på seg?
10. Les Apg 9:5-6. Når Paulus omvendte seg, hvilke to spørsmål stilte han Jesus?
11. Les Rom 7:4. Med hvem skal vi gifte oss? Hvilken del av Ham skal vi gifte oss med?
12. Nyter du et godt ekteskap med Kristus? Snakker du, kommuniserer du, elsker du og
tilber du Ham?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Joh 1:12 - Men så mange som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på
Hans navn.
Apg 16:31 - De svarte: «Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt husfolk.»
3-37

LEKSJON 7			

OBJEKTET I DEN FRELSENDE TRO

Luk 6:46 - Men hvorfor kaller dere Meg Herre, Herre, og gjør ikke det Jeg sier?
Matt 1:21 - Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra
deres synder.
Luk 23:2 - De begynte å anklage Ham og sa: «Vi fant Denne som holdt på med å forderve folket.
Han gir forbud mot å betale skatt til keiseren og sier at Han selv er Kristus, en Konge.»
Rom 1:16 - For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for
hver den som tror, for jøde først og så for greker.
Rom 1:16 - For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation
to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. (King James Version.)
Rom 1:16 - For jeg skammer meg ikke over evangeliet om Kristus, for det er Guds kraft til frelse for
enhver som tror, til jødene først og også for grekerne. (KJV direkte oversatt.)
Rom 1:1-3 - Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium; det som
Han på forhånd lovte ved profetene sine i Hellige Skrifter, om sin Sønn, Han som er kommet som
menneske av Davids slekt.
Joh 6:54 - Den som eter Mitt legeme og drikker Mitt blod, har evig liv, og ham skal Jeg reise opp på
den siste dag.
Gal 3:27 - For så mange av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.
Apg 9:5-6 - Og han sa: «Hvem er Du, Herre?» Da sa Herren: «Jeg er Jesus, Han som du forfølger.
Det blir hardt for deg å stampe mot broddene.» Så sa han skjelvende og forundret: «Herre, hva vil
Du jeg skal gjøre?» Da sa Herren til ham: «Reis deg opp og gå inn i byen, og det skal bli fortalt deg
hva du må gjøre.»
Rom 7:4 - På samme måte, mine søsken, døde også dere bort fra loven ved Kristi kropp, for at dere
skal tilhøre en annen, Ham som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud.

FASIT.
1. Les Joh 1:12. Og alle som tok imot __________, til dem gav Han retten til å bli Guds
barn.
A. Ham (Herren Jesus Kristus).
2. Les Apg 16:31. Vi skal tro på (det er, stole på eller overgi oss til) hvem?
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Herren Jesus Kristus.
3. Les Luk 6:46. Hva antyder ordet «Herre»?
Mester, hersker, sjef, Han som har rett til å kontrollere våre liv. Ordet innbefatter også
guddommelighet.
4. Les Matt 1:21. Hva antyder ordet «Jesus»?
Jesus som Frelser.
5. Les Luk 23:2. Hva antyder ordet «Kristus»?
Jesus som Konge og Messias.
6. Les Rom 1:16. Hva er Evangeliet, eller de Gode Nyhetene, i henhold til dette verset? Se
også KJV.
Kristus Selv, som inkluderer alle Hans tjenester og goder.
7. Les Rom 1:1-3. Guds evangelium dreier seg om, eller handler om, ________.
Guds Sønn.

Deler av Hans Sønn eller hele Hans Sønn?
Hele Ham.

8. Les Joh 6:54. Når du spiser noe, hva innebærer det?
At du tar alt inn. På en måte så blir det du spiser, ditt liv, din styrke.
9. Les Gal 3:27. Når en person blir døpt til Kristus, så blir de ikledd _________.
Kristus.

Hvilken del av Kristus kler de på seg?
Hele Ham.

10. Les Apg 9:5-6. Når Paulus omvendte seg, hvilke to spørsmål stilte han Jesus?
Hvem er Du, og hva vil Du jeg skal gjøre?
11. Les Rom 7:4. Med hvem skal vi gifte oss?
Herren Jesus Kristus.

Hvilken del av Ham skal vi gifte oss med?
Hele Ham.

12. Nyter du et godt ekteskap med Kristus?
Snakker du, kommuniserer du, elsker du og tilber du Ham?
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En dag snakket Joe og jeg med Bill og Steve nede ved innsjøen. Et spørsmål ble brakt
opp: «Hvordan er det mulig at mennesker som aldri har hørt om Gud eller Jesus Kristus, kan
bli holdt ansvarlige for Gud?» Jeg sa: «Bill, tenk om du gikk for å besøke Steve i hjemmet
hans, men han var borte og kona var der. Om du så gikk inn, var utro og hadde en affære med
henne, ville du føle deg skyldig i å krenke din venns kone? Selv om du aldri hadde hørt om
de ti Bud eller lest Bibelen? Hvor kom den følelsen av skyld og ansvarlighet fra?»
Gud har gitt hvert menneske, gjennom loven og samvittigheten, evnen til å kjenne
hva som er rett og en skyldfølelse for det som er galt. Loven og samvittigheten er de
selvdømmende egenskapene som enten anklager eller unnskylder oss når det gjelder vår
oppførsel. (Rom 2:14-15).
Bill hadde fortalt meg om hvilken god person han var. Han så virkelig ikke noe
behov for en frelser. Jeg slo opp i 2. Mosebok kapittel 20 og begynte å lese de ti bud for
ham. «Bill, har Gud alltid hatt førsteplassen i livet ditt, og har du alltid elsket Ham mer enn
noe annet i verden? Hvis ikke har du brutt det første budet.» (2. Mos 20:3). «Har du noen
gang opphøyd noe over Gud? I så fall har du brutt det andre budet.» (2. Mos 20:4). «Har du
noen gang misbrukt Jesu Kristi navn som et banneord? Da er du skyldig i å bryte det tredje
budet.» (2. Mos 20:7). «Har du alltid satt av en dag for å ære og tilbe Gud? Hvis ikke har du
brutt det fjerde budet.» (2. Mos 20:8). «Hedret du alltid din far og mor da du var ung? Du
har brutt det femte budet.» (2. Mos 20:12). «Har du noen gang blitt veldig sint på en annen
person? Du har brutt det sjette budet.» (Sammenlign 2. Mos 20:13 med Matt 5:21-22).
«Har du noen gang sett på en kvinne og hatt lyst på henne? Du har brutt det sjuende budet.»
(Sammenlign 2. Mos 20:14 med Matt 5:27-28). «Har du noen gang tatt noe som ikke
tilhørte deg? Du har brutt det åttende budet.» (2. Mos 20:15). «Har du alltid snakket sant?
Hvis ikke, har du brutt det niende budet.» (2. Mos 20:16). «Har du noen gang begjært noe
som tilhørte noen andre? Da har du brutt det tiende budet.» (2. Mos 20:17). «Ser du hvorfor
Jesus sa at Han kom for å frelse syndere?» (Mark 2:16-17).
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Problemet med å tenke at vi er gode nok, eller prøver å være gode nok for å komme
til himmelen, er det faktum at vi alle har brutt de ti bud. Jak 2:10 forteller oss at om noen
holder hele loven, men snubler på ett punkt, da er han skyldig i å bryte loven. Loven var aldri
ment å gjøre oss rettferdige, men bare for å åpenbare vår synd (Rom 3:19-20). Vi trenger alle
en frelser! Ordet «frelser» har i seg betydningen om en som kan redde oss fra syndens straff.
Jesus redder de fortapte slik at de kan få evig liv (Matt 1:21).
For å være god nok til å komme til himmelen, må vi ha en rettferdighet som er lik
Guds rettferdighet (2. Kor 5:21). Evangeliets gode nyheter er at ikke bare vil Jesus tilgi våre
synder, men Han tilbyr oss –helt fritt –sin egen rettferdighet som en gave. Rom 5:17: «For om
døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod
og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus Kristus.»

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Mark 2:16-17. Hvem kom Jesus for å frelse?
2. Les Rom 2:1. Når vi dømmer andre, hva gjør vi mot oss selv? Hvorfor?
3. Les Jak 2:10. Hvis vi holder mesteparten av Guds lov men feiler på noen få ting, hva er
vi skyldig i da?
4. Les Gal 3:10. Hvis vi skal bli rettferdige ved å holde Guds lov, hvor mye av den må vi da
holde? Og hvor lenge må vi holde disse budene?
Ser du hvorfor vi ikke kan bli frelst ved å prøve å bli gode nok?
5. Les Gal 2:16. Rettferdiggjørelse er en gave av rettferdighet, gitt av Gud, som bringer en
person inn i rett stand og fellesskap med Gud. Rettferdiggjørelse av syndere tilbys ved tro
på Jesus Kristus og er fullbyrdet en gang for alle ved Hans død og oppstandelse (1. Kor
15:3-4 og Rom 4:25). Hva blir en person ikke rettferdiggjort ved?
Hvordan blir en person frelst?

Hvor mange mennesker vil bli rettferdiggjort av loven?
6. Les Rom 6:14. Som kristen er du:
A. Under loven.

B. Under nåden.
7. Les Esek 18:20. Hvis du var under loven, hva ville straffen være for din synd?
8. Les Rom 4:6-8. Under nåden, hvilke 3 ting gjør Gud med våre synder?
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9. Les Rom 5:1. Nå som vi er rettferdiggjort, hvilken gode kan vi glede oss over?
10. Les Rom 5:9. Nå som vi er frelst ved Jesu blod, hva skal vi bli frelst fra?
11. Les Rom 10:4. Kristus endte loven som et middel til å skaffe __________ fremfor Gud.
12. Les 1. Kor 1:30. Gud gjorde Jesus til å være vår _______, __________, __________ og
_______.
13. Les Fil 3:9. Når du legger deg under Moseloven, prøver du å oppnå din egen ________.
14. Les 1. Kor 11:1. Som kristne, lever vi under Kristi lov. Kristi lov er ikke et sett med regler
som vi må adlyde, det er å leve et liv i respons til en person. Den personen er ________.
15. Les Rom 8:3. Loven kunne aldri frelse oss, ikke fordi loven var feil, men på grunn av
svakheten i ________________. Vi kunne ikke holde den.

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Mark 2:16-17 - Da de skriftlærde og fariseerne så Ham spise sammen med tollere og syndere, sa
de til disiplene Hans: «Hvordan kan det ha seg at Han spiser og drikker sammen med tollere og
syndere?» Også Jesus hørte det, og Han sier til dem: «De som er friske trenger ikke lege, men de som
er syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
Rom 2:1 - Derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du enn er som dømmer. For i hver
sak du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. For du som dømmer, gjør de samme ting.
Jak 2:10 - For den som holder hele loven, men snubler på ett punkt, er blitt skyldig i hele loven.
Gal 3:10 - For så mange som bygger på lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet:
Forbannet er hver den som ikke holder fast på alle de ord som er skrevet i lovens bok, slik at han
gjør dem.
Gal 2:16 - Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved
tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på
Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir ikke noe kjød rettferdiggjort.
Rom 6:14 - For synden skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under loven, men under nåden.
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Esek 18:20 - Den sjel som synder, skal dø. Sønnen skal ikke bære farens skyld, og faren skal ikke
bære sønnens skyld. Den rettferdiges rettferdighet skal komme over ham selv, og den ugudeliges
ugudelighet skal komme over ham selv.
Rom 4:6-8 - slik også David uttaler saligprisningen over det menneske som Gud tilregner
rettferdighet uten gjerninger: «Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt, og som har fått sine
synder dekket over. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.»
Rom 5:1 - Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus
Kristus.
Rom 5:9 - Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved Hans blod, ved Ham bli
frelst fra vreden!
Rom 10:4 - For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror.
1. Kor 1:30 - Men det er av Ham at dere er i Kristus Jesus, Han som for oss ble visdom fra Gud og
rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,
Fil 3:9 - og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den
som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen,
1. Kor 11:1 - Vær mine etterfølgere, slik også jeg er Kristi etterfølger!
Rom 8:3 - For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av
menneskenaturen, det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn i syndig kropps lignelse og for syndens
skyld: Han fordømte synden i kroppen,

FASIT.
1. Les Mark 2:16-17. Hvem kom Jesus for å frelse?
Syndere.
2. Les Rom 2:1. Når vi dømmer andre, hva gjør vi mot oss selv?
Fordømmer oss selv, det er, uttale en dom over oss selv.
Hvorfor?

Selv om vi dømmer andre, så gjør vi de samme ting som de gjør.
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3. Les Jak 2:10. Hvis vi holder mesteparten av Guds lov men feiler på noen få ting, hva er
vi skyldig i da?
Vi er skyldig i å bryte hele loven.
4. Les Gal 3:10. Hvis vi skal bli rettferdige ved å holde Guds lov, hvor mye av den må vi da
holde?
Hele loven.

Og hvor lenge må vi holde disse budene?

Vi må holde dem hele tiden (kontinuerlig, uten en eneste glipp).
Ser du hvorfor vi ikke kan bli frelst ved å prøve å bli gode nok?
Ja.

5. Les Gal 2:16. Rettferdiggjørelse er en gave av rettferdighet, gitt av Gud, som bringer en
person inn i rett stand og fellesskap med Gud. Rettferdiggjørelse av syndere tilbys ved tro
på Jesus Kristus og er fullbyrdet en gang for alle ved Hans død og oppstandelse (1. Kor
15:3-4 og Rom 4:25). Hva blir en person ikke rettferdiggjort ved?
Sine egne gjerninger, som betyr lovens gjerninger.
Hvordan blir en person frelst?

Ved tro på (tillit til) Jesus Kristus.

Hvor mange mennesker vil bli rettferdiggjort av loven?
Intet kjød, det er, ingen person.

