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1) Hva vil du at folk skal vite om deg? 
At jeg er blitt berørt av en som er større 
enn meg! Helt ærlig, jeg har ikke lengre 
noe ønske om å være viktig eller å bli 
sett. Jeg ønsker å være et speil som kan 
gjenspeile litt av den nåde og kjærlighet 
som jeg har fått av Gud. 

2) Hvilket forhold har du til 
bibelstudiegrupper?
Jeg har et ambivalent forhold til bibel-
studiegrupper. Innenfor vår menighet 
har jeg opplevd så alt for mye at vi dis-
kuterer Peters tro i stedet for å snakke 
om vår egen, at vi diskuterer meninger 
rundt en tekst i stedet for å se teksten i 
sin helhet og ta dens mening inn over 
oss og la det synke inn. Jeg lengter etter 
en sårbarhet og ekthet, som våger å 
erkjenne sin svakhet, men som strekker 
seg etter det Gud har å gi. Vi må hjelpe 
hverandre til å vokse i vårt gudsfor-
hold, å forstå sannheter kommer som en 
naturlig følge.

3) På hvilken måte deltar du i stu-
diegrupper: stiller du flest spørsmål 
eller gir du svar?
Jeg liker å sitte foran og stille spørsmål. 
Vi skal aldri gi andre våre sannheter, vi 
skal hjelpe dem til å finne sine egne. Vi 
skal åpne dører som de kan gå inn gjen-
nom. Jesus stilte mer spørsmål enn han 
ga svar da han var her på jorden. Men 
når jeg sitter i salen, må jeg ærlig si at 
jeg sikkert gir mer svar. Jeg er litt sånn 
at hvis jeg blir litt provosert, så er jeg 

raskt ute med mine 
tanker, dessverre.

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest 
betatt av?
Det syns jeg er vanskelig å svare på. 
Jeg er sykt betatt av Jesus. Alle de 
andre er feilende mennesker som ble 
forvandlet i sin kontakt med Gud. 
Kanskje Maria Magdalena. Hun hadde 
skjønt at hun hadde fått mye nåde! Og 
hun viste sin takknemlighet ved total 
hengivenhet til han som hadde gitt 
henne alt.

5) Hva er etter din mening den vik-
tigste boken i Bibelen?
Bibelen er etter min mening en histo-
riebok som forteller om Guds forhold 
til menneskene og menneskers forhold 
til Gud. De som skrev Bibelens skrif-
ter, var påvirket av Den hellige ånd og 
noen hadde fått syner, men de brukte 
alle sine egne ord og skrev ut fra sin 
forståelse. Bibelen er en helhet som gir 
oss en rød tråd i hele frelseshistorien 
og viser oss en Far med en bunnløs 
kjærlighet, som hele tiden rekker ut 
sine hender og roper: ”Her er jeg, her 
er jeg!” til barnet som har rotet seg 
bort. Men hvis jeg skulle si en bok: 1. 
Mosebok kanskje. Vi trenger den i vår 
tid som motvekt til evolusjonsteorien. 
Den forteller om en begynnelse som vi 
trenger å forstå for å sette pris på Jesu 
død for oss. 

Åtte faste
Gunnhild Hansen

Fortsetter på s. 118



REDAK TØRENS FORORD

Læreren fra Gud

De fleste av oss husker sikkert en lærer som har betydd mye for oss. Noen lærere overskri
der sin egen tid og fortsette å påvirke kommende generasjoner. Jesus var selvfølgelig den 
største av dem alle.

Hans samtidige anerkjente ham som lærer, for han hadde de vanlige kjennetegnene på 
en rabbiner i det første århundret. Ifølge vanlig praksis satt han mens han underviste. Han 
siterte ofte Skriftene og kommenterte dem. Dessuten hadde Jesus disipler som lyttet til det 
han sa og fulgte og tjente ham. Dette var de viktigste kjennetegnene på lærere i Israel den 
gangen.

Men det var også forskjeller mellom Jesus og de andre lærerne. Mens de konsentrerte 
seg mest om de intellektuelle sidene ved en sak, tok Jesus for seg hele mennesket og ba 
tilhørerne velge Gud. Og alle var «slått av undring over hans lære, for han lærte dem med 
myndighet og ikke som de skriftlærde» (Mark 1,22). Kristus vant troverdighet ved at han 
praktiserte det han lærte. Men fremfor alt var hans egen person kilden til hans autoritet. 
Han lærte sannheten fordi han er Sannheten. Som Gud i legemlig skikkelse sa han: «Så sier 
Herren,» men la så til «men jeg sier dere». 

