
    Bibelundervisning emne nr.1.
     DittDittDittDitt    forhold til Guds ord.forhold til Guds ord.forhold til Guds ord.forhold til Guds ord.

    Med tilleggsheftet: 1.) Guds ord er... (mat for din ånd.)        

    A.  Hva er Bibelen til deg?...
    Guds ord bør bli ditt ord:  Guds ord er Guds høyeste autoritet, og må adlydes , den gir 
livet  mening og den er mat for ditt åndsliv som er frelst. Bibelen er først og fremst til oss 
som tror, men den er en rettesnor for de ufrelste, slik at de kan bli ledet til frelse gjennom 
Jesus Guds ord viser frem en Gud som er skaperen til alt vi ser, Guds ord viser oss at Gud 
er kjærlighet, og at han har et eiendomsfolk som er Israel.
    Dernest viser Guds ord oss, Guds vilje og planer for oss som tror, også viser Guds ord 
oss hva som vil skje med oss som frelste, og hva som vil skje med de ufrelste når himmel 
og jord skal brennes.
    Guds ord gir oss det sanne bilde av Guds vesen og natur, Guds ord er sannheten om alle 
ting i det naturlige og det åndelige som er det usynerlige som blir kalt  det uforgjengelige.
Viktigheten av at den som tror får Guds ord inn i sin ånd blir beskrevet i versene fra Efes.
1.kap.17-21.v.
    17v) "Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og 
åpenbarings Ånd til kunnskap om seg,  18v) og gi deres hjerter opplyste øyner, så dere kan 
forstå hvilket håp han har kalt dere til hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige.
19v) og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror etter virksom heten av hans 
veldige kraft.  
    20v) Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham 
ved sin høyre hånd i himmelen,  21v) over all makt og myndighet, over alt velde og herre-
dømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den komm-
ende.
    Hjertes øyner er Den Hellige Ånds lys som også kommer av Ordet gitt ifra Den Hellige 
Ånd, som gir deg og se klart og åndelig riktig. Troen kommer av å høre, og det er troens ord 
fra den Hellige Ånd som han åpenbarer i ditt hjerte, da blir det en handlings tro full av Den 
Hellige Ånds overbevisning.
    Hver obs, djevelen kjenner til hvor viktig det er for en åndelig levende kristen  å lese 
Guds ord, så han vil gjøre hva som helst mot deg for å ødelegge  alt, så du ikke har lyst til 
og ta til deg Guds ord, eller så tar han tiden fra deg så du ikke har tid til å lese den..
    I Jes.26.kap.3 vers står det slik "Den som har et grunnfestet sinn ham lar du alltid ha fred, 
for til deg setter han sin lit." Og sette sin lit til noen må du først kjenne den personen meget 
godt, og i dette tilfelle er det Guds ord som gjør deg kjent med din Gud, og Gud lover deg at 
du skal få fred i hele ditt liv.
    I Ord.sp.4.kap.20-22 vers står det slik  20v) Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min 
tale!  21v) La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte.  22v) For de er liv for 
hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Ordet gir deg liv og legedom 
når ordet får bygge din tro opp.
    Kolos.2.kap.2-3 vers står det så fint "At dere s hjerter må bli trøstet , som de kan knyttes 
sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om 
Guds hemmelighet, som er Kristus."  3v) "ham er alle visdommens og kunnskapens skatter 
skjult til stede." Får du tak i disse dybder i Guds ord, ja, da blir du også rammet  av Guds 
Ånd til virksomhet i tro.
    Hebr.4.kap.12 vers står det så kraftig "For Guds ord er levende og virksomt og skarpere 
enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennomn helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, 
og dømmer hjertets tanker og råd."  Her ser vi flere nådegaver som er aktive drevet med 
Guds ord og Den Hellige Ånd er kraften i det.