6. Les Rom 6:14. Som kristen er du:
B. Under nåden.
7. Les Esek 18:20. Hvis du var under loven, hva ville straffen være for din synd?
Døden.
8. Les Rom 4:6-8. Under nåden, hvilke 3 ting gjør Gud med våre synder?
Tilgir dem, dekker over dem, og tilregner (bokfører) dem ikke på min konto.
9. Les Rom 5:1. Nå som vi er rettferdiggjort, hvilken gode kan vi glede oss over?
Fred med Gud (Han er ikke sint på oss).
10. Les Rom 5:9. Nå som vi er frelst ved Jesu blod, hva skal vi bli frelst fra?
Vreden (dom over våre synder).
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11. Les Rom 10:4. Kristus endte loven som et middel til å skaffe __________ fremfor Gud.
Rettferdighet.
12. Les 1. Kor 1:30. Gud gjorde Jesus til å være vår _______, __________, __________og
_______.
Visdom, rettferdighet, helliggjørelse, forløsning.
13. Les Fil 3:9. Når du legger deg under Moseloven, prøver du å oppnå dinegen ________.
Rettferdighet.
14. Les 1. Kor 11:1. Som kristne, lever vi under Kristi lov. Kristi lov er ikke et sett med regler
som vi må adlyde, det er å leve et liv i respons til en person. Den personen er ________.
Jesus Kristus.
15. Les Rom 8:3. Loven kunne aldri frelse oss, ikke fordi loven var feil, men pågrunn av
svakheten i ________________. Vi kunne ikke holde den.
Menneskenaturen (kjødet).
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Jeg drømte om en kvinne som stadig ble straffet for alt hun gjorde feil (hennes
synder). En mann fulgte etter henne og hver gang hun gjorde en feil, ristet han på hodet i
avsky, tok av seg beltet sitt og slo henne. Hvis hun sa et ord feil eller gjorde noe galt, straffet
han henne. Hun haltet rundt mens hun prøvde å smile og ha en god innstilling, men fortsatte
å gjøre ting som fikk henne i trøbbel. Det var ikke store ting, men hver eneste småfeil hun
gjorde førte til noen slag når mannen så det. Det virket håpløst. Hun klarte ikke å holde
seg unna de tingene som fikk henne i vanskeligheter. Jeg husker at jeg synes synd på henne.
Jeg ønsket å hjelpe henne med å komme seg bort fra denne slemme mannen som alltid slo
henne. Og så våknet jeg.
Jeg begynte å tenke på Guds nåde, den gratis, ufortjente Guds favør og evne.
Når hjertet er etablert i nåden, prøver vi ikke lenger å fortjene Guds aksept gjennom vår
prestasjon eller ved å prøve å holde Hans lov ved vår egen styrke og evne. Vi er endelig i
stand til å komme oss unna slagene vi fortjente ved at vi brøt Guds lov. Vi er berget av Jesus.
Tenk på det med favør. Det betyr å få noens bekreftelse, støtte eller velsignelse. Når
du vil ha noens favør, hva gjør du? Du prøver å si og gjøre alt som vil glede dem, og ingenting
som vil gjøre dem misfornøyde. Det er å gjøre det rette hele tiden. Er det virkelig mulig å
gjennomføre? Det er som å utfordre tyngdekraften. Du kan greie det en liten stund, men til
slutt så vil du mislykkes. Den er sterkere enn du er.
Jeg gjenkjente meg i kvinnen i drømmen min. Jeg har følt meg sånn når jeg har prøvd
hardt å gjøre alt rett, men manglet en liten detalj og mislyktes. Jeg tenkte at om jeg bare
kunne komme gjennom en dag uten å rote det til, så ville jeg ha utrettet noe. Men nei, mine
svakheter fikk meg til å være ufullkommen. Jeg tenkte ikke bare at jeg hadde skuffet min
Himmelske Far, men jeg fikk også selvfordømmelse og var hard mot meg selv. Jeg var slått
ut av meg selv. Jeg var fokusert på mine evner og min inkompetanse. Jeg nådde aldri opp, var
aldri god nok til å bestå testen, jeg trengte noen som kunne redde meg!
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I sin miskunn sendte Gud oss hjelp, Hans navn er Jesus. Gud sendte Ham til å frelse
oss fra oss selv og våre maktesløse forsøk på å oppfylle Hans lov. Jesus tok straffen for loven
vi ikke kunne holde, så vi ikke måtte dø, men kunne gå fri og ha evig liv med Ham. Jesus
ga oss rettferdighetens gave slik at vi kunne være rettferdige og hellige for Gud vår Far og
tilfredsstille alle lovens krav. Vi har fred med Gud gjennom hva Han gjorde for oss i sin død,
begravelse og oppstandelse. Vi har favør hos Gud, gratis og ufortjent. Det er nåde.
For å tro dette, må ditt hjerte være grunnfestet uten tvil, i vissheten om at Han gjorde
det fordi Han elsker deg. Gjør ditt hjerte sunt, trygt, stabilt og urokkelig i Hans nåde, det vil
si, bli etablert uten spørsmål eller tvil om at Han har gitt deg alt du trenger for å leve et liv i
overflod i og gjennom Jesus.
Hvis vi fortsetter å se på og fokusere på våre svakheter, feiltrinn, og synder i stedet for
Jesus, troens opphavsmann og fullender, vil våre hjerter være triste og maktesløse i forhold til å
tro at vi kan ta imot noe fra Gud. Det er med hjertet vi tror og tar imot Hans rettferdighet og
nåde. Våre hjerter må være fullt ut Hans. Det er først da vi vil være tilfreds og ha fred og ro.
«Framfor alt, beskytt ditt hjerte. For det påvirker alt du gjør.» Ordsp 4:23 (The Living
Bible, direkte oversatt).

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Hvordan defineres «nåde» i denne leksjonen?
2. Når hjertet har etablert seg i nåden, så prøver vi ikke lengre å fortjene Guds aksept
gjennom vår ________.
3. Les Heb 10:14. Dons svakheter gjorde ham ufullkommen. Hvordan blir vi fullkomne,
ifølge dette verset?
4. Les Rom 5:17. Jesus gav oss rettferdighetens _____, så vi kan være rettferdige og hellige
fremfor Gud vår Far og oppfylle alle lovens krav.
5. Les Jes 26:3. Hvis vi fortsetter å se på og fokusere på våre svakheter, feiltrinn, og synder
i stedet for Jesus, troens opphavsmann og fullender, vil våre hjerter være triste og
maktesløse i forhold til å tro at vi kan ta imot noe fra Gud. Hva må vi fokusere på?
6. Les Ef 3:17 Våre hjerter må fullt ut være Hans. Det er da vi vil bli ________.
7. Les Rom 4:5. Er frelsen en belønning som kan fortjenes eller en gratis gave av Guds
nåde?
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8. Les Rom 5:17. Rettferdighet (rett stand fremfor Gud) er en gave. Må vi arbeide for
en gave?
Hvordan får vi tak i en gave?
9. Les Rom 6:23. Hva er Guds gave av nåde i dette verset?
10. Les Tit 3:5. Hvor mye av dine egne gode gjerninger og ditt arbeid bidrar til din frelse?
11. Les Rom 6:14. Forklar med dine egne ord hva det betyr å være under Guds nåde?
12. Les Rom 11:6. Hvis Guds velsignelser er gitt oss av nåde, så er de ikke gitt ved våre
__________.
13. Les Rom 3:24 Forklar med dine egne ord hva dette verset betyr.
14. Les Ef 1:7. Tilgivelse for våre overtredelser var etter ___________________.

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRMÅLENE.
Heb 10:14 - For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.
Rom 5:17 - For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som
tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus
Kristus.
Jes 26:3 - Du skal bevare den i fred, ja, i fred, den som har et grunnfestet sinn, for han stoler
på Deg.
Jes 26:3 - Du vil bevare ham i fullkommen fred, han som har sitt sinn fokusert på Deg, fordi han
stoler på Deg. (KJV, oversatt).
Ef 3:17 - det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i
kjærlighet,
Rom 4:5 - Men den som ikke arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir
hans tro tilregnet som rettferdighet.
Rom 6:23 - For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Tit 3:5 - frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter sin
barmhjertighet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd,
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Rom 6:14 - For synden skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under lov, men under nåden.
Rom 11:6 - Og er det ved nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nåden lenger
nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det ikke lenger nåde. Ellers er heller ikke gjerningen lenger
noen gjerning.
Rom 3:24 - Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i
Kristus Jesus.
Ef 1:7 - I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter Hans
nådes rikdom.

FASIT.
1. Hvordan defineres «nåde» i denne leksjonen?
Som Guds gratis ufortjente favør og evne.
2. Når hjertet har etablert seg i nåden, så prøver vi ikke lengre å fortjene Guds aksept
gjennom vår ________.
Prestasjon.
3. Les Heb 10:14. Dons svakheter gjorde ham ufullkommen. Hvordan blir vi fullkomne,
ifølge dette verset?
Ved Jesu offer har Han gjort oss fullkommen i all evighet.
4. Les Rom 5:17. Jesus gav oss rettferdighetens _____, så vi kan være rettferdige og hellige
fremfor Gud vår Far og oppfylle alle lovens krav.
Gave.
5. Les Jes 26:3. Hvis vi fortsetter å se på og fokusere på våre svakheter, feiltrinn, og synder
i stedet for Jesus, troens opphavsmann og fullender, vil våre hjerter være triste og
maktesløse i forhold til å tro at vi kan ta imot noe fra Gud. Hva må vi fokusere på?
Våre sinn må være fokusert på Herren.
6. Les Ef 3:17 Våre hjerter må fullt ut være Hans. Det er da vi vil bli ________.
Rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
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7. Les Rom 4:5. Er frelsen en belønning som kan fortjenes eller er den en gratis gave av
Guds nåde?
En gratis gave av Guds nåde.
8. Les Rom 5:17. Rettferdighet (rett stand fremfor Gud) er en gave. Må vi arbeide for en
gave?
Nei.

Hvordan får vi tak i en gave?

Ved å strekke oss ut og ta imot den.
9. Les Rom 6:23. Hva er Guds gave av nåde i dette verset?
Evig liv (i stedet for evig død).
10. Les Tit 3:5. Hvor mye av dine egne gode gjerninger og ditt arbeid bidrar til din frelse?
Ingen.
11. Les Rom 6:14. Forklar med dine egne ord hva det betyr å være under Guds nåde?
Vi får ikke det som våre synder fortjener, men heller Guds beste gjennom Kristus.
Rettferdighet, aksept, tilgivelse er oss gitt (alt som en gave av Guds nåde).
12. Les Rom 11:6. Hvis Guds velsignelser er gitt oss av nåde, så er de ikke gitt ved våre
__________.
Gjerninger.
13. Les Rom 3:24 Forklar med dine egne ord hva dette verset betyr.
Rettferdighet er en gratis gave av Guds nåde, gitt til den troende på grunn av Jesu
forsoningsverk på korset.
14. Les Ef 1:7. Tilgivelse for våre overtredelser var etter ___________________.
Hans nådes rikdom.
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En dag satte en beruset mann seg inn i bilen sin, begynte å kjøre i feil kjøreretning,
og frontkolliderte med en annen bil full av folk. I denne ulykken ble en 18 år gammel jente
drept. Jentas familie saksøkte mannen og ble tilkjent 1,5 millioner dollar i erstatning.
I stedet for å ta imot pengene bestemte familien seg for at de ville ha 936 dollar.
Forutsetningen var at mannen skulle betale denne summen på en bestemt måte. De ønsket
at mannen som hadde vært beruset skulle huske hva han hadde gjort. Han skulle skrive ut en
sjekk i navnet til den jenta han hadde drept, på 1 dollar hver uke, og sende den til familien.
Man skulle tro at et oppgjør på 936 dollar ville være en god avtale sammenlignet med 1,5
millioner dollar. Og til å begynne med var det lett å betale en dollar i uka. Men etter en stund
endret det seg. Det å skrive ut en sjekk i navnet til jenta han hadde drept, begynte å dominere
tankene hans. Hver uke ble han deprimert og tenkte på jenta han hadde drept.
Etter flere år med dette, stoppet han til slutt med innbetalingene. Familien tok ham
tilbake til retten og krevde at han skulle gjenoppta betalingen. I de siste seks eller syv årene
stoppet han betalingen fire eller fem ganger. Men hver eneste gang ble han tatt tilbake til
retten og tvunget til å gjenoppta betalingen.
Familien sa at de ikke var sinte lengre, men at de bare ville minne han om hva han
hadde gjort.
Hvis du tenker over det, så var denne familien i trelldom akkurat som mannen som
utførte betalingene. Hver uke fikk de en sjekk som minnet dem på tapet, så på en måte kunne
de heller ikke legge datterens død bak seg.
Mannen saksøker nå familien for hva han kaller «grusom og uvanlig straff.» Han sier:
«Dette gjør meg gal! Det ødelegger livet mitt! Jeg kan aldri legge fortiden bak meg og gå
videre med mitt liv.»
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I lys av denne historien har jeg møtt en rekke kristne som føler de er under den
samme type straff. De ble fortalt: «Jesus har betalt for alt», men føler det fortsatt slik at de må
gjøre ukentlige innbetalinger av religiøse oppgaver, for ellers vil ikke Gud akseptere dem.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Hva slags relasjon kan denne mannen ha til familien så lenge denne typen ting pågår?
2. Les Heb 10:1. Hva var det loven ikke kunne gjøre?
3. Les Heb 10:1. Hva uttrykker dette verset som gir oss en indikasjon på at ofringene i Det
Gamle Testamentet var utilstrekkelige til å gjøre oss fullkomne?
4. Les Heb 10:2. Hvis det kom et offer som virkelig kunne håndtere synd, hva ville det bety
for de som hadde del i denne tjenesten?
5. Hva ble fyllekjøreren tvunget til å gjøre?
6. Les Heb 10:14. Gud gjør sitt folk fullkomne ved:
A. Gode gjerninger.
B. Å gå i kirken.

C. Å holde de 10 bud.
D. Jesu offer.

7. Les Heb 10:14. Jesu offer (mottatt i tro) gjør den troende fullkommen:
A. Fram til neste gang de synder.
B. Fra deres tidligere synder.
C. For alltid.

8. Les 1. Mos 20:1-18. Hvilke to menn er nevnt i denne historien?
9. Les 1 Mos 20:2 og 5. Hvem var den mannen som løy og bedro den andre i denne
historien?
10. Les 1. Mos 20:7. Jeg er sikker på at Gud ikke bifalt Abrahams handlinger. Men hvem
tok Gud parti med, Abraham eller Abimelek?
Hvorfor? Les 1. Mos 15:1, vers 18 og Jak 2:23.
11. Les 1. Mos 20:7 og 17-18. Selv om Abraham gjorde det som var galt, hvem sa Gud at
skulle be for den andre?
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A. Abraham skulle be for Abimelek.
B. Abimelek skulle be for Abraham.
C. De skulle be for hverandre.

12. Les Rom 8:31. Selv om vi feiler noen ganger, hvem er på vår side?
13. Les Rom 4:8. Selv om vi gjør feil, hva sa Gud at Han ikke ville gjøre?
14. Les Heb 8:12-13. I den nye pakt, hva lovte Gud at Han ikke skulle gjøre?
15. Les Ef 2:5 og 8-9. Hvordan blir vi frelst?
16. Les Titus 3:5. Hva kan ikke gi oss frelse?
Hvordan blir vi frelst?
17. Les Ef 1:6 (KJV). Vi vil prise Gud gjennom hele evigheten for at Han frelste oss i Sin
______. For Han har gjort oss _________ i Den Elskede ( Jesus Kristus).