Dette kvartalet skal vi se på noe av det Jesus lærte. Frelseren hadde mye å si om vårt liv. 
Han talte til ulike målgrupper og tilpasset metoden etter det enkelte individ. Noen ganger 
holdt han en preken, andre ganger samtalte han med enkeltpersoner eller grupper. Iblant 
snakket han åpent ut, andre ganger måtte han skjule betydningen av det han sa. Men han 
fortalte alltid sannheten om Gud og frelsen.

Vi kan organisere og utdype Jesu lære på mange måter. Vi kan studere lignelsene eller 
analysere hans prekener. Eller man kan ta for seg hans samtaler med enkeltpersoner eller 
grupper og hans diskusjoner med sine motstandere. Og det er interessant å se på det han 
gjorde, hans holdninger og hans mirakler, som også inneholdt viktige lærdommer. Alt 
dette er fruktbart, men for å få et helhetlig bilde av Jesu lære, skal leksene dette kvartalet 
kombinere flere tilnærminger. Vi vil ta for oss hans undervisning mer systematisk, finne ut 
hvordan han tok opp bestemte emner ved forskjellige anledninger. Dette vil gi oss en god 
forståelse av de fleste av hans læresetninger.

Når vi åpner Skriften og leser Jesu ord dette kvartalet, så la oss tenke oss at vi er blant 
hans tilhørere på fjellet, ved sjøen, eller i synagogen. La oss be om åndelig dømmekraft 
til å forstå hans budskap og hans ufattelige kjærlighet slik vi ser den på korset. Og når han 
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ber oss om å følge ham, så la oss fornye vårt forsett om å vandre sammen med ham i tro og 
lydighet. Jo mer vi sitter ved hans føtter, desto mer vil vi si som de to disiplene på vei til 
Emmaus: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss ... og åpnet skriftene for oss?» (Luk 
24,32).

Carlos A. Steger har vært pastor, lærer, redaktør og administrator. For tiden er han dekan ved 
School of Theology ved River Plate Adventist University. Han og hans kone Ethel har tre barn 
og tre barnebarn.



Jesus i møte med mennesker

Hadde Jesus levd i dag i en eller annen storby, ville 
han vært omgitt av mennesker. Store folkemengder 
og ensomme mennesker. Mennesker på veien i sine 
biler, på sine sykler og på buss eller tog. Noen ville 
han ha truffet hjemme eller på kontoret eller under 
ei bro eller i en container, i fengsel eller på syke-
huset. Mennesker av alle typer og personligheter, 
størrelser og farger.

Jesus er den originale ”personen”. Han oppfant 
mennesket, skapte dem, døde for dem og ser ikke ut 
til å kunne klare seg uten dem.
 
Hvordan Jesus behandlet de menneskene han møtte, er utvilsomt et av de 
viktigste emnene det er verd å studere. 
 
 
Så la deg inspirere og utfordre når du leser om hvordan Jesus behandlet syn-
dere, kvinner, religiøse ledere, de vanlige menneskene han traff langs veien 
og alle de andre. Og i det du leser, håper vi du oppdager på nytt hvilke 
tanker Jesus har om deg. 
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Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følg
ende tilleggsmateriale som du kan få kjøpt på engelsk:

Adult Teachers Quarterly
Dette er den tradisjonelle engelske leksehjelpen for bibelstudier, med mye 
ekstra informasjon, flere henvisninger og utfyllende spørsmål som du kan 
bruke i gjennomgåelsen. 
http://sspm.gc.adventist.org

Bible Study Guide
Det engelske bibelstudieheftet.1. og 2. kvartal er i et hefte og 3. og 4. 
kvartal i et hefte. Det er forlaget i England som deler inn materialet slik. 

E. G. White Notes
Dette heftet kommer også ut kvartalsvis og er en samling med Ellen G. 
White-sitater og henvisninger som er av betydning for temaet. 

Companion Book
Hvert kvartal kommer det ut en bok som består av 13 kapitler (1 for 
hver uke) med mange gode tanker rundt de samme temaene som bibel-
studiet tar opp. Boken er uavhengig av studieheftet, men kan også være et 
fint tillegg til det. 

Collegiate Quarterly
Dette er en ungdomsversjon med kommentarer og henvisninger som 
passer til tenåringer/ungdommer/studenter. Det er mye brukt på universi-
tetene, hvor studentene forstår og kan snakke engelsk. 