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 Guds ord viser oss sannheten om   "Velsignelsen og forbannelsens vei "
 Se 5 Mos.30.kap.1 vers "Når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forban-
nelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjerte ute blant alle de folk som Herren din 
Gud har drevet deg bort til.  2v) og når du av hele ditt hjerte og hele din sjel omvender deg 
til Herren din Gud og hører på Hans røst i alt det som jeg byder deg i dag, både du og dine 
barn.  3v) da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over
deg.." Her kommer Guds nåde fram allerede i femte Mosebok.
    Troens ord.= Det er det ordet vi forkynner  2.kor.4.kap.13 vers "Men siden vi har den 
samme troens Ånd, slik det står skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg! - så tror også vi, og 
derfor taler vi." Ordet gir oss denne troen , og troens Ånd er i ordet , dermed skjer det noe 
når vi taler troens ord og det treffer hjerter. Rom.10.kap.8-10 vers  " Men hva sier den? 
Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.  9v) For 
dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste 
ham fra de døde, da skal du bli frelst.  10v) Med hjerte tror en til rettferdighet og med 
munnen bekjenner en til frelse." Det er din munn som løser ut troens ord.
    Grunnfestet, =  Viktig å bli så grunnfestet at du er helt urokkelig. se Kolos.1.kap.23.v.
"om dere bare blir ved i troen grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som 
evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, det er blitt forkynt for hver skapning under 
himmelen, og for det er jeg Paulus, blitt tjener,"  og du og jeg er med i samme tjeneste, 
ordets vitne og forkynnelse.  1 Pet..5.kap.10 vers  "Men all nådens Gud, som har kalt dere 
til sin evige herlighet i, Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stad-
feste, styrke og grunnfeste dere."  og Matt.7.kap.24-27 vers  "Derfor - hver den som hører 
disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på 
fjellgrunn.  25v) Og regnet skylte ned, og flommen kom og vindene blåste og kastet seg mot 
dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.  26v) Men  densom hører disse 
mine ord og ikke gjør etter dem, han nlir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på 
sand.  27v) Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot 
dette huset. Og det falt og fallet var stort."  Bygg rett ,og etter Guds ord da er du trygg.
    Kunnskap. = 2 Pet.1.kap.3-4 vers "Ettersom Hans guddommelige makt har gitt oss alt 
som tjener til liv og gudsfrykt ved kunnskapen om Ham som har kalt oss ved sin egen 
herlighet og kraft. 4v) og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for 
at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervel-
sen i verden som kommer av lysten."  kol..2.kap.3 vers  "I ham er alle visdommens og kun-
nskapens skatter skjult til stede."Kunnskap om Gud og himmelens rike er dyrbare Skatter 
skjult til stede.  Rom.1.kap.28 vers "Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i 
kunnskap overgav Gud dem til et udugelig sinn så de gjør slikt som ikke sømmer seg."  Gud 
gir kunnskap til den som ønsker seg  den og det beriker deg, men det ligger litt i det og for-
tjene den, da handler det om og ta imot Jesus som sin frelser, der starter det hele , og siden 
Gud gav sin sønn så gir han alt med ham, og det vil forandre deg helt totalt..  Rom.11.kap.
33 vers "Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dom-
mer er, og hvor usporlige hans veier." Legg merke til at kunnskap og visdom står nevnt i de 
fleste vers på samme sted, det betyr begge disse er like viktige. Jeg har beskrevet det slik 
kunnskap betyr opplysning, visdom er brukanvisningen på kunnskapen slik at vi kan gjøre 
det kunnskapen opplyser oss.
    Sverd og rustning = Guds ord har en bevarende makt i seg, som vi kan ikle oss i. 
Efes.6.kap.10-18 vers "For øvrig; bli sterke i Herren og i hans veldige kraft  11v) Ta på dere 
Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. 12v) For vi har 
ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i 
dette mørke, mot onskapens åndehær i himmelrommet.  13v) Ta derfor Guds fulle rustning 
på så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter ha overvunnet alt.  
14v) Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje.
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15v) Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.  16v) Grip framfor 
alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med.  17v) Ta 
frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord.  18v) Be til enhver tid i Ånden med all 
bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.".
