MODUL 1

LEKSJON 13

GUD ER IKKE SKYLDIG
Av Andrew Wommack

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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