Andre interessante internettadresser:
www.ssnet.org
www.GoBible.org

Den raskeste måten å bestille heftene på er via internett: 
www.adventistbookcenter.com

Du kan også bestille hos Norsk Bokforlag, 
Postboks 103, 3529 RØYSE Tlf. 32 16 15 60, faks 32 16 15 51 eller 

epost: ordre@norskbokforlag.no



Bakgrunnsstoff
Matt 7,9–11; Joh 14,8–10; Luk 15,11–24; Matt 6,25–34; Hebr 9,14.

Minnevers
«Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er 
det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham» (1 Joh 3,1).

Jesus frydet seg over å snakke om Gud som Far. Ifølge evangeliene brukte han 
navnet Far mer enn 130 ganger. Iblant la han til adjektiver: «himmelske Far» 
(Matt 6,14), «levende Far» (Joh 6,57), «hellige Far» (Joh 17,11) og «rettferdige 
Far» (Joh 17,25). Navnet beskriver den nære forbindelsen vi bør ha med vår 
Herre.

Når vi hører ordet far, tenker vi vanligvis på kjærlighet, beskyttelse, trygg
het, mat og identitet for en familie. En far gir navn til familien og holder den 
sammen. Dette og mye mer kan vi glede oss over når vi tar imot Gud som vår 
himmelske Far.

Det er viktig for oss å kjenne Far. I Bibelen er det å kjenne noen å ha et 
personlig, nært forhold til dem. Er det ikke enda viktigere med vår himmelske 
Far?

Denne uken skal vi se hva Jesus sa om vår Far og om hans kjærlighet til 
oss. Vi skal også se på det nære forholdet mellom Faderen og Sønnen og Den 
hellige ånd.

8 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 4

Lekse 1

En far som elsker oss

5. juli
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Lekse 1  /  5. juli Søndag

VÅR FAR I HIMMELEN

Far var ikke et nytt navn for Gud. Det gamle testamentet omtaler ham iblant 
som vår Far (Jes 63,16; 64,8; Jer 3,4.19; Sal 103,13). Men det var ikke det 
mest brukte navnet. For Israel var YHWH (sannsynligvis uttalt Jahve) Guds 
personlige navn, brukt over 6800 ganger i Det gamle testamentet. Jesus kom 
ikke for å åpenbare en annen Gud enn YHWH. Hans misjon var å komplettere 
den åpenbaringen Gud hadde gitt av seg selv i Det gamle testamentet. Derfor 
omtalte han Gud som vår himmelske Far.

Jesus har gjort det klart at Far er «i himmelen». Det er viktig å huske dette, 
så vi kan ha den riktige innstillingen til Gud. Vi har en Far som er opptatt av 
sine barns behov. Samtidig vet vi at vår omsorgsfulle Far er «i himmelen», hvor 
millioner av engler tilber ham fordi han er universets suverene hersker, hellig 
og allmektig. Siden han er vår Far, vil han at vi skal komme til ham med et 
barns tillit. Men det at han er i himmelen, burde minne oss om å tilbe ham med 
ærbødighet. Hvis vi understreker ett av disse poengene på bekostning av det 
andre, får vi en forvrengt forestilling om Gud, med store følger for vårt liv.

Les Matt 7,9–11. Hvordan kan en menneskelig far gjenspeile vår himmelske 
Far?

Ikke alle har vokst opp med en omsorgsfull far. Derfor kan det gi liten mening 
for dem å kalle Gud min Far. Men alle har en forestilling om hvordan en god 
jordisk far er. Og det kan hende vi har kjent mennesker som var et godt eksem
pel på en god far.

Vi vet at menneskelige fedre langt fra er fullkomne, men vi vet også at vi 
elsker våre barn og prøver å gi dem det beste vi kan på tross av våre feil. Tenk 
deg da hva vår Far i himmelen kan gjøre for oss.

Hva betyr det for deg å si Far til Gud i himmelen? Hva burde det bety for 
deg?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  5. juliMandag

ÅPENBART AV SØNNEN

Johannes taler om Far og sier: «Ingen har noen gang sett Gud» (Joh 1,18). 
Siden Adam og Eva falt i synd, har synden hindret oss i å kjenne Gud. Moses 
ønsket å se Gud, men Herren sa: «Du kan ikke få se ansiktet mitt ... for et men
neske kan ikke se meg og leve» (2 Mos 33,20). Likevel bør vi søke å kjenne 
Gud, for det evige liv er å kjenne Far (Joh 17,3).

Hva trenger vi spesielt å vite om Gud? Se Jer 9,23.24. Hvorfor er det viktig for 
oss å vite dette?