Jesus han er Guds ord. i Rom.13.kap.12-14 vers er du naken i det åndelige så¨er det fordi 
du lever etter det kjødelige som ligger i åndelige mørke  i vers 12, står det "Det lir med 
natten, det stunder til dag, (natten er åndelig tidsavsluttning og dagen  er tidens ende for 
oss som tror nemlig himmelen,) La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre  (ikle)
oss lysets våpen,  13v) La oss ferdes sømmelig, som om dagen ikke i svir og drikk., ikke i 
utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse. Alt dette vil føre deg dypere inn i nattens 
mørke, og hører til slutt ikke hjemme blant lysets barn.  14v) Men ikle dere Herren Jesu 
Kristus. Og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær!"  Alt som finnes i Jesu 
Kristus og som kan ikle deg er Guds rustning til og bli bevart og beskyttet..Til slutt kommer 
det en advarsel til oss ifra Kol.3,kap.9-10 vers "Lyv ikke på hverandre! Dere har jo avkledd 
dere det gamle menneske med dets gjerninger.  10v) og har ikledd dere det nye menneske,
det som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde."  Og dette er helliggjørelsen. 

    B  Hvordan lese Guds Ord ?...                            
    Åpne ditt hjerte for Guds ord: Det er lurt å begynne og lese Johannes Evangeliet som 
forteller om Jesus legemlige liv og Hans åndelige liv, for at du skal bli kjent med Jesus som 
er årsaken til din frelse, og igjennom han alle de løftene som sikrer deg et trygt og godt liv i 
ånd og kraft. Les det igjen og igjen, så skjønner noe av innholdet til deg. Dersom det kom-
mer mange forstyrende tanker så stopp opp litt og be heller, så din ånd innstiller seg igjen. 
    Foruten dette be Herren å gi deg kjærlighet til Bibelen, liksom ordet skulle være til deg  et 
kjærlighetsbrev fra en du elsker svært høyt. Les litt hver dag, les systematisk eller ledet, du 
kan også trekke deg mannakorn (små lapper med bibelord på,) Gud kan tale inn i din situa-
sjon der og da, trekk gjerne tre ord som stadfester, men ikke hekt deg på at det er slik Gud 
må tale til deg, for Han taler til oss på mange måter Ord.sp.2.kap.1-6 vers  Så oppmuntrer 
Guds ord deg til å gjemme ordet i ditt hjerte, for hode med dens forstand klarer ikke og 
huske de åndelige åpenbaringer slik din ånd vil gjøre det. i vers 1. Min sønn! Dersom  du tar 
imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg,  2v)så du vender ditt øre til visdommen og 
bøyer ditt hjerte til klokskapen, 3v) ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å 
kalle på forstand,  4v) dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som 
etter skjulte skatter,  5v) da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.  
(voldsom lengsel etter Gud da finner du når du søker)  6v) For Herren er den som gir 
visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand.. 
    Bibelens ord hver dag og i tillegg vil jeg anbefale og skaffe deg en bok som heter "Fra tro 
til tro", av Kenneth & Gloria Copeland, med hjelp ifra den kan du ta til deg ordet hver dag, 
det vil komme til å glede deg og styrke deg for hver dag, den er en fin hjelp å ha, og den vil 
lære deg å takle daglige problemer med tro og Guds Ord.Også en annen bok som heter 
Gjennom bibelen på 365 dager. med god forklaring til å forstå til din hjelp.   

    C.  Hva når Bibelen blir en del av deg?...
    La ordet bli til kjød i deg:  Jesus var Guds ord han levde slik ordet var i tanker og 
handlinger. Jesus sier til oss  i Joh.15.kap.7 vers "Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i 
dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det". Dette er å bli ett med ordet og Jesus , slik 
Jesus var ordet.  Joh.1.kap.1-5 vers "I begynnelsen var Ordet, og ordet var hos Gud, og 
Ordet var Gud.  2v) Han var i begynnelsen hos Gud.  3v) Alt er blitt til ved ham, og uten 
ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til,  4v) I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.  