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Heb 10:1-2 - For loven, som bare har en skygge av de kommende goder og ikke selve tingenes egen
skikkelse, kan aldri med disse samme ofrene, som de stadig ofrer år etter år, gjøre dem fullkomne
som bærer dem fram. For ville de ikke da ha sluttet med å bære ofrene fram? For de som hadde del i
denne tjenesten og som én gang var renset, ville da ikke lenger ha synd på samvittigheten.
Heb 10:14 - For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.
1. Mos 20:1-18 - Abraham dro videre derfra mot Sør, og han bodde mellom Kadesj og Sjur, og
oppholdt seg også i Gerar. Abraham sa om sin hustru Sara: «Hun er min søster.» Abimelek, kongen
i Gerar, sendte noen og hentet Sara. Men Gud kom til Abimelek i en drøm om natten og sa til ham:
«Se, du skal dø på grunn av denne kvinnen du har tatt, fordi hun er gift med en mann.» Men
Abimelek hadde ikke vært nær henne, og han sa: «Herre, vil Du slå i hjel et rettferdig folk også? Har
han ikke sagt til meg: Hun er min søster? Og hun, hun sa også selv: Han er min bror. Med uskyldig
hjerte og rene hender har jeg gjort dette.» Gud sa til ham i en drøm: «Ja, Jeg vet at du gjorde dette
med uskyldig hjerte. For Jeg holdt deg også tilbake så du ikke skulle synde mot Meg. Derfor lot Jeg
deg ikke røre henne. Men gi nå mannen hans hustru tilbake. For han er en profet, og han skal gå
i for-bønn for deg, så du skal leve. Men hvis du ikke gir henne tilbake, skal du vite at du sannelig
skal dø, både du og alle dine.» Så sto Abimelek tidlig opp om morgenen og kalte til seg alle tjenerne
sine. Han fortalte dem alt dette mens de hørte på, og mennene ble svært redde. Abimelek kalte til seg
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Abraham og sa til ham: «Hva er det du har gjort mot oss? Hvordan har jeg syndet mot deg, siden du
har ført denne store synd over meg og mitt rike? Du har gjort alvorlige ting mot meg, som ikke
skulle vært gjort.» Så sa Abimelek til Abraham: «Hva var det du så for deg da du gjorde dette?»
Abraham sa: «Fordi jeg tenkte at det umulig kan finnes gudsfrykt på dette stedet, og de vil slå
meg i hjel for min hustrus skyld. Dessuten er hun jo også virkelig min søster. Hun er datter av
min far, men ikke datter av min mor. Og hun ble min hustru. Det skjedde da Gud lot meg vandre
bort fra min fars hus, at jeg sa til henne: Slik må du vise barmhjertighet mot meg: På hvert sted
vi kommer til, skal du si om meg: Han er min bror.» Da tok Abimelek småfe, storfe og slaver og
tjenestepiker og ga dem til Abraham. Han ga også hans hustru Sara tilbake til ham. Abimelek sa:
«Se, mitt land ligger foran deg. Du kan bo der du finner det godt.» Til Sara sa han: «Se, jeg har
gitt din bror tusen sølvpenger. Se, dette er en sonegave for deg framfor alle som er med deg. Slik
har du fått full oppreisning. Så ba Abraham til Gud, og Gud helbredet Abimelek, hans kone og
hans trellkvinner, så de kunne føde barn. For Herren hadde stengt alle morsliv i Abimeleks hus
for Sara, Abrahams kones skyld.
1. Mos 15:1 - Etter dette kom Herrens Ord til Abram i et syn, og det lød slik: «Frykt ikke, Abram!
Jeg er ditt skjold, din lønn skal være meget stor.»
1. Mos 15:18 - På den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: «Til din ætt har Jeg gitt
dette landet, fra elven i Egypt til den store elven, elven Eufrat,»
Jak 2:23 - Og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til
rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn.
Rom 8:31 - Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?
Rom 4:8 - Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.
Heb 8:12-13 - For Jeg vil være nådig overfor deres urett, og deres synder og deres lovbrudd skal Jeg
aldri minnes mer. Idet Han sier «en ny pakt,» har Han gjort den første foreldet. Det som er i ferd
med å bli foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte.
Ef 2:5 - gjorde Han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er
dere frelst.
Ef 2:8-9 - For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke
av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.
Tit 3:5 - frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter sin
barmhjertighet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd,
Ef 1:6 - til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok Han oss til nåde i Den Elskede.
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Ef 1.6 - Så la oss hylle Gud for den fantastiske nåden Han har vist oss ved at vi tilhører Hans
elskede Sønn. (En Levende Bok.)
Ef 1.6 - Til lovprisning av herligheten av Hans nåde, hvor Han har gjort oss akseptert i Den
Elskede. (KJV direkte oversatt.)

FASIT.
1. Hva slags relasjon kan denne mannen ha til familien så lenge denne typen ting pågår?
En relasjon preget av utilgivelighet, bitterhet og konflikt.
2. Les Heb 10:1. Hva var det loven ikke kunne gjøre?
Gjøre dem fullkomne (uten feil eller lyte) som bar ofrene fram.
3. Les Heb 10:1. Hva uttrykker dette verset som gir oss en indikasjon på at ofringene i Det
Gamle Testamentet var utilstrekkelige til å gjøre oss fullkomne?
De ble gjentatt kontinuerlig – daglig, ukentlig, månedlig. Det at ofringene faktisk ble
gjentatt, beviste at de ikke kunne håndtere problemet med synd permanent.
4. Les Heb 10:2. Hvis det kom et offer som virkelig kunne håndtere synd, hva ville det bety
for de som hadde del i denne tjenesten?
Det ville føre til at de ikke lenger hadde noen bevissthet om synd (alltid straffet ved feil).
5. Hva ble fyllekjøreren tvunget til å gjøre?
Å alltid tenke på sin synd.
6. Les Heb 10:14. Gud gjør sitt folk fullkomne ved:
D. Jesu offer.
7. Les Heb 10:14. Jesu offer (mottatt i tro) gjør den troende fullkommen:
C. For alltid.
8. Les 1. Mos 20:1-18. Hvilke to menn er nevnt i denne historien?
Abraham og Abimelek.
9. Les 1 Mos 20:2 og 5. Hvem var den mannen som løy og bedro den andre i denne
historien?
Abraham.
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10. Les 1. Mos 20:7. Jeg er sikker på at Gud ikke bifalt Abrahams handlinger. Men hvem
tok Gud parti med, Abraham eller Abimelek?
Abraham.

Hvorfor? Les 1. Mos 15:1, vers 18 og Jak 2:23.

Fordi Abraham hadde en pakt med Gud og var en venn av Gud.
11. Les 1. Mos 20:7 og 17-18. Selv om Abraham gjorde det som var galt, hvem sa Gud at
skulle be for den andre?
A. Abraham skulle be for Abimelek.
12. Les Rom 8:31. Selv om vi feiler noen ganger, hvem er på vår side?
Gud.
13. Les Rom 4:8. Selv om vi gjør feil, hva sa Gud at Han ikke ville gjøre?
Tilregne oss vår synd, det er å holde vår synd opp i mot oss.
14. Les Heb 8:12-13. I den nye pakt, hva lovte Gud at Han ikke skulle gjøre?
Gud vil ikke huske vår synd eller holde den imot oss.
15. Les Ef 2:5 og 8-9. Hvordan blir vi frelst?
Ved Hans nåde, det er ved Hans ufortjente favør og godhet mot oss.
16. Les Titus 3:5. Hva kan ikke gi oss frelse?
Gjerninger vi har gjort i rettferdighet.
Hvordan blir vi frelst?

Etter Hans miskunnhet. Han vasket oss i den nye fødsel (gjenfødelsen) og gjorde oss
nye ved Sin Hellige Ånd.
17. Les Ef 1:6 (KJV). Vi vil prise Gud gjennom hele evigheten for at Han frelste oss i Sin
______. For Han har gjort oss _________ i Den Elskede ( Jesus Kristus).
Nåde/akseptert.
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JEG ER ELSKET, JEG ER
VAKKER
Av Don Krow

En dag kom Michael inn på kontoret mitt for å fortelle meg noen svært fortrolige
opplysninger om en av sine medstudenter. Mens jeg hadde undervist i en av timene mine
på Charis Bible College, viste det seg at Patricia hadde skrevet beskjeder til seg selv på
notatblokken sin. Notater hennes inneholdt disse beskrivelsene: «Jeg er elsket, jeg er
vakker,» osv. Patricia var også den typen person som alltid kledde seg slik at hun fikk andres
oppmerksomhet. Den egentlige grunnen til at Patricia uttrykte disse ordene var det faktum at
hun ikke følte seg elsket eller vakker, men følte seg avvist og at ingen elsket henne.
Som mennesker har vi alle de samme grunnleggende behovene. Ønsket om å bli
elsket, akseptert og verdsatt, så vel som å ha en opplevelse av egenverdi og visshet om at vårt
forhold til Gud er i orden. Mange religioner i dag får oss til å føle oss verken elsket, verdsatt
eller akseptert. En av de sterkeste festningsverk som Satan bruker mot de troende er følelsen
av skyld og fordømmelse, samtidig som det får oss til å føle oss veldig «åndelige».
Her er et spørsmål: Hvor mange av dere ble da dere først kom til Jesus fortalt at ikke
bare elsker Han deg, men ved å ta imot Ham, så vil Han bli din fullkomne rettferdighet?
Faktum er at den rettferdigheten Han kan levere vil være all den rettferdighet du noen gang
vil trenge (I 1.Kor 1:30 står det: «Men det er av Ham at dere er i Kristus Jesus, Han som for oss
ble visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,»). Dette er Evangeliets gode
nyheter: «For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for
hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til
tro, som det står skrevet: Den som er rettferdig av tro skal leve.» (Rom 1:16-17). «Men den som
ikke arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som
rettferdighet,» (Rom 4:5). Gud kalte oss ikke til å ha tro på troen eller til å ha tro for en masse
saker og ting, men en trygg, tillitsfull, avhengig tillit til Ham.
Gud kan ikke elske deg mer enn Han allerede gjør. Han er kjærlighet (1. Joh 4:8).
Men du kan ta imot mer, kjenne mer og oppleve mer av Hans kjærlighet. Jo mer du tror,
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desto mer vil du oppleve å elske Gud. Bibelen uttrykker: «Vi elsker Ham fordi Han har elsket
oss først.» (1. Joh 4:19). Tenk på dette, tro det og ta imot det.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Rom 8:38-39. Hva var apostelen Paulus overbevist om?
2. Da jeg studerte på bibelskolen, hadde jeg en professor som delte ut noen notater som
fastslo: «Rettferdiggjørelse er en juridisk handling hvor Gud erklærer rettferdig den
som tror, ikke gjør rettferdig.» Men etterhvert som jeg studerte Skriften selv, så ble jeg
derimot overbevist om at rettferdiggjørelse virkelig er en gave av rettferdighet som gjør
deg rettferdig i Guds øyne. Les Rom 5:19. Gjennom Jesu Kristi lydighet (i å holde loven
og gå til korset) vil mange bli:
A. Erklært rettferdige.

B. Tenkt på som rettferdig.
C. Gjort rettferdig.

3. Les 2. Kor 5:21: «For Ham ( Jesus Kristus) som ikke kjente til synd (Han syndet aldri),
gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle _____________________ i Ham.» (Min
parentes.)
4. Les Kol 1:21-22. Jesus Kristus kom til jorden og døde for våre synder. På grunn av dette,
står vi i Guds nærvær som mennesker som er hellige, feilfrie og uten skyld i:
A. Vår ektefelles øyne.
B. Våre venners øyne.
C. Guds øyne.

5. Les Ef 1:6 (KJV). Vi vil prise Gud i all evighet for Hans nåde fordi Han har gjort oss
_________.
6. Les Heb 10:14. Gjennom Jesus og Hans offer på korset, for hvor lenge har vi blitt gjort
fullkomne?
A. Til vi synder igjen.
B. Til vi går i kirken.
C. For alltid.

7. Les Heb 10:15-17. I den nye pakt lover Gud å minnes våre synder:
A. Hver gang vi synder.
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B. Når vi ikke gir vår tiende.
C.Aldri mer.

8. Les Rom 6:1-2. Guds nåde er større enn all vår synd. Skal vi fortsette å synde slik at
Guds nåde kan vise seg enda større?
9. Les Heb 9:12. Hvilken type forløsning (frihet fra syndens straff ) oppnådde Jesus for oss?
A. Midlertidig forløsning.
B. Delvis forløsning.
C. Evig forløsning.

10. Les Rom 8:33. Navngi noen som kan komme med en anklage imot Guds utvalgte.
11. Les Rom 8:34. Navngi noen som kan fordømme (det vil si, bringe til dommen) Guds
folk.
12. Les Rom 8:35. Navngi noen som kan skille en kristen fra Guds kjærlighet.
13. Les Rom 8:31. Hva er konklusjonen på denne disippelgjørende leksjonen?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Rom 8:38-39 - For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter
eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen
annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus,
vår Herre.
Rom 5:19 - For slik som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskes ulydighet, slik
skal også de mange bli stilt fram som rettferdige ved Den Enes lydighet.
Rom 5:19 - For akkurat som ved en manns ulydighet ble mange gjort til syndere, slik også av en
manns lydighet vil mange bli gjort rettferdige. (KJV direkte oversatt.)
2. Kor 5:21 - For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds
rettferdighet i Ham.
2. Kor 5:21 - For Han gjorde Ham, som ikke visste av synd, til å bli synd for oss, slik at vi kunne
bli Guds rettferdighet i Ham. (KJV direkte oversatt.)
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Kol 1:21-22 - Og dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, i de onde gjerninger, dere har
Han nå forlikt.
Ef 1:6 - til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok Han oss til nåde i Den Elskede
Ef 1.6 - Så la oss hylle Gud for den fantastiske nåden Han har vist oss ved at vi tilhører Hans
elskede Sønn. (En Levende Bok.)
Ef 1.6 - Til lovprisning av herligheten av Hans nåde, hvor Han har gjort oss akseptert i Den
Elskede. (KJV direkte oversatt.)
Heb 10:14-17 - For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.
Men Den Hellige Ånd vitner også om dette for oss. For etter at Han tidligere hadde sagt: «Dette
er pakten som Jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren: Jeg vil legge Mine lover i deres
hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem.» Og: «Deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri
minnes mer.»
Rom 6:1-2 - Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? På
ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den?
Heb 9:12 - Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt Eget blod, gikk Han inn i Det Aller
Helligste én gang for alle og fant en evig forløsning.
Rom 8:33 - Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør.
Rom 8:34-35 - Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, som også
er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss. Hvem kan skille
oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd?
Rom 8:31 - Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?

