
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.
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brødsbrytelsen
Jesus innstiftet nattverden den siste kvelden han var sammen med sine før han skulle lide
og dø.

Matt 26,26-29
Dåp og nattverd kalles for sakramenter. Et sakrament er en hellig handling der Gud ved
synlige midler gir oss sin usynlige nåde. I dåpen er midlet vannet, i nattverden brød og vin.
Trenger vi slike synlige midler? Ja, ellers hadde vel ikke Herren ordnet det slik. For noen
ganger kan det være vanskelig å tro det nakne ordet. Men Ordet og elementene, dvs. de
synlige midlene, utgjør sakramentet. Og da blir nåden synlig og gripbar. Av og til kan man
virkelig lure på om alle våre synder er tilgitt. Når jeg har tatt imot brød og vin, kan jeg
være viss på det.
* Joh 1,12

1. Hva får vi i nattverden?
a. Vi forenes med Kristus
I nattverden blir vi forenet med den korsfestede og oppstandne Kristus. Da får vi del i alt
Jesus er og har. Hans liv blir mitt liv. Joh 6,56.
I Rom 8,1 sier Paulus: Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
Nattverden gir meg tilgivelse for alle mine synder. Brød og vin er altså ikke bare symboler
på Jesu legeme og blod. Den korsfestede og oppstandne Jesus er virkelig til stede i disse
elementene når vi feirer nattverd. Paulus sier det slik i 1 Kor 10,16:
Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter,
gir det ikke del i Kristi legeme?
*Luther: Jernet i smedens esse. - Slik som det går med jernet i ilden, slik er det med brød
og vin når vi legger det i Ordets esse. Da blir disse elementene bærere av Jesu legeme og
blod, som Ordet seier. Etter nattverdsmåltidet er det bare brød og vin igjen.
b. Vi forenes med hverandre
Nattverden er et fellesskapsmåltid. I den første tiden ser det ut til at de først spiste
sammen et vanlig måltid, der de som lite hadde fikk av dem som hadde mye slik at ingen
led nød. Så innviet de noe av brødet og vinen og feiret nattverd sammen. Det gir
fellesskap å dele bordfellesskap med hverandre.
Men nattverden er mye mer: Når vi forenes med Kristus som grenene med vintreet, så
forenes vi også med hverandre. Vi blir ett i ham. Joh 15.

c. Nattverden er et minnemåltid
Vi minnes Jesu død for våre synder. Luk 22,19; 1 Kor 11,24-25. Sml: Hebr 10,14 For med et
eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.
d. Nattverden er et bekjennelsesmåltid
Paulus sier i 1 Kor 11,26: For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken,
forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. Når jeg går til nattverds bekjenner jeg to
ting: Jeg vil høre Jesus til og følge ham, og jeg vet ingen annen vei til frelse enn Jesu død
for meg.
e. Nattverden er et styrkemåltid
«Udødelighetsmedisin». 1 Kor 11,30. Reisekost på vandringen mor himmelen
f. Nattverden er også en forsmak på det himmelske festmåltidet
Matt 26,29. Mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords i Guds rike. Matt 8,11.
Derfor kan vi gjerne feire nattverd med glede og lovsang! Nattverden ble i urkirken kalt
for evkaristi etter det greske ordet for takksigelse. Det sier noe om grunnakkorden i
nattverdfeiringen.

2. Hvor ofte bør vi gå til nattverd?
I Apg 2,46 ser det ut til at de daglig brøt brødet og feiret måltidsfelleskapet med Herren.
Noen har nattverd én gang i måneden. Er ikke det for sjelden? Noen menigheter har
nattverd hver søndag. Jeg skulle ønske at nattverden også kunne feires i bibelgrupper og
bønnegrupper for å få en rikeligere adgang til denne kraftkilden. Det står ikke noe sted i
Bibelen at man må være ordinert for å kunne forrette nattverd. Men for ordens skyld er
det nyttig å utpeke noen til å ha ansvar for nattverdforvaltningen.
I alle fall må vi ikke forsømme de anledningene som finnes for å delta i nattverden. Gå til
nattverd så ofte du kan. Dette måltidet gir kraft til å leve det nye livet, på vår vandring
mot det fullendte Guds rike.