5v) Og lyset skinner i mørke, og mørket tok ikke imot det.  12v) Men alle dem som tok imot 
ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.  13v) De er ikke født 
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av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. (født på nytt,) 14v) 
Og Ordet  ble kjød og tok bolig iblandt oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en 
enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet."  Det er ditt vi komme,  når vi blir i 
Jesus og hans ord blir i oss,  Da blir Ordet til kjød i vårt liv, Ordet taler til oss fra våre hjerter 
og det driver oss etter Guds vilje. Guds ord  og  Den Hellige Ånd et ett, derfor har ordet kraft 
i seg, Guds ord og Ånden i deg blir den kraften som Jesus hadde i deg.  Joh.6.kap.63 vers  
"Det er Ånden som gjør levende, (Ordet blir åpenbart av ånden, så det blir liv i ordet, og det 
gjør deg  levende i din ånd )  
    En måte som Gud bestemte, at Guds ord skulle bli plantet inn i din ånd,(hjertet)  fra den 
nye fødselen av  Jerm.31.kap.31-34 vers "Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette 
en ny pakt med Israel hus og med Judas hus.  32v) Den skal ikke være som den pakt jeg 
opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet 
Egypt. den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren Jeg vil gi 
min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. (Guds ord født inn i vår ånd hjertet som 
Jesus døde for) Jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk.
    34v) De skal ikke lengere lære hver sin neste og hver sin bror og si : Kjenn Herren!  For 
de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjern-
inger og ikke  lenger komme deres synd i hu.. Dette vil si at læreren blir født inn i vårt hjerte 
som er Den Hellige Ånd se 1 Joh.2.kap.27 vers "Og den salvelsen som dere fikk av ham, 
den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer 
dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere. 

    D.  Å være ett med Bibelen i tanker ord og gjerninger...
    Guds ord vil bære frukter i ditt liv:  Når en person med hele sin natur flytter inn i din 
ånd, som har en sterkere personlighet en deg, Dens natur heter Guddommelig natur, så vil 
den naturen være mer fremtreden en din natur, som er sjelisk og gjerne litt kjødelig, bli mer 
synlig. Og Hans natur vil aktivisere seg i ditt liv i form av tanker,  talemåte og handlinger, 
dersom du gir ham full rådighet og er selv med på det. 
    Dette kalles Åndens gjerninger og frukter,.les fra Joh.15.kap.3-5 vers står det beskrevet 
litt om denne virksomheten som jeg har beskrevet fra vers 3. "Dere er alt rene på grunn av 
det ord som jeg har talt til dere.  4v) Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom grenen ikke kan 
bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt 
uten at dere blir i meg.  5v) Jeg er vintreet, dere er grenene, Den som blir i meg, og jeg i 
ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre."
    Bibelens ord er nødvendig, fordi det Guds eget Ord. I 2.Tim.3.kap.14-17 vers "Men bli du 
i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av."  15v) "og helt 
fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen 
på Kristus Jesus.  16v) Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til 
overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.  17v) for at Guds menneske kan 
være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. (gjerninger er handlinger.) 
   Tanker:  Guds tanker over oss er først fredstanker  i Filp.4.kap.7 vers "Og Gus fred, som 
overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.."  Bekjempe 
galt tankeliv, fra 2 kor.10,kap,3-6 vers "For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid 
på kjødelig vis. 4v) For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte 
ned festningsverk,  5v) idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg 
mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange."  Her er det snakk om det sjeliske  
og kjødelige tankelive som er i kamp ,mot det åndelige tankelivet som vil føre deg til fred og 
hvile " Her handler det om å bli bevart og beskyttet. Frelsen som har med Jesus blod og 
gjøre er med og beskytter deg ved handling i tro, og Guds Ord forsvarer deg og gir deg fred.
Se et vers i Efes.6.kap.17 vers. Står det slik "Ta frelsens hjelm og Åndens sverd som er 
Guds Ord." Dette vil gi deg seier.  