I den store konflikten har Satan især angrepet Guds karakter. Han gjorde sitt 
ytterste for å overbevise alle om at Gud er egoistisk, streng og vilkårlig. Den 
beste måten å takle denne anklagen på, var å komme til denne verden og vise 
at den var falsk. Jesus kom for å vise oss hvordan Gud er og rette opp vrang
forestillingen som mange hadde av guddommen. «Den enbårne, som er Gud, 
og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er» (Joh 1,18).

Les Joh 14,8–10. Legg merke til hvor lite disiplene visste om Far etter å ha 
vært sammen med Jesus i over tre år. Hva kan vi lære av deres mangel på 
forståelse?

Jesus ble forbauset over Filips spørsmål. Irettesettelsen åpenbarer hans kjærlig
het til sløve disipler. Jesu svar innebar noe sånt som dette: Kjenner du meg ikke 
etter å ha vandret sammen med meg, hørt mine ord, sett hvordan jeg mettet 
folkemengdene, helbredet de syke og reiste opp de døde? Ser du ikke Far i det 
han gjør gjennom meg?

Disiplenes manglende evne til å kjenne Far gjennom Jesus, betydde ikke 
at han hadde gitt et misvisende bilde av Far. Tvert imot, Jesus var sikker på at 
han hadde oppfylt sin misjon og åpenbart Far tydeligere enn det noen gang var 
gjort. Derfor kunne han si: «Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far 
... Den som har sett meg, har sett Far» (Joh 14,7.9).

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 4 11

Lekse 1  /  5. juli Tirsdag

VÅR HIMMELSKE FARS KJÆRLIGHET

Jesus kom for å understreke hva Det gamle testamentet allerede hadde sagt: 
Fars kjærlighet til oss er uforlignelig (Jer 31,3; Sal 103,13).

«Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn» (1 Joh 
3,1). Tenk at den allmektige, som styrer universet, skulle tillate at ubetydelige 
syndere på en liten klode blant milliarder av galakser kaller ham Far. Han gjør 
det fordi han elsker oss.

Hva er det største beviset på vår Fars kjærlighet? Se Joh 3,16.17.

Kristus ble ikke naglet til korset for å få Far til å elske menneskeheten. Jesu 
soningsdød var ikke midlet som fikk Far til å elske oss, det skjedde fordi han 
allerede hadde elsket oss, ja, før verdens grunnvoll. Og hvilket større bevis har 
vi, kan vi ha, om hans kjærlighet enn Jesu offer på korset?

«Det er ikke på grunn av den store forsoningen Faderen elsker oss. Han fikk 
i stand forsoningen fordi han elsker oss.» – Veien til Kristus, side 11 [SC 13].

Noen tror at Far helst ikke vil elske oss og at Jesus er vår mellommann som 
må overtale Far til å elske oss, men han sa: «Far selv elsker dere» (Joh 16,27). 

Les Luk 15,11–24 og tenk på farens kjærlighet til den bortkomne sønnen. Lag 
en liste over bevisene sønnen hadde for sin fars kjærlighet.

Hva har den enkelte av oss felles med den fortapte sønn? På hvilke måter 
har du opplevd noe som minner om det han gjorde?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  5. juliOnsdag

VÅR HIMMELSKE FARS OMSORG

Det er viktig å vite at noen bryr seg om oss. Selv om noen overser oss, lærte 
Jesus at vår himmelske Far har omsorg for oss på alle mulige måter. Hans 
barmhjertighet og godhet er ikke underlagt temperamentets svingninger. Hans 
kjærlighet er urokkelig og uavhengig av omstendighetene.

Les Matt 6,25–34. Hvilke oppmuntrende ord finner vi her? Hvordan kan vi 
lære å ha mer tillit til Gud, slik han er åpenbart i disse versene?

«Ikke noe kapittel i vår erfaring er for mørkt for ham å lese, ingen forvikling er 
for vanskelig for ham å løse. Ingen ulykke kan ramme det minste av hans barn, 
ingen engstelse kan plage sinnet, ingen glede kan oppmuntre, ingen oppriktig 
bønn kan slippe fra leppene som vår himmelske Far ikke legger merke til, eller 
som ikke øyeblikkelig fanger hans interesse. ’Han leger dem som har et knust 
hjerte, og forbinder deres verkende sår’ (Sal 147,3). Forholdet mellom Gud 
og det enkelte menneske er like personlig og fullstendig som om ingen andre 
trengte hans omsorg, som om hans Sønn døde for bare dette ene individ.» – 
Veien til Kristus, side 119 [SC 100].