FASIT.
1. Les Rom 8:38-39. Hva var apostelen Paulus overbevist om?
Han var overbevist om at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet – ikke liv eller
død, engler eller ånder, nåtid eller fremtid, makter der oppe eller makter der nede.
Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet funnet i Jesu Kristus vår Herre.
2. Da jeg studerte på bibelskolen, hadde jeg en professor som delte ut noen notater som
fastslo: «Rettferdiggjørelse er en juridisk handling hvor Gud erklærer rettferdig den
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som tror, ikke gjør rettferdig.» Men etterhvert som jeg studerte Skriften selv, så ble jeg
derimot overbevist om at rettferdiggjørelse virkelig er en gave av rettferdighet som gjør
deg rettferdig i Guds øyne. Les Rom 5:19. Gjennom Jesu Kristi lydighet (i å holde loven
og gå til korset) vil mange bli:
C. Gjort rettferdig.
3. Les 2. Kor 5:21: «For Ham ( Jesus Kristus) som ikke kjente til synd (Han syndet aldri),
gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle _____________________ i Ham.» (Min
parentes.)
Få Guds rettferdighet. (Bli Guds rettferdighet, les KJV.)
4. Les Kol 1:21-22. Jesus Kristus kom til jorden og døde for våre synder. På grunn av dette,
står vi i Guds nærvær som mennesker som er hellige, feilfrie og uten skyld i:
C. Guds øyne.
5. Les Ef 1:6 (KJV). Vi vil prise Gud i all evighet for Hans nåde fordi Han har gjort oss
_________.
Akseptert i Den Elskede.
6. Les Heb 10:14. Gjennom Jesus og Hans offer på korset, for hvor lenge har vi blitt gjort
fullkomne?
C. For alltid.
7. Les Heb 10:15-17. I den nye pakt lover Gud å minnes våre synder:
C. Aldri mer.
8. Les Rom 6:1-2. Guds nåde er større enn all vår synd. Skal vi fortsette å synde slik at
Guds nåde kan vise seg enda større?
På ingen måte! Nei!
9. Les Heb 9:12. Hvilken type forløsning (frihet fra syndens straff ) oppnådde Jesus for oss?
C. Evig forløsning.
10. Les Rom 8:33. Navngi noen som kan komme med en anklage imot Guds utvalgte.
Det er ingen.
11. Les Rom 8:34. Navngi noen som kan fordømme (det vil si, bringe til dommen) Guds
folk.
Det er ingen.
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12. Les Rom 8:35. Navngi noen som kan skille en kristen fra Guds kjærlighet.
Det er ingen.
13. Les Rom 8:31. Hva er konklusjonen på denne disippelgjørende leksjonen?
At Gud er for oss og at ingen kan være imot oss.
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Kan en engangs troshandling «frelse» hvis den ikke vedvarer? Kan man fremdeles
motta løftet dersom troen opphører? Abraham trodde Gud og det ble tilregnet ham
til rettferdighet (1. Mos 15:6). Hvis Abrahams tro opphørte (stoppet), ville tilregnet
rettferdighet også opphøre?
Fra Skriften vet vi at «tro» begynner som en avsluttet engangshandling (aorist form
av verbet) men fortsetter i det kristne livet slik det framkommer på Gresk ved tidsformen
presens (nåtid). Bud eller befalinger som er gitt i presens er forventet å ha en fortsettende,
eller gjentagende, anvendelse. Hvis vi kunne tilføye følgende ord eller fraser til den som leser
Bibelen, hver gang tidsformen presens blir brukt, så ville vi betydelig øke hans eller hennes
forståelse av skriftstedene. Disse ordene er: Gjentagende (om og om igjen), konstant,
kontinuerlig (fortsettende), vanligvis (som en vane eller livsstil) eller uavbrutt.
Vurder følgende skriftsteder og hvordan den greske formen presens påvirker dem:
Joh 3:16 - For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, Den Eneste, for at hver den
som tror (presens, tror og fortsetter å tro) på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
(Min parentes).
Heb 10:14 - For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.
(Presens, de som er helliget og kontinuerlig blir helliget, som ett offer har gjort fullkomne
for alltid. I den nye King James oversettelsen står det: «Blir helliget.» I New International
Version står det: «Blir gjort hellige»). (Min parentes).
1. Joh 3:9 - Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd (presens, det vil si at han ikke
fortsetter å synde som sin livsstil, viser et uomvendt hjerte), for Hans sæd blir (presens, Guds
sæd blir og fortsetter å bli) i ham. Og han kan ikke (presens, som hans livsstil eller uavbrutt)
synde, for han er født av Gud. (Min parentes).
Mark 1:15 - Og Han sa: «Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere (presens,
det vil si omvend og fortsett å omvend så ofte situasjonen eller behovet tilsier det) og tro
(presens, det vil si tro og fortsett å tro) på evangeliet! (Min parentes).
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Joh 5:24 - Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt ord, og tror (presens, tror og
fortsetter å tro) på Ham som har sendt Meg, har evig liv, og skal ikke komme til dom, men er
gått over fra døden til livet. (Min parentes).
Luk 15:7 - Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i Himmelen over én synder
som omvender seg (presens, og fortsetter å omvende seg), enn over nittini rettferdige som ikke
har bruk for omvendelse. (Min parentes).
Apg 17:30 - Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler
(presens, og fortsetter å befale) Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg (presens, og
fortsetter å omvende seg). (Min parentes).
Joh 6:47 - Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror (presens, og fortsetter å tro) på Meg,
har evig liv. (Min parentes).
Rom 4:5 - Men den som ikke arbeider, men tror (presens, og fortsetter å tro) på Ham som
rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. (Min parentes).
Apg 26:20 - men jeg forkynte først for dem i Damaskus og i Jerusalem og over hele Judeaområdet og så for hedningene, at de skulle få et nytt sinn (presens og kontinuerlig fornyer sitt
sinn), vende om (presens, og kontinuerlig vender seg) til Gud og gjøre gjerninger (presens,
og fortsetter å gjøre gjerninger, eller handlinger, som viser at du har omvendt deg) som er
omvendelsen verdig. (Min parentes).
Konklusjon: Termen nåtid er brukt hundrevis av ganger i Skriften. Det er ikke min
hensikt å vise alle skriftstedene som har med dette å gjøre. Sannheten om frelsende tro er
at det er kontinuerlig og er undervist av både Arminianister og Calvinister, selv om de har
ulike perspektiver.
Kalvinister, som bekjenner seg til evig sikkerhet, lærer at oppriktige troende kan
snuble og falle, men at de likevel vil holde ut i den kristne troen (1. Kor 1:8). De som tror
på evig sikkerhet tror også at sanne kristne har opplevd en død fra synd og ikke vil fortsette
i den (Rom 6:1-3). De som senere vender seg fullstendig bort fra Kristus viser at de aldri
virkelig var født på nytt (1. Joh 2:19).
Arminianistisk teologi lærer at oppriktige troende kan falle bort fra den kristne
troen. De tror generelt og underviser at de som faller fra mister eller forspiller sin frelse.
Deres system gir ikke noe rom for såkalte kristne (de som bare kaller seg det) som lever i
kontinuerlig opprør eller bevisst synd uten frukt som beviser deres omvendelse.
Apostelen Johannes sa: «Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv…» (1. Joh
1:8), men han sier også: «Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd…» (1. Joh 3:9). Her har
vi et paradoks, men ikke en inkonsekvens i Skriften. Alle kristne synder (1. Joh 1:8), men alle
kristne er også lydige (1. Joh 2:3). Synd og kjødelighet er fortsatt tilstede i kristne, men synd

3-64

LEKSJON 12					

FRELSENS FRUKT - DEL 1

kan ikke være deres herre eller karakteristiske egenskap (1. Joh 3:9). Sann omvendelse og tro
krever en endring av sinnet, en forandring av hjertet, en endring av retning, selv om det ikke
er perfeksjon (Apg 26:18 og 1. Joh 1:8). «Frukt» er fortsatt en test på troens virkelighet og
ekthet. Tro er en fast overnaturlig overbevisning som styrer den sanne troendes oppførsel og
resulterer i medfølgende handlinger. Dette er vist ut fra eksemplene på tro i Hebreerbrevet
kapittel 11, som fører til samsvarende handlinger. Med andre ord, hva vi gjør er resultatet av
det vi tror. I Jak 2:18 står det: «Vis meg din tro uten gjerninger, og så vil jeg vise deg min tro ut
fra mine gjerninger.»
Når apostlene snakker i negative ordelag om gjerninger, refererer de til
«lovgjerninger», det er alt man gjør for å fortjene, eller opparbeide, sin frelse.
Bibelen snakker også om frukt av frelsen, som er gode gjerninger, eller troshandlinger.
Dette er gjerninger, eller handlinger, som springer ut i fra omvendelse og tro (Apg 26:20,
Matt 3:7-10, 1. Tess 1:3 og Jak 2:14-26), det er tegn som beviser frelsen. Den enheten som
er uttrykt mellom både omvendelse og tro er at de begge har den samme frukt eller bevis:
gode gjerninger. Vi er ikke frelst av gode gjerninger, men vi er frelst til gode gjerninger (Ef
2:8-10 viser kontrasten mellom det å bli frelst av og det å bli frelst til). Gode gjerninger er en
test på troens ekthet, og en nåde som etterhvert ikke påvirker ens liv og handlinger, kan ikke
betraktes å være Guds sanne nåde (Titus 2:11-12). Jesus underviser at på frukten skal sanne
troende kjennes (Matt 3:8, 7:16-20, 25:34-40, Joh 13:35, 14:23, Apg 26:20, Rom 2:6-11, Jak
2:14-18 og 1. Joh 3:10).

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Befalinger som er gitt i presens forventes å ha en __________.
2. Les Joh 3:16. I henhold til presensformen, hva slår Joh 3:16 fast?
3. Les 1. Joh 3:9. Hver den som er født av Gud gjør ikke synd. Hva betyr det?
4. Les Luk 15:7. Det er glede i Himmelen over hver synder som ________.
5. Les Apg 17:30. Gud befaler alle mennesker alle steder å ________.
6. Les Apg 26:20. Hva slår dette verset fast?
7. Les 1. Joh 2:3. Hva er resultatet av å ha personlig relasjon med Gud, det vil si å
kjenne ham?
8. Les Jak 2:18. Jakob sier: «Vis meg din tro uten dine gjerninger (hvilket er umulig å gjøre),
og så vil jeg vise deg min tro ut fra mine _________________.»
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9. Les 1. Tess 1:3. Gjerninger, eller handlinger, som springer ut av tro er kalt _________.
10. Les Gal 2:16, 21. Lovgjerninger er gjerninger som mennesker gjør for å prøve å oppnå
frelse eller _________ (vers 21). De kan ikke frelse, de har ingen frelsende kraft.
11. Les Rom 2:7-10. Disse versene beskriver frukten til hvilke to grupper av mennesker?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Joh 3:16 - For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den Eneste, for at hver den som tror
på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
1. Joh 3:9 - Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Hans sæd blir i ham. Og han kan ikke
synde, for han er født av Gud.
Luk 15:7 - Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i Himmelen over én synder
som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke har bruk for omvendelse.
Apg 17:30 - Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle
mennesker alle steder skal omvende seg.
Apg 26:20 - men jeg forkynte først for dem i Damaskus og i Jerusalem og over hele Judea-området
og så for hedningene, at de skulle få et nytt sinn, vende om til Gud og gjøre gjerninger som er
omvendelsen verdig.
1. Joh 2:3 - På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud.
Jak 2:18 - Men noen vil si: «Du har tro, og jeg har gjerninger.» Vis meg din tro uten dine
gjerninger, og så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger.
1. Tess 1:3 - Vi husker alltid deres gjerning i troen, deres arbeid i kjærligheten og tålmodighet i
håpet på vår Herre Jesus Kristus framfor vår Gud og Far,
Gal 2:16 - Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved
tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på
Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir ikke noe kjød rettferdiggjort.
Gal 2:21 - Jeg forkaster ikke Guds nåde. For om rettferdighet kommer ved loven, så døde altså
Kristus forgjeves.
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Rom 2:7-10 - Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker
herlighet, ære og uforgjengelighet. Og over dem som søker sitt eget og er ulydige mot sannheten,
men som derimot lyder urettferdigheten, lar Han komme harme og vrede, ja, trengsel og angst skal
komme over hver menneskesjel som gjør det onde, over jøde først og så over greker. Men Han gir
herlighet, ære og fred til hver den som gjør det gode, til jøde først og så til greker.

FASIT.
1. Befalinger som er gitt i presens forventes å ha en __________.
Fortsettende eller gjentagende anvendelse.
2. Les Joh 3:16. I henhold til presensformen, hva slår Joh 3:16 fast?
For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den Eneste, for at hver den som tror
(presens, tror og fortsetter å tro) på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
3. Les 1. Joh 3:9. Hver den som er født av Gud gjør ikke synd. Hva betyr det?
Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd (presens, det vil si at han ikke fortsetter å
synde som sin livsstil, viser et uomvendt hjerte).
4. Les Luk 15:7. Det er glede i Himmelen over hver synder som ________.
Omvender seg og fortsetter å omvende seg.
5. Les Apg 17:30. Gud befaler alle mennesker alle steder å ________.
Omvende seg og fortsette å omvende seg.
6. Les Apg 26:20. Hva slår dette verset fast?
Men jeg forkynte først for dem i Damaskus og i Jerusalem og over hele Judea-området
og så for hedningene, at de skulle få et nytt sinn (presens og kontinuerlig fornyer sitt
sinn), vende om (presens, og kontinuerlig vender seg) til Gud og gjøre gjerninger
(presens, og fortsetter å gjøre gjerninger, eller handlinger, som viste at de hadde
omvendt seg) som er omvendelsen verdig.
7. Les 1. Joh 2:3. Hva er resultatet av å ha personlig relasjon med Gud, det vil si å kjenne
ham?
Å gjøre det Han sier, holde Hans bud.
8. Les Jak 2:18. Jakob sier: «Vis meg din tro uten dine gjerninger (hvilket er umulig å
gjøre), og så vil jeg vise deg min tro ut fra mine _________________.»
Gjerninger (eller ved hva jeg gjør).