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    Ordet:  Dine ord fra din personlighet kan felle deg, rasere ditt liv og andres liv, mens 
Ånden ord som han taler bygger oss opp og gir oss liv.. Våre Ord er produsert ved en liten 
lem som tunga, se i Jakob.3,kap.2 vers "Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke 
snubler i tale, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legeme i tømme.  3v) Når vi 
legger bissel i munnen på hestene, for at de skal lystre oss, så styrer vi også  hele kroppen 
deres.  4v) Se, også skipene, som er så store og drives av sterke vinder, de styres av et 
ganske lite ror dit hvor styrmannen vil.
    5v) Slik er det også med tungen. Den er et lite lem men taler likevel store ord. Se en liten 
ild hvor stor en skog den setter i brann!  6v) Også tungen er en ild.. Som en verden av 
urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i 
brann, og selv blir den satt i brann av helvete.  7v) For all natur, både hos villdyr og fugler, 
krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og er blitt temmet av den menneskelige natur.  8v) Men 
tungen kan ikke noen menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift.  9v) 
Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er 
skapt etter Guds bilde.
    10v) Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det  må ikke 
være slik!"  En som er grepet av Jesus og elsker han, vil alltid  ha han som det viktigste å 
samtale om og dette er Den Hellige Ånd med på og salver din tunge, det blir til oppbyggelse 
for de som hører, også deg selv blir oppbyggd av det. Et ord som sier : den som lesker 
andre, blir selv lesket. 
    Når du aksepterer at Ordet er Åndens Ord, finner du ut at du må ha et forhold til Den 
Hellige Ånd, som gir muligheter til at Han kan bruke deg til å være et talerør for ham, da blir 
Ordet til mat og drikke for alle som tar imot ordet.  Se 2. Pet.1.kap.19-21 vers "Og desto 
fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som 
lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.  
20v) For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning.  
21v) For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn 
talte drevet av Den Hellige Ånd. 
    Og utfra dette forstår vi hvor nytteløst det er å tro at du kan tale Guds ord, og forandre 
hele verden. Det skjer kun ved Guds vilje så Den Hellige Ånd kan salve deg til å tjene Gud, 
med et ydmykt hjerte.  
    Gjerninger:  Er og handle i tro utfra Guds Ord, følg meg sier Jesus, når du gjør det 
kommer Guds gjerninger inn i ditt liv, og Guds gjerninger blir synlig slik at alle får se det. 
Guds gjerninger er Gud som virker ved din tro av Den Hellige Ånd. Jesus disipler spør 
Jesus:  Joh.6.kap.28 vers "De sa da til ham: Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds 
gjerninger? Jesus svarte i vers 29. Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at 
dere skal tro på Ham som han har sendt."  Jesus svarte slik for det er kun troen vi kan 
utrette Guds undergjørende gjerninger, og det er bare troen på Jesus om virker her .
    Gode gjerninger må ikke forvekles med Guds gjerninger. Gode gjerninger er det ikke noe 
vi skal prestere av oss selv, da det vil bli religiøst inspirert , og som oftes fører til ros av 
personen som utfører de gode gjerninger. Bibelen snakker heller om Åndens frukter som er 
blant annet kjærlighet i praksis, og uten Åndens frukter som mangler du Guds natur, og blir 
uten livet i Gud, for Gud er kjærlighet agape som er overnaturlig. 
    Så det er ikke du som plutselig er blitt så god, men det er Guds Ånd  som er disse frukter
så når ditt ego i ditt kjødelige liv dør bort, så vil ånden drive deg rett og Gud får hele æren.
se Rom.8.kap.14 vers "For så mange som drives av Guds Ånd de er Guds barn."  Når Guds 
gjerninger skal skje så kommer det fra Den Hellige Ånd og du bare vet det, slik hadde Jesus 
det, les fra Joh.5.kap.19-23 vers "Jesus Sannerlig, sannerlig sier jeg dere: Sønnen kan ikke 
gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det gjør 
Sønnen likeså.  20v) For Faderen elsker Sønnen, og viser Ham alt det han selv gjør. Og 
han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere." Og slik virker 
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Gud i oss ved Den Hellige Ånd, Han vil vise deg Guds gjerninger og i tro fra ditt hjerte så 
utretter du det.