Og likevel går vi ikke fri for tragedier og lidelser. I versene for i dag taler 
Jesus om at «hver dag har nok med sin egen plage» (Matt 6,34), så alt kommer 
ikke til å gå smertefritt for oss. Vi må leve med det onde og dets følger. Men 
midt i alt dette har vi forsikringen om Fars kjærlighet til oss, en kjærlighet som 
vi ser klarest på korset. Derfor må vi hele tiden ha vår himmelske Fars gaver og 
velsignelser for øye, ellers kan vi fort bli motløse når det onde rammer oss.

Hvordan var du i stand til å se Guds kjærlighet da krisen rammet deg? Hva 
lærte det deg som du kan dele med andre som kanskje sliter nå og som 
tviler på Guds kjærlighet?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  5. juli Torsdag

FADEREN, SØNNEN OG DEN HELLIGE ÅND

Jesus lærte og viste at guddommen utgjøres av tre personer: Far, Sønnen og 
Den hellige ånd. Vi kan ikke forklare denne sannheten, men vi godtar den i tro 
(som så mye annet), og sammen med Paulus prøver vi å «fatte Guds myste
rium» (Kol 2,2). For det er mye vi ikke forstår, men ved tro, lydighet, bønn, og 
studium kan vi søke å lære mer og mer.

De tre personene i guddommen var aktive i de viktigste øyeblikkene i Jesu liv. 
Oppsummer den rollen hver av dem spilte i disse hendelsene:

Fødsel: Luk 1,26–35

Dåp: Luk 3,21.22

Korsfestelse: Hebr 9,14 

Da Jesu tjeneste på jorden var nesten slutt, lovet han disiplene at han ville sende 
Den hellige ånd. Her ser vi igjen de tre personene som arbeider sammen. «Jeg 
vil be min Far,» forsikret Jesus dem, «og han skal gi dere en annen talsmann, 
som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd» (Joh 14,16.17, se også Joh 
14,26).

Jesus forklarte at det er full harmoni mellom de tre som samarbeider om 
frelsesplanen. Som Sønnen forherliget Far og åpenbarte hans kjærlighet (Joh 
17,4), slik forherliger Den hellige ånd Sønnen og åpenbarer hans nåde (og kjær
lighet) til verden (Joh 16,14).

Tenk gjennom noen av de andre åpenbarte sannhetene som er vanskelige 
å forstå bare med tankens hjelp. Og tenk på alt i den naturlige verden som 
er like vanskelig å forstå. Hva burde disse mysteriene si oss om fornuftens 
grenser og nødvendigheten av å leve ved tro? Ta med svaret til gruppa på 
sabbaten. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«En personlig Gud», f.o.m. side 206 i Veiledning for menigheten, bind 3 [8T 
263–278].

«For å styrke vår tiltro til Gud, lærer Kristus oss å tiltale ham med et nytt navn, 
et navn som er knyttet til de inderligste følelsene i et menneskehjerte. Han gir 
oss den forrett å kalle den uendelige Gud vår Far. Dette navnet skal vi bruke 
når vi taler til ham og om ham. Det blir derved et tegn på vår kjærlighet til ham 
og vår tillitsfullhet overfor ham. Det blir også en pant på hans dype interesse i 
forholdet til oss. Vi bruker det når vi ber ham om hans tjenester og velsignelser. 
Og da lyder det som musikk i hans ører. Han setter mye inn på at vi ikke skal 
mene det er respektløst [før: formastelig] å tiltale ham med et slikt navn. Derfor 
har han sagt det om og om igjen. Han vil at vi skal bli riktig fortrolig med 
denne tiltaleformen. 

Gud ser på oss som sine barn. Han har frelst oss ut av en verden som ikke 
bryr seg om oss, og han har valgt oss ut til å være medlemmer av den kongelige 
familien som sønner og døtre av den himmelske Kongen. Han innbyr oss til å 
stole på ham med en tillit som er sterkere og dypere enn den et barn føler over
for sin jordiske far. Foreldre elsker riktignok barna sine. Men Guds kjærlighet 
er større, bredere og dypere enn noen menneskelig kjærlighet har mulighet for 
å bli. Den er umåtelig.» – Ord som lever (2006), side 92 [COL 141, 142].

«Vår himmelske Far har uttrykt sin kjærlighet til hver enkelt av oss på kor
set. Far elsker oss, han er full av medfølelse og barmhjertighet.» – The Signs of 
the Times, 30.9.1889.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan kan du hjelpe et menneske å elske Gud og ha tillit til ham hvis 

det sier at det er vanskelig å elske Gud og stole på ham som en him-
melsk Far på grunn av dårlige erfaringer med en jordisk far?