3-67

LEKSJON 12					

FRELSENS FRUKT - DEL 1

9. Les 1. Tess 1:3. Gjerninger, eller handlinger, som springer ut av tro er kalt _________.
Gjerninger i troen (troshandlinger, trosgjerninger).
10. Les Gal 2:16, 21. Lovgjerninger er gjerninger som mennesker gjør for å prøve å oppnå
frelse eller _________ (vers 21). De kan ikke frelse, de har ingen frelsende kraft.
Rettferdighet.
11. Les Rom 2:7-10. Disse versene beskriver frukten til hvilke to grupper av mennesker?
Troende og ikke-troende.
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Legg merke til dette skriftstedet: «Av dette kan vi altså vite hvem som er Guds barn,
og hvem som tilhører djevelen. Den som handler galt og går imot Guds vilje, er ikke Guds
barn. Den som ikke elsker sine troende søsken er heller ikke Guds barn.» (1. Joh 3:10, En
Levende Bok.) Det står ikke: «Slik frelser vi oss selv.» Det står: «Av dette kan vi altså vite
hvem som er Guds barn.» (Min utheving.)
Jesus sa det slik: «Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.» (Matt 7:20, min utheving.)
I Bibelen snakker Gud om frelse på to måter: (1) At frelsen er av nåde ved tro (Ef
2:8-9) og (2) i form av de gode gjerningene som alle frelste mennesker vil utføre (Ef 2:10).
Hvorfor er vi redde for å snakke om frukten hos den troende? Bibelen skygger ikke unna
dette temaet. Slik kan vi vite at vi er i Guds rike og under Guds lederskap:
1. Joh 2:3-5 - På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud. Den
som sier: «Jeg har lært Ham å kjenne,» og ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten
er ikke i ham. Men den som holder Hans ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet blitt gjort
fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i Ham. (Min utheving.)
Hvis du vet at Han er rettferdig, da vet du at alle som gjør rettferdighet er født av
Ham (1. Joh 2:29). (Gir ikke dette mening? Guds og Jesu natur er rettferdighet, og alle
som praktiserer rettferdighet beviser at de har Hans natur, eller som Johannes sier: Er
født av Ham.)
1. Joh 3:5-10 - Og dere vet at Han ble åpenbart for å ta bort syndene våre, og i Ham er
det ikke synd. Hver den som blir i Ham, synder ikke. (På gresk står dette skrevet i presens som
formidler en kontinuerlig, eller vanemessig, handling. Leseren kan øke sin forståelse av dette
avsnittet betydelig ved å legge til ordene kontinuerlig, gjentagende, om igjen og om igjen,
uavbrutt, konstant, fortsatt, som en vane, som en livsstil.) Hver den som synder (presens), har
verken sett Ham eller kjent Ham. Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør (presens,
gjentagende, gjøre om og om igjen) rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er rettferdig.
Den som gjør synden (presens, vanemessig, som en livsstil fordi det er deres natur), er av
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djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at
Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd
(presens, det betyr som en livsstil, viser et uomvendt hjerte), for Hans sæd blir i ham. Og han
kan ikke synde (presens, uavbrutt), for han er født av Gud. Ved dette er Guds barn og djevelens
barn åpenbare: Hver den som ikke gjør (presens) rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke
den som ikke elsker (presens) sin bror (mine parenteser og uthevinger). ( Johannes sier: «Slik
vet vi hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn.» De som ikke praktiserer
rettferdighet og kjærlighet viser at de ikke har Faderens natur. Er bevis for den nye fødselen
ikke viktig?)
1. Joh 3:14 - Vi vet at vi har gått over fra døden til livet for vi elsker brødrene. Den som ikke
elsker sin bror, blir i døden. (Mine uthevinger.)
1. Joh 4:6 - Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss (apostlene). Den som ikke er
av Gud, hører ikke på oss (apostlene). Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens
ånd. (Bibelen Den hellige Skrift, Bibelselskapet.) (Mine parenteser og uthevinger.)
1. Joh 4:8 - Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. (Kjærlighet er
kjennetegnet på en troende, for Guds natur er kjærlighet)
1. Joh 5:2 - På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud (presens, og fortsetter å
elske Ham) og holder (presens, og fortsetter å holde) Hans bud. (Mine uthevinger.)
1. Joh 5:18-19 - Vi vet at hver den som er født av Gud, synder (presens, som en livsstil, viser et
uomvendt hjerte) ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv (presens, og fortsetter å vokte
seg selv), og den onde rører ham ikke. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde.
(Mine parenteser og uthevinger.)
HVORFOR DELER APOSTELEN JOHANNES ALT DETTE MED OSS?
«Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere skal vite at dere har evig
liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds Sønns navn.» (1. Joh 5:13).
Konklusjon: Rettferdighet, hellighet, kjærlighet og Åndens frukt er bevisene på den
nye fødselen. Selv vil du ikke kjenne noen overbevisning om at du tilhører Ham (Gud)
når du praktiserer en ugudelig livsstil. Samvittigheten fordømmer, og det er ingen selvtillit
overfor Gud. Apostelen Peter formaner deg til å gjøre ditt kall og din utvelgelse fast (2.
Pet 1:10), det vil si, forsikre ditt hjerte om at du virkelig tilhører Ham med en livsstil som
samsvarer med det herlige Evangeliet. Jeg sa ikke: «Slik blir vi frelst.» Jeg sa: «Slik vet vi at vi
tilhører Ham.»
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SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Apg 8:13 og 18-22. Johannes´ første brev handler om «frukten» eller tegnet på en
sann troende. Alt dette er forhold som har sitt utspring fra hjertet. Når en troendes hjerte
viser seg å ikke være i rett stand (slik som Simons), hva må de da gjøre?
2. Les 2 Pet 1:5-11. Hva er beviset eller tegnet på at en person virkelig er blant dem Gud
har kalt og utvalgt?
3. Les Matt 25:34-40. Hvilke egenskaper har den troende demonstrert i disse versene?
4. Les Joh 13:35. Hva kjennetegnes Jesu disipler ved?
5. Les Matt 7:21-23. Hvorfor ble disse personene vist bort fra Guds rike?
6. Les Joh 14:23. Hvis en person elsker Jesus, hva vil de gjøre?
7. Les Apg 26:20. Hva sier dette verset?
8. Les Jak 2:17. Hvis din tro ikke følges av gode gjerninger, eller handlinger, hva slags tro
er det da?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Apg 8:13 - Da kom også Simon selv til troen. Og da han var blitt døpt, holdt han seg sammen med
Filip, og han ble meget forundret da han så de kraftige gjerningene og tegnene som ble gjort.
Apg 8:18-22 - Men da Simon så at Den Hellige Ånd ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom
han og tilbød dem penger og sa: «Gi også meg denne kraften, slik at den jeg legger hendene på, får
Den Hellige Ånd.» Men Peter sa til ham: «Måtte bare pengene dine gå fortapt sammen med deg,
siden du tenkte at Guds gave kunne kjøpes for penger! Du har verken del eller arv i dette ordet, for
ditt hjerte er ikke oppriktig i Guds øyne. Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Gud om
at ditt hjertes onde tanke kanskje kan bli deg tilgitt.»
2. Pet 1:5-11 - Men nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg i et ærbart liv, og
det ærbare liv i kunnskap, kunnskapen i avhold, og avholdenheten i utholdenhet, og utholdenheten
i gudsfrykt, og gudsfrykten i søskenkjærlighet og omsorg i kjærlighet. For om alt dette er rikelig hos
dere og stadig flyter over, da skal dere verken være uvirksomme eller ufruktbare i erkjennelsen av
vår Herre Jesus Kristus. For den som mangler disse ting, er så nærsynt at han er blind, og har glemt
renselsen fra sine tidligere synder. Derfor, søsken, skal dere være enda mer ivrige etter å gjøre deres
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kall og utvelgelse fast. For hvis dere gjør alt dette, skal dere aldri noensinne snuble. For slik skal det
bli gitt dere inngang til vår Herre og Frelser Jesu Kristi evige rike.
Matt 25:34-40 - Så skal Kongen si til dem ved sin høyre side: «Kom, dere som er velsignet av
Min Far. Arv det Riket som er gjort ferdig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For Jeg var
sulten, og dere ga Meg mat. Jeg var tørst, og dere ga Meg drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok
imot Meg. Jeg var naken, og dere kledde Meg. Jeg var syk, og dere besøkte Meg. Jeg var i fengsel,
og dere kom til Meg.» Da skal de rettferdige svare Ham og si: «Herre, når så vi Deg sulten og
mettet Deg, eller tørst og ga Deg å drikke? Når så vi Deg som en fremmed og tok imot Deg, eller
naken og kledde Deg? Eller når så vi Deg syk eller i fengsel og kom til Deg?» Og Kongen skal
svare og si til dem: «Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse Mine
brødre, det gjorde dere mot Meg.»
Joh 13:35 - Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.
Matt 7:21-23 - Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre,» skal komme inn i Himlenes rike, men
den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi
ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt
navn?» Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som
driver med lovløshet!»
Joh 14:23 - Jesus svarte og sa til ham: «Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt ord. Og Min Far
skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham.
Apg 26:20 - men jeg forkynte først for dem i Damaskus og i Jerusalem og over hele Judea-området
og så for hedningene, at de skulle få et nytt sinn, vende om til Gud og gjøre gjerninger som er
omvendelsen verdig.
Jak 2:17 - Slik er det også med troen. Hvis den ikke har gjerninger, er den død i seg selv.