    Tro er full visshet om ting som ikke sees, og er handlinger på ordet, se Jak.1.kap.22-25 
vers "Men vær Ordets gjører, ikke bare dets hører, ellers vil dere bedra dere selv.  23v) For 
dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt 
naturlige ansikt i et speil -  24v) han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan 
han så ut." Alt i dette tilfelle var bare helt bortkastet, for når du glemmer det bort så er det 
borte.  25v) "Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og forsetter med det, slik at
han ikke blir en glemsom hører, men gjerningen gjører, han skal være salig i sin gjerning.
    Og denne gjerning som var nevnt sist her er handlinger etter Guds Ord.  2.kap.22-26 vers
"Du ser at troen virker sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjern-
ingene.  23v) Og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet 
ham rettferdighet, og han ble kalt Guds venn.  24v) Dere ser at et menneske blir rettferdig-
gjort ved gjerninger, og ikke bare av tro.  26v) For liksom legemet er dødt uten ånd, slik er 
også troen død uten gjerninger." Så tro og handlig hører sammen for vår fullkomne frelse, 
Amen.

    E.  Å grunne på Hans ord dag og natt... 
    Un deg ingen ro før ordet blir åpenbart for din ånd: Når Guds ord har fått en dyp 
plass i ditt hjerte og sinn, er det vanskelig å unngå og tenke på det eller og grunne på, det 
må understrekes kraftigt hvor viktig Guds Ord er, les Josv. 1.kap.8 vers "Denne lovens bok 
(Bibelen Guds Ord) skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du 
akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, 
og da skal du gå klokt fram."  Dette var loven fra lovens tid Bibelen er idag til oss etter Guds 
nåde i nådens tidshusholning, og er like livsviktig for oss alle.
    Et ord til, litt lik det andre ordet, men mere utførlig, med mere detaljer.. Salm.1,1-6 vers 
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og 
ikke sitter i spotteres sete,  2v) men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og 
natt.  3v) Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og 
dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til." Guds ord gir spiredykdig liv i 
vårt åndelige liv vårt livstre som er vårt åndelige liv får grønne blader og fruktene kommer i 
sin tid, det blir et rikt liv her på jorden med Herren.
    Joh.14.kap.21 vers "Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. 
Og den som elsker meg, skal bli elsker av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg 
for ham."  Guds ord åpenbart i din ånd gir deg kjærlighet til Jesus, og du kommer også til å 
få en stor kjærlighet til Guds ord.
    En annen måte og granske bibelen på er å tilfredstille ditt selviske kjødelige jeg som har 
med stolthet og gjøre, for å bruke ordet  som det står ; bokstaven som slår ihjel.  Se 
Joh.5.kap.39-46 vers "Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - 
og disse er det som vitner om meg."  40v) "Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Jeg 
tar ikke imot ære fra mennesker." (sleiking eller slisking) .  42v) "Men jeg kjenner dere og 
vet at dere ikke har kjærlighet til Gud i dere." (ikke ekte kjærlighet, sleipe for å få noe fra 
Gud.)
    43v) "Jeg er kommet i min Faders navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i 
sitt eget navn, ham vil dere ta imot! " Jesus snakker her om å være sanne mennesker.
44v) Hvordan kan dere tro, dere som tar ære av hverandre? Og den ære som er av den 
eneste Gud, den søker dere ikke" Grunn på Hans ord med et sant motiv da møter Gud deg 
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    F. Bibelen som mat...         