2. Vi vet at Gud elsker oss. Så hvorfor finnes det lidelse?

3. Gå gjennom svarene på torsdagens siste spørsmål. 

4. Tenk på universets ufattelige størrelse. Tenk også på at Jesus, som 
skapte det, var den som døde for oss på korset. Hvordan klarer dere å 
favne denne utrolige sannheten? Hvordan kan vi lære å fryde oss, mi-
nutt for minutt, i denne utrolige åpenbaringen av Guds kjærlighet?
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•  Mange hundre unge voksne er nå 
engasjert i OYIM-programmet, som 
gjør en effektiv innsats for å nå verdens 
største byer.

•  Det er 1889 menigheter i Euro-Asia-
divisjonen og 117 tusen medlemmer.

•  Se også kvartalets DVD fra Adventist 
Mission. Du finner den på Adventist-
Mission.org.

5 .  ju l i

SANNE KRISTNE
Anna, Ukraina

Anna visste at Gud hadde ledet henne 
til å studere biologi ved universitetet i 

Saratov, ved Volga. Nå lette hun etter arbeid, 
men uten hell. Hun ba Gud vise henne hvilke 
planer han hadde for henne da han fikk henne 
til å ta denne utdannelsen.

Og planer hadde han. En dag spurte 
ungdomslederen i Volgadistriket om hun var 
interessert i å være med på ”One Year in Mis
sion” (OYIM), Generalkonferensens opplegg 
for opplæring av unge voksne til deltakelse i 
Mission to the Cities. ”Ja, jeg vil veldig gjerne 
arbeide for Gud,” svarte Anna.

Senere fikk hun vite at hun skulle representere EuroAsiadivisjonen i OYIMopplegget i 
New York City, og 24. januar 2013 var hun på plass sammen med de 13 andre unge, en fra hver 
divisjon. Der fikk de opplæring i velferdsarbeid, evangelisering, helseevangelisering og kommu
nikasjon, som de skulle få nytte av hjemme i divisjonene sine, der de skulle lære opp frivillige fra 
unionene.

”Det viktigste for oss var å skape vekkelse, så vi snakket med folk, ga bibelstudier og banket 
på dører i New York. Noen ba oss inn. Mange ville ha bibelstudier, og vi ba sammen. Noen gan
ger bakte jeg russiske pannekaker og ga til naboene som et symbol på Guds kjærlighet.”

Anna ble også satt til å arbeide i en menighet i et spansktalende strøk i New York. Mange der 
ville lære engelsk, slik at de kunne få statsborgerskap. Så Anna og noen av de andre startet gratis
undervisning i engelsk som fremmedspråk i Adventkirken.

”Folk var så glade for hjelpen,” sier Anna. ”Vi begynte hver time med et bibelvers hvor vi 
forklarte betydningen og grammatikken. Etter timene ba vi dem med på kveldsprogrammet, hvor 
de kunne se hvor mye de hadde lært. Slik fikk vi mange kontakter.”

Da medlemmene i de lokale adventistmenighetene så OYIMmisjonærenes iver, begynte også 
de å ta mer kontakt med sine naboer.

”Det er lettere å arbeide på småsteder,” sier Anna, "men vi bør være her. Da jeg kom tilbake til 
Russland, så jeg på menigheten med nye øyne. Vi må arbeide annerledes, være sanne kristne. Jeg 
forsto hvordan vi måtte leve og arbeide.”

Neste uke får vi høre mer om Anna og hennes arbeid i EuroAsiadivisjonen.



Bakgrunnsstoff
Matt 24,30; Dan 7,13.14; Matt 11,27; Luk 5,17–26; Joh 8,58; Matt 20,28.

Minnevers
«For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for 
selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange» (Mark 10,45).

Etter mer enn to års offentlig tjeneste spurte Jesus disiplene: «Hvem sier folk 
at Menneskesønnen er?» (Matt 16,13). De visste hva folk sa om Jesus. Men 
det neste spørsmålet var mer nærgående: «Og dere, hvem sier dere at jeg er?» 
(Matt 16,15). Nå ble det personlig. Jesus ba ikke om deres meninger om hans 
ytre fremtreden eller om hans karakter. Spørsmålet gjaldt i stedet hans egent
lige vesen. Disiplene måtte vise sin overbevisning og tro.

Før eller siden må alle besvare det samme spørsmålet. Vi må vite hvem 
Jesus er. Det hjelper ikke å gjenta det andre sier eller mener, svaret må være vår 
egen personlige oppfatning. Og det svaret avgjør vår skjebne.