FASIT.
1. Les Apg 8:13 og 18-22. Johannes´ første brev handler om «frukten» eller tegnet på en
sann troende. Alt dette er forhold som har sitt utspring fra hjertet. Når en troendes hjerte
viser seg å ikke være i rett stand (slik som Simons), hva må de da gjøre?
Omvende seg fra sin synd (ondskap) og be til Gud om at ens hjertes tanke må bli tilgitt.
2. Les 2 Pet 1:5-11. Hva er beviset eller tegnet på at en person virkelig er blant dem Gud
har kalt og utvalgt?
De legger til alle Åndens kvaliteter til troen, kvalitetene i deres nye natur.
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3. Les Matt 25:34-40. Hvilke egenskaper har den troende demonstrert i disse versene?
Praktisk arbeid som kommer av troen – slik som å gi mat til den sultne, gjestfrihet
overfor andre, kle den nødlidende, vise omsorg for de syke, gå til de som er i fengsel og
så videre.
4. Les Joh 13:35. Hva kjennetegnes Jesu disipler ved?
Kjærligheten de viser for hverandre.
5. Les Matt 7:21-23. Hvorfor ble disse personene vist bort fra Guds rike?
De var tjenere for urettferdigheten. På gresk brukes presens, som indikerer at
urettferdighet var deres livsstil, deres natur. Jesus sa at Han aldri hadde kjent dem. De
var fortapte religiøse mennesker som aldri hadde hatt en endring i hjertet, en endring i
sinnet som vendte dem til Gud.
6. Les Joh 14:23. Hvis en person elsker Jesus, hva vil de gjøre?
Holde Hans Ord, som er å gjøre det Han sier.
7. Les Apg 26:20. Hva sier dette verset?
Omvend deg og bevis din omvendelse med dine handlinger eller gjerninger.
8. Les Jak 2:17. Hvis din tro ikke følges av gode gjerninger, eller handlinger, hva slags tro er
det da?
En død tro, en tro som ikke frelser ( Jak 2:14).
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I dag skal vi snakke om det å være en disippel og hvordan gjøre andre mennesker
til disipler. Jeg vil minne deg på at Herren gav oss en befaling, ikke om å få mennesker
«omvendt», ikke om bare å få folk til å bekjenne Jesus som sin Herre og ta imot tilgivelse
for synder, men om å gjøre disipler. Selv om de to første er vesentlige, og jeg bagatelliserer
dem ikke på noen måte, så må det virkelige formålet være å gå videre etter den nye fødsel og
vokse til modenhet. Målet for en kristen, som er en disippel, må være å gå ut og gjøre andre
mennesker til disipler.
Jesus sa at vi skulle gå ut og gjøre disipler, å føre mennesker til modenhet og i stand
til å reprodusere. Dagens menigheter og kirker har ikke gjort dette. Vi har lagt ansvaret for
å få folk født på nytt over på det vi kaller presteskapet, eller forkynnerne. Vi har evangelister
som reiser rundt, holder store kampanjer, og som ser tusenvis av mennesker komme til tro og
ta en avgiørelse for Herren. Selv om noen av dem i virkeligheten ikke blir født på nytt, noen
har bare en følelsesmessig opplevelse, så er jeg sikker på at det er mennesker som virkelig blir
født på nytt og har en relasjon med Herren. Mesteparten av tiden er det likevel ikke et fokus
på å fortsette å vokse og bli en disippel. Det er ikke slik Gud hadde tenkt at det skulle være.
Jeg sammenligner dette med en person som elsker babyer. Det ville være totalt
uansvarlig å få en baby, være begeistret over det, men bare like å se at babyen blir født. Når du
får et barn, så må du ta på deg ansvaret for å trene og fostre det. Vi sier til folk: «Det viktigste
er å bli født på nytt, å bekjenne Jesus som din Herre.» Når det så skjer, så klapper vi dem på
ryggen og sier: «Nå er du blitt en kristen. Tro Gud, studer Bibelen, og alt vil bli fint.» Det er
ikke dette Herren vektlegger.
På grunn av dette har vi produsert mennesker, mange av dem med en oppriktig
forpliktelse til Herren, som ikke har modenhet. De er ikke i stand til å reprodusere sin tro
fordi det ikke er noe materiale til å hjelpe dem. Istedenfor å bli positive vitner for Jesus, så
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blir de faktisk negative vitner. Hans hensikt for oss er å gå ut og nå mennesker på en slik
måte at de blir fullverdige disipler som er i stand til å reprodusere sin tro i andre.
Om du leder et menneske til Herren hver sjette måned, dedikerer deg og disippelgjør
personen til det punktet at det blir en moden kristen som kan reprodusere sin tro, så vil
det etter seks måneder bare være to kristne. Deretter, om hver av dere leder en person til
Jesus, dedikerer dere og disippelgjør dem i seks måneder, så vil det ved årets slutt være fire
kristne. Det ser ikke sammenlignbart ut med en som vil lede tusen mennesker til Herren
i en kampanje og får dem til å bekjenne Jesus. De fleste vil si: «Vel, denne metoden i
disippelgjøring gir bare fire omvendte per år, mens den andre vil gi tusen omvendte. La oss
derfor gå for den andre metoden.» Det mennesket som kunne lede tusen mennesker til
Herren ville ha ledet 35 000 til Herren. Det er bra, og ingen vil kritisere det, men det er bare
en dråpe i havet sammenlignet med verdens befolkning. Men hovedsakelig så er det på denne
måten kirken har fungert.
Hvis vi vektlegger disippelgjøring, vil personen som leder en person til Jesus hver
sjette måned og de to gjør det samme, på litt over tolv og et halvt år evangelisere til flere enn
verdens befolkning. Noen mennesker tenker at det ikke kan være riktig, men jeg utfordrer
deg til å regne på det. Jeg har ganget det ut, og på litt mer enn tolv og et halvt år, så vil en
person som disippelgjør en person hver sjette måned og som gjør den til et reproduserende
lem på Kristi kropp, kunne evangelisere fem og en halv milliarder mennesker mot tolv og et
halvt tusen mennesker med den andre metoden.
Hvis vi kunne få deg til å komme dit hen at du ikke bare erfarer seier og modenhet
selv, men får et sterkt ønske om å gå ut og reprodusere det i andre mennesker, dersom
du blir en trener istedenfor en som blir trent, så er følgende noe av det som kan skje hvis
bare én person får tak i dette konseptet, følger Herren og vokser i modenhet, og starter
disippelgjøring av en annen person. Hvis du bare gjør det med en person per år, så vil det
på slutten av året være deg og den person du har disippelgjort – to. På slutten av år to, ville
det være fire. Men, dersom du fortsetter å følge prinsippet så vil det ved slutten av år ti, være
1024 personer som har blitt disippelgjort til å bli reproduserende lemmer på Kristi kropp.
Hvis du fortsatte, med bare én person som opprinnelig fattet dette, vil det etter tjue år være
over en million mennesker. Det er fantastisk. Dette er den metoden av multiplikasjon som
Herren etablerte. Gå ut og gjør folk til disipler, ikke gå ut og få folk «omvendt». Det er uten
tvil den beste måten å utbre Guds rike på for å nå mennesker, men vår tenkemåte er å se etter
en kjapp løsning.
Hvor mange mennesker går på store kampanjer, forplikter seg, proklamerer at de nå
er kristne, men fortsatt har sinne, bitterhet og sjalusi og blir negative vitner? Hvis vi ønsker
å se på statistikken, spør jeg deg: Hvor mange mennesker har blitt vendt bort fra det sanne
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evangeliet fordi de så noen som forkynte kristendommen, og tenkte: «Jeg er like bra som de
hyklerne nede i kirken. Jeg trenger det ikke?»
Hele poenget er at disippelgjøring er den metoden Gud etablerte for å evangelisere
verden. Sannheten setter deg ikke fri før du fortsetter i Ordet ( Joh 8:31-32). Det er det
Gud ønsker for hver enkelt slik at de kan erfare Hans fylde, men det er også metoden for
evangelisering som Han har etablert. Den som bestemte seg for at dette ikke var måten å
gjøre det på, har erstattet det med en metode som ikke har fungert.
Jeg ber om at Gud taler dette inn i ditt hjerte for å vise deg verdiene av
disippelgjøring. Jeg oppmuntrer deg til å fortsette og til å bli en disippel og en som gjør andre
mennesker til disipler.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Det overrasker deg kanskje å få vite at Jesus aldri kalte noen til å bli en «kristen». Hans
kall for mennesker var i stedet til å bli «disipler». Les gjennom Evangeliene (Matteus,
Markus, Lukas og Johannes), finn og skriv ned på et eget ark så mange skriftsteder du
kan som viser at Jesu kall var til disippelgjøring.
2. I Apostlenes Gjerninger ble ikke folk invitert til å bli «kristne», i stedet var kallet å bli
«disipler». Se gjennom Apostlenes Gjerninger, finn og skriv ned på et eget ark så mange
skriftsteder du kan som viser at mennesker ble kalt til disippelgjøring.
3. I Bibelen, blir ordet «disippel/disipler» brukt totalt 273 ganger. I hele Bibelen blir ordet
«kristen/kristne» brukt totalt tre ganger. Finn og skriv ned på et eget ark de tre gangene
ordet «kristen/kristne» blir brukt i Bibelen.
4. Les Matt 10:25. Hva er en disippel ifølge dette verset?
5. Les Luk 14:26. Sant eller usant: Å være en Jesu disippel betyr det betingelsesløse offer av
ens eget liv for å gi det helhetlig inn i en annens liv.
6. Les Luk 14:33. Sant eller usant: I noen tilfeller innebar det å være Jesu disippel
bokstavelig talt å forlate alt for å sette Jesu lære først.
7. Les Matt 19:29. Sant eller usant: Enhver som forlater hus, bror, søster, far, mor, kone,
barn eller åkrer for Jesu skyld, vil få igjen hundre ganger så mye og skal arve evig liv.
8. Les Apg 14:22. Sant eller usant: Disipler trenger å fortsette i tro.
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9. Les Heb 10:14. Sant eller usant: Den egentlige innvending mange har til bibelversene
som vektlegger disippelgjøring, er at det å bli en «kristen» ikke krever noen innsats (det
er av nåde), men at det å bli en «disippel» krever ekte offer og forpliktelse. Sannheten er
at Jesu forløsning for oss ikke krever noen innsats fra vår side, den er fullført og krever
ingen innsats fra oss. Men Kristi kall var alltid vårt hele og fullstendige liv.
10. Les Apg 11:26. Sant eller usant: Kristi kall var ikke for to typer troende, noen til å bli
kristne som forblir kjødelige og noen til å være disipler. I realiteten var kristne og disipler
tenkt å være det samme.
11. Les Matt 28:19 Jesu oppdrag til de troende var å gå ut og gjøre:
A. Disipler.

B. Omvendte fra alle nasjoner.
12. Les Matt 28:20. Sant eller usant: Troende skal lære andre å holde alt det Jesus har befalt.
13. Les Joh 1:12. Sant eller usant: Jesus tilbyr Sine fordeler (tilgivelse, rettferdiggjørelse, etc.),
men ikke uten at vi tar imot hele Hans person.

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 10:25 - Det er nok for en disippel at han er som sin mester, og en tjener som sin herre. Hvis de
har kalt husets herre Beelsebub, hvor mye mer da dem som tilhører hans husfolk!
Luk 14:26 - Og den som ikke bærer sitt kors og følger etter Meg, kan ikke være Min disippel.
Luk 14:33 - På samme måte er det med hver og en av dere: Den som ikke oppgir alt han har, kan
ikke være Min disippel.
Matt 19:29 - Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller kone
eller barn eller åkrer for Mitt navns skyld, skal få hundrefoll igjen og arve evig liv.
Apg14:22 - De styrket disiplenes sjeler, oppmuntret dem til å fortsette i troen og sa: «Vi må gå inn i
Guds rike gjennom mange trengsler.»
Heb 10:14 - For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.
Apg 11:26 - og da han hadde funnet ham, tok han ham med til Antiokia. Slik skjedde det at de
gjennom et helt år var sammen med menigheten og underviste et stort antall mennesker. Og det var
i Antiokia at disiplene først ble kalt kristne
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Matt 28:19-20 - Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og
Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er
med dere alle dager inntil denne tidsalders ende. Amen
Joh 1:12 - Men så mange som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på
Hans navn,