    Når Guds ord er blitt deg til nytte, da har din ånd fått mat:  Når et menneske er 
blitt født på ny, så er det viktig at det begynner å komme i vekst og utvikling, dersom ikke 
det skjer blir en for svak til å overleve, og en dør bort igjen, (faller ifra igjen) Det er tre ting 
som må komme på plass for å overleve , og det er først få seg en bibel, og så komme inn i 
et bønneforhold, også for det tredje komme inn i et godt åndelig samfunn. Vel Bibelen er det 
sterkest form for åndelig mat, les Jerm.15.kap.16 v. "Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og 
dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt  hjerte, For jeg er kalt ved ditt navn. Herre, 
hærskarenes Gud!  Et menneskes liv blir det en spiser, slik at alt du leser og ser på TV kan 
føre til et liv full av tomhet, og man handler der etter, det er jo sjelens mat du får gjennom 
dine ører og øyner og derfor blir livet til handlinger i det onde. Mens bibelen former din sjel 
til å bli lik vår himmelske far, og det blir et fantastisk liv å leve.
    Du blir det du spiser for din sjel, profeten Esekiel fikk en besjed ifra Esek.32kap.9 -10.v.
"Og jeg så, og se: En hånd var rakt ut til meg, og i den var det en bokrull.  10v) Og han 
bredte den ut foran meg. Det var skrevet på den både på framsiden og på baksiden. Det var 
klagesanger og sukk og ve-rop som var skrevet på den.".  3.kap.1-3 vers "Og han sa til 
meg: Menneskesønn! Et det du finner her! Et denne bokrullen, og gå av sted og tal til Isra-
els hus!  2v) Da åpnet jeg min munn, og han gav meg denne rullen å ete.  3v) Og han sa til 
meg: Menneskesønn! Mett din buk og fyll dine innvoller med denne bokrullen som jeg gir 
deg! Og jeg åt, og i min munn var den søt  som honning.
    I Joh.åp.10.kap.9-10 vers " Og jeg gikk bort til engelen og sa til ham at han skulle gi meg 
den lille boken, Og han sier til meg: Ta og et den! og den skal svi i din buk, men i din munn 
skal den være søt som honning.  10v) Og jeg tok den lille boken av engelens hånd og åt 
den; og i min munn var den søt som honning; og da jeg hadde ett den, svidde det i min buk.
Disse versene fra Joh.åp. er tatt fra 1930 oversettelsen da noen ord der virket mere riktige.
    Med hensyn til det som står om Esekiel og Åp. så er det bokrull i Esek. og i Åp. er det en 
liten bok, det er forskjell på tidene. Hvorfor skulle Esekiel ete bokrullen, jo for å fylle sitt 
indre menneske også i sin ånd, det vil si i ånd, sjel og legeme, først da kunne han gå til 
Israel og tale, honningsmaken er Den Hellig Ånds smak i vår sjel, og helt klart var det mun-
nen og tungen som var etter fortært Guds ord som ble salvet av Ånden til å tale. 
    Den som står i Åp. så er det nevn en ting til  som hører hjemme  i ordet som vi idag har 
fra bibelen, og det er at etter fortært den lille boken så svidde det i buken, buken er et bilde 
på vårt menneskelige og kjødelige liv . Og ordet vil i sin virkning svi for  vår kjødlighet , for 
ordet vil dødliggjøre vårt kjøtt som er det naturlige menneskets syndige natur,  du kan ikke 
gå ut med Guds ord før du har spist ordet da blir din tunge salvet og ditt kjødelige sinn 
knust.
    Hvilken mat vil du tåle å spise se 1 kor.3.kap.1-4 vers "Og jeg, brødre, kunne ikke tale til 
dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus.  2v) Melk gav 
jeg dere å drikke, ikke fast føde. For dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det.  
3v) For dere er ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blandt dere, er dere ikke da 
kjødelige og vandrer på menneskelig vis?  4v) Når en sier: Jeg holder meg til Paulus! - og 
en annen: Jeg holder meg til Apollos! - er dere da ikke kjødelige?"  Det er visse ting som blir 
sagt her som kjennemerker småbarn i Kristus, og er kjødelige, men ordet vil beskjære oss,
det er det som  svir i vårt kjød. Gud handler alltid i kjærlighet.
