MODUL 1

LEKSJON 12

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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