FASIT.
1. Det overrasker deg kanskje å få vite at Jesus aldri kalte noen til å bli en «kristen». Hans
kall for mennesker var i stedet til å bli «disipler». Les gjennom Evangeliene (Matteus,
Markus, Lukas og Johannes), finn og skriv ned på et eget ark så mange skriftsteder du
kan som viser at Jesu kall var til disippelgjøring.
2. I Apostlenes Gjerninger ble ikke folk invitert til å bli «kristne», i stedet var kallet å bli
«disipler». Se gjennom Apostlenes Gjerninger, finn og skriv ned på et eget ark så mange
skriftsteder du kan som viser at mennesker ble kalt til disippelgjøring.
3. I Bibelen, blir ordet «disippel/disipler» brukt totalt 273 ganger. I hele Bibelen blir ordet
«kristen/kristne» brukt totalt tre ganger. Finn og skriv ned på et eget ark de tre gangene
ordet «kristen/kristne» blir brukt i Bibelen.
Apg 11:26, 26:28 og 1. Pet 4:16.
4. Les Matt 10:25. Hva er en disippel ifølge dette verset?
En disippel er en som blir lik sin lærer eller Herre.
5. Les Luk 14:26. Sant eller usant: Å være en Jesu disippel betyr det betingelsesløse offer av
ens eget liv for å gi det helhetlig inn i en annens liv.
Sant.
6. Les Luk 14:33. Sant eller usant: I noen tilfeller innebar det å være Jesu disippel
bokstavelig talt å forlate alt for å sette Jesu lære først.
Sant.
7. Les Matt 19:29. Sant eller usant: Enhver som forlater hus, bror, søster, far, mor, kone,
barn eller åkrer for Jesu skyld, vil få igjen hundre ganger så mye og skal arve evig liv.
Sant.
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8. Les Apg 14:22. Sant eller usant: Disipler trenger å fortsette i tro.
Sant.
9. Les Heb 10:14. Sant eller usant: Den egentlige innvending mange har til bibelversene
som vektlegger disippelgjøring, er at det å bli en «kristen» ikke krever noen innsats (det
er av nåde), men at det å bli en «disippel» krever ekte offer og forpliktelse. Sannheten
er at Jesu forløsning for oss ikke krever noen innsats fra vår side, den er fullført og
krever ingen innsats fra oss. Men Kristi kall var alltid vårt hele og fullstendige liv.
Sant.
10. Les Apg 11:26. Sant eller usant: Kristi kall var ikke for to typer troende, noen til å bli
kristne som forblir kjødelige og noen til å være disipler. I realiteten var kristne og disipler
tenkt å være det samme.
Sant.
11. Les Matt 28:19 Jesu oppdrag til de troende var å gå ut og gjøre:
A. Disipler.
12. Les Matt 28:20. Sant eller usant: Troende skal lære andre å holde alt det Jesus har befalt.
Sant.
13. Les Joh 1:12. Sant eller usant: Jesus tilbyr Sine fordeler (tilgivelse, rettferdiggjørelse, etc.),
men ikke uten at vi tar imot hele Hans person.
Sant.
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I dag ønsker jeg å dele med deg om å bruke ditt personlige vitnesbyrd. I Apg 5:42 står
det: «Og hver dag, i tempelet og fra hus til hus, holdt de på med å undervise og forkynne Jesus som
Kristus.» (New American Standard Version, oversatt). Legg merke til at disiplene i den første
menigheten møttes i tempelet hver dag, og fra hus til hus, der de holdt på med å undervise
og forkynne Jesus som Kristus. Mange mennesker føler at hus-til-hus eller dør-til-dør
tilnærming er unaturlig eller ukomfortabelt. Jeg vil dele noen få ting vi har lært underveis
i praksis ved å gå ut. Vi har opplevd dører bli åpnet for disippelgjøring og sett mennesker
konvertere og vende seg til Jesus Kristus.
Det er ikke så vanskelig som du kanskje har blitt fortalt, og en av de tingene jeg la
merke til i Bibelen, er at apostelen Paulus brukte sitt personlige vitnesbyrd tre ganger da han
snakket med en uomvendt person. I Apg 9:22 og 26 delte han vitnesbyrdet sitt, sin erfaring
og hva som hadde skjedd med ham mens han snakket med ikke-troende. En av de beste
tilnærmingene vi har funnet for å bringe budskapet om Jesus Kristus til andre mennesker,
er hva vi kaller «bønne-vandring». Vi går til en dør, banker på og forteller dem: «Vi går bare
rundt i området og ber for mennesker. Vi tror Gud hører og svarer bønn og vi lurer på om
du har noen problemer i din familie, helse eller andre problemer, og om du vil vi skal be for
deg.» Noen ganger sier de: «Joda, jeg har et problem» og vil vi skal be, andre ganger følger de
seg litt ukomfortable eller brydd og sier: «Nei, vi har ikke noe bønnebehov denne gangen.»
Da begynner vi bare å fortelle dem vårt personlige vitnesbyrd.
Jeg sier: «Jeg legger merke til at du har barn. Jeg har tre barn selv. 14. desember 1981
ble mine jenter født, de er tvillinger. Nummer to var dødfødt.» Da svarer de: «Å, det var leit
å høre.» Da svarer jeg: «Ikke vær lei for det. La meg fortelle deg hva som skjedde.» Og så
begynner jeg å fortelle historien. Den andre tvillingen som ble født hadde en setefødsel, det
betyr at hun ble født med føttene først. Oksygentilførselen ble klemt av en eller annen gang i
løpet av fødselen. Hun var dødfødt.
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Jordmoren tok henne opp og dasket henne (slo henne så hardt hun kunne), sugde fra
lungene hennes i tilfelle de var fulle av vann, og gjorde alt hun kunne, og til slutt gav hun
opp. Jeg var som enhver annen far. Jeg hadde mistet min datter. Hva skulle jeg gjøre? På dette
tidspunktet sier jeg til personen i døren: «Jeg har lyst til å spørre deg, har du noen gang lest i
Bibelen?» De sier: «Jo, jeg har lest litt» eller noen ganger: «Nei, egentlig ikke». Jeg forklarer:
«Grunnen til at jeg spør er fordi i Bibelen i Apg 10:38 står det at Jesus gikk omkring og
gjorde godt, helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham. Nå skal jeg
bare fortelle deg hva som skjedde. Tro det eller ei, men min baby var død, og jeg tenkte at om
noen få dager blir vi nødt til å gravlegge henne. Jeg tenkte med meg selv at jeg bare ønsket å
holde henne. Idet jeg gikk og tok henne opp, var det et ondt nærvær over henne, som Bibelen
kaller en demonisk ånd. Den angrep meg fysisk og lammet meg momentant. Med en gang
det skjedde, sa jeg: «I Jesu Kristi navn, jeg befaler deg du urene ånd, far ut av denne babyen,
og jeg befaler liv inn i dette barnet i Jesu navn.» Den lille babyen, som aldri hadde pustet,
gispet, tok et åndedrag, og sluttet å puste. Jeg sa igjen: «I Jesu Kristi navn, du urene ånd,
jeg befaler deg å forlate dette barnet akkurat nå, og at liv skal komme inn i henne!» Denne
gangen gispet hun flere ganger, pustet og fortsatte å puste.»
Jeg tiltaler den personen jeg snakker med ved navn og sier: «Etter en periode
på omkring tre minutter vil et menneske, som ikke får oksygen til hjernen, kunne få en
hjerneskade. Men datteren min er fullstendig normal på alle måter. Vi kalte henne Vita,
som på latin betyr «liv», fordi vi ønsket å fortelle historien om hva Gud gjorde for henne.
Han brakte livet tilbake i henne. Fra da av har jeg studert Bibelen mye, og dette er hva jeg
har oppdaget: Akkurat som det var en uren ånd over mitt barn, så er det et mørkets rike, et
herredømme av Satan og hans styre, og det er et kongerike av Guds elskede Sønn.»
«Da Jesus kom til jorden, begynte Han å kalle mennesker ut av mørkets rike og inn
i sitt eget rike gjennom omvendelse og tro på Ham, der de tar imot tilgivelse for synd og
vender om for å følge Ham. Jeg vet ikke hva du tror, men jeg forteller deg bare hva som
skjedde i min familie og i mitt liv. Jeg vil fortelle deg den virkelige grunnen til at vi er ved
din dør. Jesus bad oss gå ut og gjøre disipler. Jeg skjønner at mange mennesker er travle og
ikke kan gå til kirken eller ikke vil gå. Hvis du har et spørsmål der, kan du ikke bare løfte
hånda og si: Pastor (eller prest), hva betyr det du nettopp sa? Så, dette er grunnen til at vi
kommer til din dør. På ti minutter har vi en konsentrert undervisning fra Guds Ord. Så går
vi til Bibelen og stiller noen spørsmål for å sikre oss at vi alle forstår. Det er i virkeligheten en
dialog som går fram og tilbake. Vi preker ikke til mennesker eller forteller dem hva Bibelen
sier, men prøver å hjelpe dem å oppdage hva den sier ved å stille noen få spørsmål.»
«Kunne det være interessant for deg? Vi avtaler en tid som passer for deg, kommer
hit til hjemmet ditt og bare snakker med deg og gir deg undervisningen. Hvis du ikke får
noe ut av den første leksjonen, hvis det ikke er til hjelp, til oppmuntring og bygger deg opp,
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så vil du ikke se oss igjen. Vi er ikke her for å bry deg, for å få deg inn i en menighet eller
en organisasjon eller slike ting. Vi er bare her for å fortelle deg hva Jesus Kristus gjorde for
deg personlig og for å hjelpe deg til å forstå Guds Ord på egen hånd. Det er mange ting i
Bibelen vi ikke vet eller ikke forstår helt, men vi er her for å tilby deg et kort studium. Er du
være interessert i det?» Mange mennesker har sagt at de er interessert, så vi avtaler en tid vi
kan komme til hjemmet deres og begynne disse disippelgjørende leksjonene. Vi er ikke der
for å gjøre hva jeg kaller «mikrobølge-evangelisering», vri armen deres og få dem til å si en
liten bønn når de ikke engang forstår hva de gjør. Vi følger de disippelgjørende leksjonene og
hjelper dem til å forstå Kristus og Han korsfestet.
Jeg fortalte en pastor om de disippelgjørende leksjonene våre, og han sa: «Don, hva
skjer etter den første leksjonen?» Etter den første leksjonen forstår de hva de må gjøre for å
respondere på Jesus Kristus og for å ta imot den miskunn og tilgivelse Han tilbyr. Vi er ikke
pågående selgere. Det er ikke vår tilnærming, men gjennom den første leksjonen vil de innse
hva de må gjøre ut i fra hjertet. Han spurte så: «Og hva skjer etter leksjon 15?» Jeg sa: «Etter
leksjon 15, dersom de har fortsatt med vår undervisning, vil de ha omvendt seg fra sine
synder, blitt døpt i vann og fått dåpen i Den Hellige Ånd. Vi ser at slike ting skjer, ikke etter
leksjon 15, men til og med etter leksjon 6.»
I Matteus kapittel 28 sa Jesus at vi skulle gå ut til nasjonene og gjøre disipler
og, i prosessen, døpe dem i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Midt i
disippelgjøringen bringer vi forståelse av Jesus Kristus og Han korsfestet til den ikketroende. Gjennom å bringe den forståelsen, uke etter uke, bygger vi en relasjon med dem, et
vennskap. De blir etterhvert glade i oss og begynner å stole på oss. Vi bringer Guds Ord til
dem, vi kommer ikke for å holde en moralpreken. Vi leser fra Bibelen, får dem til å lese i den
og stiller spørsmål på en slik måte at de ser svarene fra Guds Ord selv. Uke etter uke ser vi
mennesker komme til et punkt der de er villige til å åpent bekjenne Jesus fordi de vet hva det
betyr å ta imot Ham, å følge Ham og å være forpliktet til Ham. Det er veldig annerledes enn
mange av fremstøtene som blir gjort i evangelisering i dag.
Måten vi går ut og når de fortapte på er først og fremst gjennom vårt personlige
vitnesbyrd, og hver og en av oss har et personlig vitnesbyrd. Mangen ganger har vi skrevet
våre egne traktater. Jeg skrev en som jeg kalte «Min datter døde», som jeg har lagt igjen ved
mange dører. Andre mennesker på vårt Disippelgjørende Evangeliserings-team har skrevet
traktater som: «En slave satt fri» av Joe Rose, som var avhengig av alkohol og narkotika
og «Døden til en rus-kompis » av Rocky Forry, som var avhengig av narkotika siden han
var femten år gammel og frem til Jesus satte ham fri. Vi forteller disse vitnesbyrdene ved
inngangsdørene til forskjellige mennesker.
Noen folk sier: «Men jeg har ikke et kraftfullt vitnesbyrd. Jeg så ikke babyen min
bli reist opp fra de døde etter åtte minutter.» Jeg innser at mange mennesker ikke har den
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samme type vitnesbyrd. Kanskje du har et vitnesbyrd som Andrew Wommack der Guds
kraft bevarte ham gjennom livet, som gjennom oppveksten holdt ham unna synd, skitt og
ugudelighet som de fleste mennesker må hanskes med. Hver og en av oss har et vitnesbyrd,
men om du ikke tror det er kraftfullt nok, bruk mitt. I oppstarten, da vi begynte med våre
Disippelgjørende Evangeliserings-team og begynte å nå ut til folk, så brukte Joe Rose mitt
vitnesbyrd. Etter en stund var han bedre enn meg til å dele det, så jeg brukte å si: «Hei Joe,
sett i gang og fortell dem hva som hendte meg.»
Hvis Apostelen Paulus brukte sitt personlige vitnesbyrd tre ganger i Det Nye
Testamentet i sitt virke med å nå de fortapte, så kan du også gjøre det. Vi har datamaskiner
i dag med alle slags program: Microsoft Word, Pages, Adobe Acrobat Reader eller hva som
helst. Det er veldig lett å lage en traktat med ditt eget vitnesbyrd. Det er mye mer effektivt å
si: «Dette er ikke noe jeg har kjøpt i en kristen bokhandel. Jeg deler med deg akkurat det det
som skjedde i mitt liv.»
Jeg ønsker at du setter deg ned og skriver ditt personlige vitnesbyrd – hva som skjedde
med deg – hvordan du kom til Jesus Kristus. Og så gir du ditt vitnesbyrd til noen som om du
presenterer det til noen ved deres dør.
Om du trenger mer informasjon på dette temaet, gå til min nettside:
www.krowtracts.com og se på informasjonen som gis i «Tips on sharing your faith.» (Tips i
hvordan dele din tro). Skriv ned ditt personlige vitnesbyrd, øv på å dele det, og studer «Tips
on sharing your faith.». Det er veldig viktig at du studerer dem, ikke bare leser dem – idet du
går ut og evangeliserer nasjonene, en person om gangen. Gud velsigne deg.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Mark 16:15. Hvem skal evangeliet forkynnes til?
2. Les Matt 29:19-20. Hvem skal disippelgjøres?
3. Les Apg 8:5 og 26, 16:13-15 og 23 og 20:20-21. Hvor ble det evangelisert?
4. Les Mark 4:11-12 (Se også KJV oversatt). Før en sann omvendelse kan finne sted, må en
person:
A.. Se.

B. Oppfatte (skjelne).
C. Høre.

D. Forstå.

E. Alle ovenfor.
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5. Les Apg 28:23-24. Når Paulus utdypet og vitnet om Evangeliet, hvor lenge gjorde han
det for å overbevise folk om Jesu påstander?
6. Les Apg 16:14. Når noen oppriktig omvender seg til Kristus, hva må bli åpnet?
7. Les Apg 2:37. Hva skjer når en persons hjerte er åpnet og de blir overbevist?
8. Les Apg 16:31 og 2:38. Og hva skal en person gjøre?
9. Les Apg 2:42 og Joh 8:31-32. Og videre, hva skal en person gjøre?
10. Les Rom 10:14-15. I omvendt rekkefølge (ifølge disse skriftstedene), hvordan kommer
en person til Kristus?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Mark 16:15 - Og Han sa til dem: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen.
Matt 28:19-20 - «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens
og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er
med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» Amen.
Apg 8:5 - Filip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem.
Apg 8:26 - En Herrens engel talte til Filip og sa: «Bryt opp og gå mot sør langs den veien som går
fra Jerusalem til Gasa!» Dette er et ørkenlandskap.
Apg 16:13-15 - På sabbatsdagen gikk vi ut av byen til elvebredden, hvor det pleide å være bønn.
Og vi satte oss ned og talte til kvinnene som møttes der. Det var en kvinne ved navn Lydia som
hørte på oss. Hun var purpurselger fra byen Tyatira, og hun tilba Gud. Herren åpnet hennes hjerte
så hun hørte nøye på det som ble talt ved Paulus. Og da hun og hennes husfolk var blitt døpt, ba hun
oss inntrengende og sa: «Hvis dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom til mitt hus
og bo der.» Slik overtalte hun oss.
Apg 16:23 - Og da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel og påla fangevokteren å
holde streng vakt over dem.
Apg 20:20-21 - Dere vet også hvordan jeg ikke holdt tilbake noe av det som kunne være til hjelp,
men forkynte det for dere og underviste dere offentlig så vel som fra hus til hus. Jeg vitnet både for
jøder og grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.
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Mark 4:11-12 - Og Han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes mysterium. Men til dem
som er utenfor, kommer alt i lignelser, for at når de ser, ser de, men skjelner ikke, og når de hører,
hører de, men forstår ikke, for at de ikke skal omvende seg og deres synder bli dem tilgitt.
Mark 4:11-12 - Og Han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne mysteriene til Guds kongerike, men
for dem som er utenfor, er alle disse tingene gjort i lignelser, for at de kan se og får se, men oppfatter
ikke, og de kan høre og får høre, men forstår ikke, for at de ikke skal omvende seg og deres synder bli
dem tilgitt. (KJV oversatt.)
Apg 28:23-24 - Da de så hadde fastsatt en dag for ham, kom mange til ham der han bodde. Og han
forklarte for dem og vitnet alvorlig om Guds rike. Fra tidlig morgen til sent på kveld overbeviste
han dem om Jesus både ut fra Moseloven og profetene. Og noen ble overbevist av alt det som ble
sagt, men andre var vantro.
Apg 16:14 - Det var en kvinne ved navn Lydia som hørte på oss. Hun var purpurselger fra byen
Tyatira, og hun tilba Gud. Herren åpnet hennes hjerte så hun hørte nøye på det som ble talt ved
Paulus.
Apg 2:37 - Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Menn
og brødre, hva skal vi gjøre?»
Apg 16:31 - De svarte: «Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt husfolk.»
Apg 2:38 - Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn
til syndenes tilgivelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.»
Apg 2:42 - Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved
brødsbrytelsen og ved bønnene.
Joh 8:31-32 - Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: «Hvis dere blir Mitt Ord,
er dere i sannhet Mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»
Rom 10:14-15 - Hvordan kan de da påkalle Ham som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan
kan de tro på Ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som
forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet: Hvor deres
føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter!

FASIT.
1. Les Mark 16:15. Hvem skal evangeliet forkynnes til?
Hele skapningen, all verden.
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2. Les Matt 29:19-20. Hvem skal disippelgjøres?
Alle folkeslag i alle nasjoner.
3. Les Apg 8:5 og 26, 16:13-15 og 23 og 20:20-21. Hvor ble det evangelisert?
I byene, i ørkenen, langs elvebredden, i fengsel, offentlig og fra hus til hus.
4. Les Mark 4:11-12 (Se også KJV oversatt). Før en sann omvendelse kan finne sted, må en
person:
E. Alle ovenfor. (Se, oppfatte (skjelne), høre og forstå.)
5. Les Apg 28:23-24. Når Paulus utdypet og vitnet om Evangeliet, hvor lenge gjorde han
det for å overbevise folk om Jesu påstander?
Fra morgen til kveld, trolig rundt 6-8 timer.
6. Les Apg 16:14. Når noen oppriktig omvender seg til Kristus, hva må bli åpnet?
Hjertet, det innerste (midtpunktet) av et menneskes vesen.
7. Les Apg 2:37. Hva skjer når en persons hjerte er åpnet og de blir overbevist?
Om de responderer riktig, vil de si: «Hva skal vi gjøre?»
8. Les Apg 16:31 og 2:38. Og hva skal en person gjøre?
Omvende seg og tro på Herren Jesus og bli døpt.
9. Les Apg 2:42 og Joh 8:31-32. Og videre, hva skal en person gjøre?
Fortsette å lære seg og praktisere Guds Ord.
10. Les Rom 10:14-15. I omvendt rekkefølge (ifølge disse skriftstedene), hvordan kommer
en person til Kristus?
Noen er utsendt. Noen forkynner. Noen har fått forkynnelse eller er blitt undervist.
Fordi de hører ordet om Kristus, kan de tro. Fordi de tror, kan de påkalle Herrens navn
for frelse.
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DISIPPELGJØRING
Av Don Krow

