Trofast holdt de seg til….

apostlenes lære.

Tekst: 2 Tim 3,14-17
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud, Gudinpirert, Sml. Joh 6,63

I. Hvorfor er det så viktig å holde seg til Ordet?
1. Ordet gir visdom som leder til frelse v.15
«Jeg får det ikke til å tro». 1 Kor 2,14.Men det går an å komme til tro.
Det skjer ved å utsette seg for dette Ordet, enten ved å lese det eller høre
det forkynt. Da begynner Den Hellige Ånd å virke på oss. Han åpenbarer Guds
visdom for oss. Og Guds visdom er Ordet om korset: 1 Kor 1,23-25.Vi leser
aldri i Bibelen at folk fikk det til å tro, men de kom til tro i møte med
evangeliet. Ef 1,13 ; Rom 10,17
Evangeliet – ikke at Gud aksepterer deg slik du er, men at Gud sendte
sin egen sønn for å sone straffen for alle våre synder og kjøpe oss fri fra
syndens og dødens makt . Bare det kan skape tro og nytt liv. Gud sletter
skyldspørsmålet, Jes 43,25. Elsker oss slik som han elsket Jesus, Joh 17,22-23.
2. Ordet gir visshet om at jeg er et Guds barn
Hør ikke på djevelen når hav vil få deg bort fra Jesus. Han lyver. Joh
8,44. Guds ord er sannhet.2 Kor 5,21; Rom 8,1; Joh 1,12. – Prinser og
prinsesser, søsken til en konge!
Å være et Guds barn hviler ikke på oppførsel, men på fødsel. Vi har
lov til å vite at vi er Guds barn. 1 Joh 5,13
* Ex: Mine barn.
3. Ordet gir vekst
Vi som før var åndelig døde, har nå blitt levende. Og dette nye
åndelige livet trenger næring likeså vel som det fysiske. Matt 4,4 Satan vet at
kan han få oss bort fra Ordet, kan han få oss hvor som helst. Først sår han tvil
om Ordet: "Har Gud virkelig sagt…?"
Eller han kommer med alle slags unnskyldninger for ikke å ta til oss Guds ord:
Hør ikke på ham..
Kol 3,16: La Kristi ord få rikelig rom hos dere, - M.a.o: Sørg for at du
får rikelig næring! La det ikke være noe rom i ditt hjertes tempel er det står:
"Privat. Adgang forbudt."

I Joh 15,4-5 sammenligner Jesus forholdet mellom seg og oss som
forholdet mellom et vintre og grenene. Skal grenen bære frukt må det først
og fremst næring til. Den frukten det her er tale om, kaller Paulus for
"Åndens frukt", Gal 5,22-23. Denne frukten er en beskrivelse av Jesus. Når vi
blir i hans levende ord, vil han leve sitt liv gjennom oss.
4. Ordet gir veiledning om hvordan vi skal leve.
2 Tim 3,16: Bibelen viser oss hva som er rett lære, den korrigerer oss
om vi er på ville veier, den veileder oss inn på den vei Gud vil vi skal gå og
oppdrar oss til å leve rett.
Skal vi ligne på Jesus i måten vi lever på, må vi også lære oss å tenke som
Jesus. Rom 12,2 Vi bærer dessverre med oss en del irrasjonelle, usanne og til
dels skadelige tankemønster som vi har blitt tilført i oppveksten og ved den
massive påvirkning masemedia utøver på oss. Måten vi tenker på bestemmer
måten vi føler på og dermed måten vi handler på.
I Living Bible er Ordspr 4,23 oversatt slik: "Be careful how you think.
Your life is shaped by your thoughts". (Pass nøye på hvordan du tenker. Livet
ditt formes av dine tanker.)
Skal det bli en livsforvandling, må vi erstatte disse negative og destruktive
tankemønster med Guds Ord som er sannhet. Joh 8,31.32
- Hvordan ser du på deg selv? Sef 3,17.-18
- Er du bekymret for fremtiden? Jer 29,11. Hva mener du om rett og galt? Noe blir ikke rett om flertallet mener det,
enten det er Storting eller Kirkemøte som bestemmer.
Hva sier Guds ord? Guds Ord er bruksanvisning for livet. Gud som har
skapt oss, vet best også når det gjelder seksualliv og samliv. Vi kan også
sammenligne Guds ord med trafikkregler. Følger vi dem, kjører vi trygt.
Guds ord er både veiskilt og drivkraft. 1Tess 2,13.
Sml. Kol 3,16 -17 med Ef 5,18-19. Å gi Kristi Ord rikelig rom = å bli fylt av
Ånden, = å bli fylt av kjærlighet og kraft til å leve slik Gud vil. Det gir
velsignelse, Matt 6,33.
-Om vi har syndet eller faller igjen og igjen, og kjenner på fordømmelse: 1 Joh
1,9; Rom 5,20