Avslutning
Mange kristne føler seg uverdige til å gå til nattverds. De har hørt eller lest at den som
eter uverdig, eter og drikker seg selv til doms. 1 Kor 11,27. Men uverdig er ikke et adjektiv
som beskriver personen, men et adverb som beskriver måten man spiste på. Noen tenkte
ikke på at det var Jesu legeme og blod, men spiste bare for å fylle magen!

Nattverdbordet er ikke et premiebord for vellykkede, men et nådens bord for alle som
trenger Jesus som sin frelser. Gjør du det, er du velkommen i Jesu navn, enten for første
gang i dag eller på nytt.
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bønnene

Innledning:
De hadde lært av Jesus. Jesus ba ofte, Mark 1,35; Luk 5,16.
Jesu avskjedstale. Sju ganger. Joh 16,24. De fulgte jødiske
bønnetider. Apg 3,1. Paulus ba ofte og ba om forbønn. Rom 15,30;
Ef 6,19; Kol 4, 4.3-4. Hemmeligheten bak hans rike tjeneste?

1 Tim 2,1-4.

I. Hva vil det si å be?
Frelsesbønnen: Mark 10,47-48; Sml Rom 10,13. Barnerett gir
bønnerett.

1. Bønner       Fil 4,6, Matt 7,7+11; 11,28
2. Påkallelse         Joh 16,24; Heb 10,19; 1 Joh 5,14-15
3. Forbønn            Joh 17
4. Takk                   1 Tess 5,18; Apg 16,24-25
5. Tilbedelse Matt 4,10; 1Krøn 16,28-29; Joh 4,21-24;

                                             Åp 15,4
6. Klagebønner    Sal 13
7. Bønn uten ord Rom 8,26; 1 Tess 5,17

                                             Sml: 1Kor 14, 5,15,18

II. Hvorfor be?
        1.  Vi lukker Jesus inn, Åp 3,20

-   Da lærer vi Guds vilje å kjenne, Sal 32,8;
                -   Da vil han utruste oss med sin kraft, Apg 5,32;
                    2 Kor 9,8.
                -   Da vil han fylle oss med kjærlighet, Matt 5,44 ff,
                    1 Kor 13

2.  Bønn forvandler, Kol 4,2
- Den som ber, Matt 9,38 - 10,1 ff, Rom 10,1+ 9,1
- Den/de vi ber for, Kol 4,3,
- Situasjoner, Apg 12

3.  Bønn er et mektig våpen, Ef 6,12
- Til forsvar, Matt 26,41; Jak 4,7
- Til beskyttelse, Rom 15,30 f
- Til angrep, 2 Mos 17,8 ff; 2 Kr 20

4.  Bønn gir hvile, Matt 11,28-30
       -   ”Alt står i Guds Faders hånd” – Jes 63,9

                    -  Bønn med takk, Fil 4,6-7. *Corrie ten Boom.
                    -  Bønn uten ord. Sitte på Guds fang.

II. Hvordan be?
1.  Hvor?
-    Overalt. Sal 145,18; Joh 4,21+23

     -   Eget bønnested, 2. Mos.33,7ff ; Luk. 5,16; Matt 6,6

              2.  Når?
            - Til enhver tid  Ef. 6,18
            - Faste avtaler  Sal. 5,4, faste bønnetider: ”bønnene”

3.  Bruk Bibelen
     - Bibelmeditasjon og bønn, Sal 1,2
     -  Be som Guds ord, Ef. 3,14-19 ;  Fil. 1,9-11; Kol1, 9-12,
        Salmene.

4.  Felles bønn
      -  Samtalebønn, Ledet bønn, «Tre i bønn»
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fellesskapet
Vårt kristne fellesskap har sitt utspring i himmelen og vil ende på en nyskapt jord.
Hovedhensikten med at vi er her på jord er å få flere med på himmelveien.
Hvordan fungere sammen før vi kommer dit?