    Når du over tid har spist deg mett og har tatt ordet igjen og igjen så utvikler deg deg til en 
trofast Guds tjener, og du er blitt i stand til de oppgaver som Gud har til deg som tjeneste.
les i Matt.24.kap.45-47 vers "Hvem er da den tro og kloke tjener som hans Herre har satt 
over sine tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rett tid.  46v) Salig er den tjener som hans 
Herre finner i ferd med å gjøre dette, når han kommrer.  47v) Sannelig sier jeg dere: Han 
skal sette ham over alt han eier!"  Ordet gjør deg til en sann tjener som blir drevet av Guds 
kjærlighet som er Den Hellig Ånd. Og være med å gi andre og spise, og sørger for at de får 
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sin vekst. Åndelig vekst og de blir bevart i troen, og ikke bare sørger for seg selv egoistisk , 
for den som mister sitt liv for min skyld skal finne det, men den som vil berge sitt liv skal 
miste det.
    I Hebr.13.kap.9 vers "La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og 
fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som 
ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det.  Dette forteller oss at den 
mat som er for kroppen vår har ingen evig verdi, vi må sørge mest for vårt åndelige liv, at 
det får nok mat og av nåde får vokse, la så maten for ditt legeme i forhold til ditt åndelige liv 
være mindre betydningsfullt.
    Men sørg allikevel for deg selv, slik at du får en sterk og sunn kropp og leve med ,for den 
er jo et tempel for Den Hellige Ånd, og som Herren kommer til å bruke og redde andre 
mennesker fra å gå fortapt. Du har en stor pris på deg, fordi du er dyrt kjøpt og høyt elsket.

    Resume:
    Ordet gjør sitt verk se i 1Joh.3.kap.9 vers "Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, 
fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud."  Sæd er Guds ord
som også et annet sted kalt for såkorn, som ble kalt etter gammelnorsk ordbok for sæd,. Så 
ordet i ditt hjerte vil tale til deg og advare deg når du er iferd med å gjøre ting som ligger i 
mørke, ordet vil bevare deg, og vil stå i samsvar med din samvittighet
    En såmann gikk ut for å så, denne historien står i Mark.4,kap.3 -20 vers Jeg vil bare ta 
noen vers for å vise at Guds ord blir betraklet som såkornet. 3v) Hør! Se, en såmann gikk ut 
for å så.  4v) Så skjedde det da han sådde, at noe falt ved veien, og fuglene kom og åt det 
opp.  5v) Og noe falt på stengrunn, der det ikke var mye jord, og det skjøt straks opp, fordi 
det ikke hadde dyp jord.  6v) Og solen steg, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, 
visnet det.  7v) Og noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar 
frukt.  8v) Men noen falt i god jord og bar frukt. Det skjøt opp og vokste, og noe bar tretti, 
noe seksti, og noe hundre foll..  9v) Og hans sa: Den som har ører å høre med han høre."
    Denne lignelsen som Jesus ga her handler om Guds ord som blir forkynt og lander i fire 
ulike hjerter, med ulike jordbunner, og disse resulterer i enten god avling eller dårlig avling.
Og når det blir en god avling så høster man kornet og frukten eller kornavlingen er tro, som 
blir lite tro eller lit mere tro eller meget tro eller en mektig tro. For det er jo troen som gjør at 
du lever i ditt åndelige liv og har evig liv. Du vet jo også at troen kommer av og høre Guds  
ord, og det er Den Hellige Ånd som er såmann, Han sørger for at ordet eller kornet 100% 
spiredyktighet og er sikker i sin vekst når det faller i god jord. 
    Det er bare tre ulike ting som nevnt i den beretningen som Jesus fortalte som kan hindre 
deg i å få en voksende tro, og det vil ikke skje som du tror på grunn av ordet som ikke falt i 
god jord og bar god frukt. Derimot det som falt i god jord vil virker under og tegn, slik at 
Guds rike kan gå fram og Guds vilje kan skje med deg, så Ånden's kraft får flyte gjennom 
deg, slik som Guds ord beskriver det.

 

Videre les et tilleggshefte som heter
Guds ord er!  Det vil gi deg mye. 