4. Ordet er vårt våpen
Vi er i krig. Ef 6,10. Joh 10,10a. Men Gud har gitt oss våpen som
duger: Bønnen og Ordet. I Ef 6,17 kaller Paulus Guds Ord for Åndens sverd.
Det skal vi svinge både til forsvar og til angrep: Da Jesus ble fristet i
ødemarken, møtte han djevelens lumske angrep med: "Det står skrevet".
Matt 4,4+7+10
Vi er også sendt ut for å angripe Satans festningsverk. 2Kor 10,4 10,5. Lydighet mot Kristus vil si lydighet mot hans ord.
• Billy Graham: "The Bibel says". "God says". Der ligger kraften. Ikke i det
jeg sier, men i det Gud sier.

II. Hvordan kan vi rent praktisk holde oss til Ordet?
1. Fast tid og sted
Gode vaner gjør livet lettere å leve. Det viktigste er at du finner din måte å
leve i Ordet på som fungerer for deg. Men følgende råd kan være verdt å
overveie:
2. "Få tak på Ordet"
Først av alt er det naturlig å be om at Den Hellige Ånd som inspirerte dette
ordet, også må veilede oss til å forstå det. David ber i Sal 119,18

a. Lillefinger: Lese, høre
Rom 10,17. Les selv, strek under, noter. Bruk bibelleseplan. Hør forkynnelse.
Bli med i en bibelgruppe. Les sammen med andre kristne.
b. Ringfinger: Studere
Apg 17,11. Du kan spørre: Hva lærte jeg her om Gud, Jesus, Den Hellige Ånd?
Er det formaninger eller løfter jeg kan ta til meg? Er det eksempler, forbilder
jeg bør følge? Er det synd jeg trenger å bekjenne? Be Guds Ånd lede deg.
c. Langfinger: Memorere
5 Mos 6,6-7. For når vi har lært hva Jesus har sagt, kan Den Hellige Ånd
minne oss om de rette ord i rette tid, både til egen trøst og hjelp, til trøst for
andre, til kampen vi står i, når vi skal vitne om Jesus. Joh 14,26.
d. Pekefinger: Meditere
Sal 1,1-3. Ordet som er brukt for "å grunne på," betyr å drøvtygge. Slik skal vi
gjøre med Guds ord. Lese fortløpende, men så ta oss tid til å grunne på
enkelt ord. Du kan også meditere ved å leve deg inn i fortellingene om Jesus.
e. Tommelfinger: Praktisere
Matt 7,24-27; Jak1,22. For det første blir ordet mer interessant. Og det er når
vi gjør etter ordet at vi er erfarer at det er sant. Bibelen ble ikke gitt oss for å
øke vår kunnskap, men for å forvandle våre liv, sa D.L. Moody engang. – La
dine tanker samles i en bønn til slutt.
Avslutning
Ved å la Kristi ord få rikelig rom, blir vi vi frelst, da får vi frelsesvisshet, da
bærer vi frukt, da fører vi et liv som er Herren verdig, og da går vi ut i striden
uten frykt.