Alles tjenestegaver kan brukes til å disippelgjøre. Vi har jobbet med dette
disippelgjørende programmet i mange år med stor suksess. Vi har sett menneskers liv bli
forandret ved at de blir født på ny, døpt i den Hellige Ånd og får dåpen i vann. En dag
snakket jeg med en venn og sa: «Det er noe ting vi mangler. Noen faller utenfor.» Han sa:
«Jeg trodde alt fungerte bra. Hva mener du?»
Det jeg skal dele med deg nå, er hvordan man får en innadvendt kirke – hvor folk bare
sitter, lytter til pastoren og går hjem – til å bli en utadvendt kirke hvor de når langt utenfor
menighetens fire vegger. Dette er den reelle statistikken: 95 prosent av alle kristne har aldri
ledet noen til Herren og 90 prosent av evangeliseringen er rettet mot kristne. Kirkebygget er
det mest evangeliserte område i verden. Vi evangeliserer i søndagsskolen og vi evangeliserer
til menigheten, alt innenfor lokalets fire vegger. Måten vi evangeliserer i selve bygget på,
skulle nesten få en til å tro at kirken trenger å omvende seg.
Det var ikke før i det tredje århundre, under Konstantin, at kirkebygg kom til. Siden
den tid, når det gjelder å nå ut til de fortapte, så har menigheten gått inn og gjemt seg bak
kirkebyggets vegger. Vi ønsker å strekke oss utenfor disse veggene for å snu en innadvendt
menighet til å bli en utadvendt menighet. Statistisk, så er det bare 0,5 prosent (under en
prosent) av aktivitetene som når utenfor kirkens fire vegger. Det synliggjør at det ikke er
noen store trossamfunn i USA i dag som har en plan om virkelig å nå de fortapte. Å nå
ut til og disippelgjøre mennesker utenfor kirkebygget er en del av kristendommen som
trenger å gjenoppdages.
Gjennom reformasjonen fikk Martin Luther kirkens oppmerksomhet ved å bringe sin
åpenbaring om rettferdiggjørelse av tro. På attenhundretallet kom masse-evangeliseringen
ved John Wesley. Men det virker som at en-til-en disippelgjøring og evangelisering ikke har
blitt gjenoppdaget siden Apostlenes tid. Du sier kanskje: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå
frem.» Gjennom dette opplegget vil vi definitivt vise deg hvordan. Det er veldig enkelt. Vi
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vil vise hvor lett det er for deg å jobbe med folk og å møte nye mennesker ved deres dør
gjennom å bruke ditt eget vitnesbyrd. Dette er det jeg vil fokusere på nå. Dette er de
gode nyhetene.
Hvordan ville du like å gjøre bare det du har lyst til, ikke det noen andre ønsker at
du skal gjøre (som du egentlig ikke har lyst til), men akkurat det du har lyst til? Det er det
vi snakker om. Når jeg viser folk hvordan Disippelgjørende Evangelisering fungerer, med
å si: «Se, dette er det vi gjør: Vi berører menneskers liv. De blir frelst, født på ny, fylt med
Den Hellige Ånd og døpt i vann.» Så sier folk: «Det er fantastisk!» Men dersom jeg sa: «Nå,
hvem vil gå ut sammen med meg?», ville det kanskje være tre av to hundre som responderer,
fordi resten er redd eller ikke vet hvordan de skal gjøre det. Eller, dersom jeg sa: «Bare glem
det. Ikke tenk mer på det, du trenger ikke å være redd. Vi går ut, har bibelstudier og lager et
opplegg for leksjoner i disippelgjøring for deg.» Hvor mange ville da gjerne undervise? Det
ville være flere – rundt ti eller tolv – som sier: «Ja, jeg vil undervise.» Men sannsynligvis ikke
så mange flere utover det.
Det vi ønsker å gjøre, er å vise deg hvordan hver eneste tjenestegave i Kristi kropp kan
bli brukt for å nå de fortapte, elske dem og disippelgjøre dem. Det vil kreve hver eneste gave,
og de gavene er bare å finne i Kristi kropp, den lokale menigheten. Noen av dere vil kanskje
si: «Jeg liker å be for folk at de skal bli fylt av Den Hellige Ånd, helbredet og lignende.» Og
ja, det er en fase i disippelgjøringen at vi kan dra deg inn kun for det formålet. Andre folk vil
kanskje si: «Jeg er ikke komfortabel med det.» Men kan du bake en kake? Kan du sende et
kort? Kan du ta en telefon? Kan du male et gjerde? Kan du sitte barnevakt for en enslig mor
som vi underviser, slik at hun kan få en time for seg selv til å gå ut av huset? Kan du gjøre
noen praktiske ting? Hva med forbønn? Noen av dere er kalt til å gå i forbønn, til å be. Vi vil
vise deg de menneskene vi betjener, gir deg deres navn og så kan du be eller gå i forbønn for
dem, alene eller i en gruppe, og be for alle i Disippelgjørende Evangelisering teamene som
går ut hver uke.
Det er plass til alle, for å nå ut til andre mennesker og til å disippelgjøre. Vi har
aktiviteter der alle gaver kan brukes. Vi utvikler team med en lærer og en lærerassistent
som går ut med en disippelgjørende kapasitet til å tjenestegjøre. Så kommer to personer fra
hjelpetjenesten inn etter dem for å gjøre praktiske ting, som å dele ut mat, bake en kake,
eller ta en telefon for å høre hvordan ting går. Vi har også folk som er i forbønn for oss og de
folkene vi betjener.
Vet du hva vi ser? Vi ser at Gud forandrer menneskers liv fordi de blir veiledet og
gitt omsorg, fordi Hans kjærlighet blir vist dem. Og vet du hvem som gjør tjenesten? Den er
utført av dem som var tiltenkt å gjøre det, nemlig folket. Ef 4:11 sier at apostelen, profeten,
evangelisten, pastoren og læreren er gitt for å utruste de hellige så de kan gjøre tjenestens
arbeid. Menigheten tjenestegjør, ikke bare en person i spissen, som kalles «pastoren». Når
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pastoren underviser og utruster menigheten for tjeneste og de går ut og gjør det, så er det en
sann suksess.
La meg illustrere. Dersom vi erklærte krig mot en annen nasjon og presidenten vår
sa: «Vi taper for mange menn i denne krigen, så jeg har bestemt at vi kutter ut hæren og
bare sender generalene ut for å kjempe», så ville resten av verden ville le av oss, og det er
faktisk det som skjer i virkeligheten. Djevelen ler av oss fordi vi har sendt ut generalene, de
femfoldige tjenestegavene, for å gjøre alt. «La dem gjøre det, vi betaler dem for å gjøre det.»
Vi har mislykkes i å bygge en hær. Gud vil utvikle den hæren, og alles gaver kan bli brukt i
Disippelgjørende Evangelisering.
Vi ønsker å bidra til å skape en hær, utrustet med kraftfulle verktøy for å
disippelgjøre, ikke bare her i vår by, men i hele verden. Det kan gjøres med de verktøy
vi har utviklet, leksjonene i Disippelgjørende Evangelisering og alle de strategier Gud
har gitt oss. Må Gud velsigne dere i det alle kommer sammen for å bruke sine gaver i
tjeneste overfor den fortapte, overfor den nye troende, og til å holde Jesu befaling om å
gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Følgende er en kort beskrivelse av måten vi setter sammen team for å evangelisere,
disippelgjøre og nå ut til de fortapte. Alle i menigheten kan melde seg på hvilket som
helst av disse teamene. Hvis du fortsetter med oppfølging og bruker alle dine gaver til
å betjene, kan du føre et menneske inn i Guds rike og til modenhet raskt. Dette er et
spørreskjema som du kan gi til alle dine menighetsmedlemmer. Organiser deretter team
for å følge opp.
Dette er jeg interessert i å gjøre (kryss av en eller flere):
_____ Kontakte nye mennesker ved å besøke dem.

_____ Forbønn: Be for de fortapte og Disippelgjørende Evangeliserings-teamene.
_____ Dele ut mat eller andre ting til familier som trenger hjelp.
_____ Kontakte andre via telefon eller ved besøk.

_____ Godhets Evangelisering: Lage mat, sende kort, hjelpe andre med det du kan.
_____ Arbeide med enslige mødre og barn.

_____ Sørge for transport til menighetslokalet og lignende.

_____ Andre ting: Jeg ønsker å _________________________________________.
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2. Følgende er et eksempel på et oppfølgings-skjema som skal brukes etter å ha undervist
en leksjon i Disippelgjørende Evangelisering. Dette skjemaet vil vise pastor eller ledelsen
hvor mange leksjoner som har blitt undervist og resultatet av hver studie.
Disippelgjørende oppfølgings-skjema
Dato for besøket/leksjonen:

Navn på den/de som underviste:

Navn på den/ som ble besøkt/undervist:
Sted for presentasjonen:
Leksjonens tema:

Hvordan gikk dette studiet?
3. Les Jak 1.22. Om vi bare hører Guds Ord, men aldri praktiserer det, hva gjør vi da?
4. Les Matt 7:24-27. For å være en vis mann må vi ikke bare høre det Jesus sier, men hva
må vi gjøre?
5. Les Ef 4:11-12. Hvem er det som skal utføre tjenestens arbeid?
6. Les Apg 8:1 og vers 4. Hvem dro ut overalt og forkynte Ordet?
7. Les Apg 8:1 og vers 4. Hvem var det som ikke dro ut overalt og forkynte Ordet?
8. Les Apg 11:19-22. I den første menigheten, i Det Nye Testamentet, var det de troende
som utførte tjenestens arbeid og dette ble fulgt opp av apostolisk lederskap og trening.
I våre menigheter i dag, så er det lederskapet som starter ting og de troende følger etter.
Hvordan bekrefter Apg 11:19-22 dette utsagnet?
9. Les 1. Kor 12:14-18. Alle deler av Kristi kropp er nødvendige. Vi skal ikke
sammenligne oss selv med hverandre. Snarere, total overgivelse til Kristus er ikke å
gjøre alt, men å gjøre det Gud har utrustet deg til å gjøre. Hva vil du gjøre med den
informasjonen du har fått i denne leksjonen?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Jak 1:22 - Men vær Ordets gjørere, og ikke bare hørere som bedrar seg selv.
Matt 7:24-27 - Derfor; hver den som hører disse Mine Ord og gjør etter dem, ham vil Jeg
sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste ned, vannflommene
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kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men
hver den som hører disse Mine Ord og ikke gjør etter dem, han er lik en uforstandig mann som
bygde huset sitt på sand. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette
huset. Og det falt. Og fallet var stort.
Ef 4:11-12 - Og Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen
til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av
Kristi kropp,
Apg 8:1 - Og Saulus var enig i at Stefanus ble drept. Og på den tiden oppsto en stor forfølgelse mot
menigheten som var i Jerusalem. Og alle sammen, bortsett fra apostlene, ble spredt utover områdene
Judea og Samaria.
Apg 8:4 - De som ble spredt utover, gikk nå omkring og forkynte Ordet.
Apg 11:19-22 - De som nå var blitt spredt etter forfølgelsen som oppsto i forbindelse med Stefanus,
reiste helt til Fønikia, Kypros og Antiokia. Og de forkynte ikke Ordet til andre enn jøder. Men noen
av dem var menn fra Kypros og Kyréne. Da de hadde kommet til Antiokia, talte de til grekerne og
forkynte Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til tro og vendte seg
til Herren. Denne nyheten kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas av sted for å
reise helt til Antiokia.
1. Kor 12:14-18 - For kroppen er da ikke bare ett lem, men mange. Hvis foten skulle si: «Fordi
jeg ikke er hånd, er jeg ikke en del av kroppen,» er den da ikke en del av kroppen? Og hvis øret
skulle si: «Fordi jeg ikke er øye, er jeg ikke en del av kroppen,» er det da ikke en del av kroppen?
Hvis hele kroppen var øye, hvor ville det da bli av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ville
det da bli av luktesansen?

FASIT.
1. Følgende er en kort beskrivelse av måten vi setter sammen team for å evangelisere,
disippelgjøre og nå ut til de fortapte. Alle i menigheten kan melde seg på hvilket som
helst av disse teamene. Hvis du fortsetter med oppfølging og bruker alle dine gaver til
å betjene, kan du føre et menneske inn i Guds rike og til modenhet raskt. Dette er et
spørreskjema som du kan gi til alle dine menighetsmedlemmer. Organiser deretter team
for å følge opp.
Dette er jeg interessert i å gjøre (kryss av en eller flere):
_____ Kontakte nye mennesker ved å besøke dem.
3-91

LEKSJON 16		

BRUK AV ALLES GAVER I DISIPPELGJØRING

_____ Forbønn: Be for de fortapte og Disippelgjørende Evangeliserings-teamene.
_____ Dele ut mat eller andre ting til familier som trenger hjelp.
_____ Kontakte andre via telefon eller ved besøk.

_____ Godhets Evangelisering: Lage mat, sende kort, hjelpe andre med det du kan.
_____ Arbeide med enslige mødre og barn.

_____ Sørge for transport til menighetslokalet og lignende.

_____ Andre ting: Jeg ønsker å _________________________________________.
2. Følgende er et eksempel på et oppfølgings-skjema som skal brukes etter å har undervist
en leksjon i Disippelgjørende Evangelisering. Dette skjemaet vil vise pastor eller ledelsen
hvor mange leksjoner som har blitt undervist og resultatet av hver studie.
Disippelgjørende oppfølgings-skjema
Dato for besøket/leksjonen:

Navn på den/de som underviste:

Navn på den/ som ble besøkt/undervist:
Sted for presentasjonen:
Leksjonens tema:

Hvordan gikk dette studiet?
3. Les Jak 1.22. Om vi bare hører Guds Ord, men aldri praktiserer det, hva gjør vi da?
Vi bedrar oss selv.
4. Les Matt 7:24-27. For å være en vis mann må vi ikke bare høre det Jesus sier, men hva
må vi gjøre?
Vi må gjøre det Han sier.
5. Les Ef 4:11-12. Hvem er det som skal utføre tjenestens arbeid?
De hellige, ikke en spesiell klasse av folk kalt presteskapet.
6. Les Apg 8:1 og vers 4. Hvem dro ut overalt og forkynte Ordet?
De troende som ble spredt omkring.
7. Les Apg 8:1 og vers 4. Hvem var det som ikke dro ut overalt og forkynte Ordet?
Apostlene. Vi ser av dette at den første Nytestamentlige menigheten var de som var
ansvarlige for disippelgjøring og evangelisering.
8. Les Apg 11:19-22. I den første menigheten, i Det Nye Testamentet, var det de troende
som utførte tjenestens arbeid og dette ble fulgt opp av apostolisk lederskap og trening.
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I våre menigheter i dag, så er det lederskapet som starter ting og de troende følger etter.
Hvordan bekrefter Apg 11:19-22 dette utsagnet?
Menigheten hørte om omvendelsen av nye troende og sendte Barnabas for å gå og
hjelpe dem (vers 22).
9. Les 1. Kor 12:14-18. Alle deler av Kristi kropp er nødvendige. Vi skal ikke sammenligne
oss selv med hverandre. Snarere, total overgivelse til Kristus er ikke å gjøre alt, men å
gjøre det Gud har utrustet deg til å gjøre. Hva vil du gjøre med den informasjonen du
har fått i denne leksjonen?
Forhåpentligvis praktisere dette ved å gå ut og bruke mine gaver til å hjelpe andre.
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