Apg 2,42-47:

1. Et inkluderende fellesskap, v.42 og 45
a. Med Gud: 1Joh 1,3b; 2Kor 13, 13, og med hverandre: 1Joh 1,3a; Joh 15;1 Kor
12: To forhold man ikkje kan være alene i: Ekteskap og kristenliv.

 - Vennesamfunn eller søskenflokk? Joh 1,12.
 - Her står vi alle likt, Gal 3,28
 - Jesus ba at vi måtte være ett, Joh 17,20-21

b. Fellesskapet i funksjon
- Offentlig og i hjemmene, storsamling - husfelleskap
- De delte med hverandre, v. 45. Vi er bare forvaltere, Luk 14,26.
- Sølvet og gullet hører Herren til, Hag 2,8
             Gi med glede: 2 Kor 9,7
             Gi regelmessig, 1 Kor 16,2
             Gi rikelig, 2 Kor 9,6
 - Gir du toende eller tiende? Matt 23,23.
 - Gud inviterer oss til å prøve hans trofasthet. Mal 3,10
          Ingen led nød. Apg 4,34. I dag er mange ensomme som
          lengter etter felleskap. Godhet, omsorg er den beste døråpner for
          evangeliet, Apg 6, 1-7

2. Et troverdig disippelskap, v. 42:
De holdt seg til apostlenes lære

- holde fast ved – som en umistelig skatt
- holde vakt om – så ingenting får forfalske eller forvrenge
  Sunn lære for menigheten er som sunn mat for kroppen.
- holde seg etter – lyde Guds bud.

Ordet disippel forekommer 254 ganger i Bibelen. Ordet kristen bare tre ganger og
da betyr det alltid samme sak. Apg 11,26. Men dessverre har det blitt en
oppfatning blant oss at det å være en kristen og det å leve som en kristen er to
forskjellige ting.  Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus, og det å følge
Jesus, mellom det å ha Jesus som frelser og det å ha ham som Herre.
Vi forkynnere har vært så redde for å bli kalt loviske at vi har forsømt å forkynne
lydighet. Vi har vært fornøyd med informasjon istedenfor transformasjon. Men
som D.L. Moody sier: Bibelen ble ikke gitt for å øke vår kunnskap, men for å
forvandle våre liv
Kjærlighet er å holde Guds bud. Joh 15,10; 1 Joh 5,2
Når kjærligheten kommer til forandrer budene karakter fra «du skal» og «du skal
ikke» til «jeg vil» og «jeg vil ikke».
Å være en disippel er å følge Jesus og gjør etter hans vilje.

3. Levende bønn og lovprisning, 46 og 47.
-Faste bønnetider, og frihet, Apg 4,24ff ; 12,5ff.
- Lovprisning og bønn hører sammen: Ef 5,18ff: 1 Tess 5,18 ;
- Vitnesbyrd for ufrelste,  Sal 40,4

4. Nådegavebasert tjeneste v.43
- Jesus forkynte og helbredet. Samme oppdrag fikk de 12 og de 72;

         Matt 10,7-8; Luk 10,9;
- Vi er kalt til å fortsette Jesus gjerninger: Joh 14,12. Apg 3,1ff ;

      - Forkynnelse og helbredelse hører sammen. Mark 16,17-18
        * «Have you tried St. Peters?”
      - Tjene Gud der han vil, som han vil, med de gaver han gir,
        1 Kor 12, 9-10
      - Synlighet er ikke det samme som viktighet

5. Frimodig evangelisering, v 47
- Herren la til menigheten, -daglig. Folk ble trukket til menigheten fordi de var
et annerledes folk i kjærlighet, ærlighet, enhet, sannhet og renhet.
- De kristne vitnet over alt der de kom, Apg 8,1 og 4, og 19,10
Tre av fire vinnes ved vennskapsevangelisering.

      Oppsummering
Kirken er den eneste organisasjon i verden som er til for ikke-medlemmer!
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