Denne uken skal vi søke svaret ut fra det Jesus sa og gjorde. Vårt mål er å 
nå frem til det samme svaret som Peter ga: «Du er Messias, den levende Guds 
Sønn» (vers 16).
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Sønnen



MENNESKESØNNEN

Dette ordet, «Menneskesønnen», var det Jesus benyttet mest om seg selv. Han 
omtalte seg selv som Menneskesønnen mer enn 80 ganger. Andre tiltalte ham 
aldri på den måten. Han hadde selvfølgelig en grunn til å bruke denne beteg
nelsen om seg selv.

Uttrykket var vanlig i Det gamle testamentet. Med bare ett unntak henviste 
det til et menneske, og Jesus brukte det for å understreke at han var menneske.

Skriften viser oss Jesus som et sant menneske. Han ble født som en liten 
gutt, vokste opp som barn, vokste i alder og visdom (Luk 2,40.52), og hadde 
søstre og brødre (Matt 13,55.56). Han spiste (Matt 9,11), sov (Luk 8,23), var 
sliten (Joh 4,6), og led sult og tørst (Matt 4,2; Joh 19,28). Han opplevde også 
sorg og nød (Matt 26,37).

For folk flest så Jesus ut til å være en vanlig mann som vandret blant folket 
som en av dem. Mange av hans samtidige så ikke noe mer enn et menneske i 
ham (Joh 7,46). Folk behandlet ham som en av dem, de lo av ham (Luk 8,53), 
kritiserte ham (Matt 11,19) og spottet og slo ham (Luk 22,63). For dem var han 
bare et menneske.

Dessverre så de ikke at det er noe mer ved denne tittelen. Ifølge Daniel 
7,13.14 kom «en som var lik en menneskesønn» med himmelens skyer, gikk 
bort til «den som var gammel av dager» og fikk herskermakt, ære og rike. Jø
dene identifisert denne Menneskesønnen med Messias. Når Jesus brukte denne 
tittelen, åpenbarte han på en lett tilslørt måte at han også var Messias, Kristus 
kommet som menneske.

Les Matt 24,30; 25,31; 26,64. Hva sier Jesus som minner om Daniel 7,13.14?

Hvorfor er det så viktig at vi vet at Jesus var fullt og helt menneske? Hva har 
det at han var fullt menneske, å si for vår frelse? Hva betyr det for vårt dag-
ligliv og kampen mot fristelse og synd?

__________________________________________________________________________________________________
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GUDS SØNN

Tittelen «Guds Sønn« ble ikke benyttet bare av Gabriel (Luk 1,35), men også 
av flere andre når de tiltalte Jesus (Matt 14,33; Mark 15,39; Joh 1,49; 11,27). 
Han aksepterte tittelen, men han var veldig forsiktig med ikke å bruke den om 
seg selv, så han ikke skulle bli steinet til døde. Likevel avslører Bibelen hans 
spesielle forhold til Far.

Da han ble døpt, bekreftet Far at Jesus var hans Sønn (Matt 3,17), det samme 
som under hans herliggjørelse på fjellet (Matt 17,5).

Dette farsønnforholdet er unikt. Kristus er den eneste i hele universet med 
et slikt forhold til Far, for bare han er av samme natur som ham. Som troende 
får vi lov til å bli Guds barn. Men Jesus har alltid vært, er, og vil være Guds 
Sønn.

Hva sier disse tekstene om den fullkomne enhet mellom Far og Sønn? Matt 
11,27; Joh 3,35; 5,17 og 10,30.

Enheten mellom Jesus og hans Far rommer en gjensidig og fullkommen kjenn
skap om hverandre: de er ett i vilje, hensikt og mål. Og de er av samme natur. 
Sønnen og Far er to personer («jeg og Far»), men av samme natur («er ett»), noe 
som understrekes av intetkjønnspronomenet ett (sammenlign med 1 Kor 3,8).

Men vi skal være klar over at Kristus ga seg inn under Far da han kom og 
levde som et menneske (Fil 2,6–8). Denne begrensningen var funksjonell, men 
ikke en del av hans vesen. Jesus hadde et bestemt formål med å underordne 
seg.

Med dette i mente kan vi forstå hvorfor han sa: «Sønnen kan ikke gjøre noe 
av seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre» (Joh 5,19) og: «For jeg søker 
ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg» (Joh 5,30). Med 
dette funksjonelle synspunktet kunne han si: «Far er større enn jeg» (Joh 
14,28).

Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske. Hva sier denne sannheten oss 
om den nære forbindelsen mellom himmel og jord? Hvordan kan vi finne 
trøst i denne forbindelsen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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KRISTI GUDDOM: 1. DEL 

Kristi guddom er grunnlaget for vår tro. Et menneske kunne ikke være vår 
frelser, uansett hvor ekstraordinært hans liv måtte ha vært. Gjennom hele Det 
nye testamentet har vi bevis på hans guddommelighet. Vi skal se på det Jesus 
selv sa om dette.

Det var ikke lett for ham å forklare hvem han var. Hans misjon krevde at han 
skulle bekjentgjøre at han var Messias, Gud i menneskers skikkelse, men ikke 
noe sted sa han offentlig: Jeg er Gud, eller jeg er Messias. Hadde han gjort det, 
kunne han ha blitt drept med det samme. Derfor valgte han å gi hint om sin 
guddommelige natur og gi sine tilhørere innsikt i hans guddom indirekte.

Etter som Jesus gradvis åpenbarte sin guddommelige natur, forsto de fleste 
av tilhørerne ham, men det passet ikke med deres forutfattede forestillinger om 
Messias. De sa: «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si 
oss det rett ut!» (Joh 10,24). Dessverre viser sammenhengen at spørsmålet ikke 
var oppriktig ment.

Jesus sa mye om sitt forhold til sin Far. Dette var en av de måtene han åpen
barte sin guddom på. Mange forsto at han gjorde seg selv lik Gud når han sa at 
Gud var hans Far (Joh 5,18).

Les Luk 5,17–26. Hvordan åpenbarte Jesus sin guddom uten å si det rett ut? 

«Det krevdes ikke noe mindre enn skaperkraft for å kunne gi helsen tilbake til 
dette legemet som var døden nær. Den samme røsten som ga liv til mennesket 
da det ble dannet av jord, ga liv til den lamme mannen som holdt på å dø.» – 
Alfa og Omega, bind 4, side 226 [DA 269, 270].

Jesus påberopte seg Guds rett til å tilgi synder. Han sa også at han skal «sitte 
på sin trone i herlighet» (Matt 25,31) og dømme alle folkeslag, bestemme den 
enkeltes evige skjebne, noe som bare Gud kan. Hvor mye mer kunne han ha 
gjort for å avsløre hvem han virkelig var?

Tenk på hvor hardhjertet noen av disse lederne var mot Jesus. Og de skulle 
være folkets åndelige voktere? Hvordan kan vi unngå å bli hardhjertet? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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KRISTI GUDDOM: 2. DEL

Jesus både sa og viste at han hadde den samme makten over døden som Far. 
«For slik Far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen 
levende hvem han vil» (Joh 5,21). Bare Gud kan si: «Jeg er oppstandelsen og 
livet» (Joh 11,25).

Et annet tegn på hans guddom er hans påstand om å ha eksistert før. Han «er 
steget ned fra himmelen» (Joh 3,13) fordi Far sendte ham (Joh 5,23). Og han 
bekreftet sin foruttilværelse: «Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som 
jeg hadde hos deg før verden ble til» (Joh 17,5).

Hvorfor er Joh 8,58 en av Jesu mest direkte og dypeste uttalelser om hans 
guddom? Se også 2 Mos 3,13.14.

I motsetning til Abraham, som ble til (den bokstavelige betydningen av den 
greske roten gínomai, som her er oversatt «var»), sa Jesus at han var den selv
eksisterende. Han var ikke bare der før Abraham ble født, han eksisterte evig. 
Jeg er innebærer kontinuerlig eksistens. Videre er JEG ER tittelen til Jahve 
selv (2 Mos 3,14). Lederne forsto at Jesus påsto seg å være den JEG ER som 
åpenbarte seg i den brennende busken. De mente han var skyldig i blasfemi, og 
derfor «tok de opp steiner for å kaste på ham» (Joh 8,59).

Evangeliene viser at Jesus uten motforestillinger godtok at andre tilba ham. 
Han visste utmerket godt at Skriften lærer at bare Gud skal tilbes, for han sa til 
Satan: «For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal 
du tjene» (Matt 4,10). Ved å ta imot tilbedelse fra andre røpet han sin guddom. 
Både disiplene på sjøen (Matt 14,33), den blinde mannen som ble helbredet 
(Joh 9,38), kvinnene ved Jesu grav (Matt 28,9) og disiplene i Galilea (Matt 
28,17) tilba ham åpenlyst og erkjente hans guddom. Ingen jøde ville uttalt 
Tomas’ ord til Jesus: «Min Herre og min Gud!» (Joh 20,28) uten at han forsto 
at han talte til Gud.

Les Joh 20,29. Nevn ting du ikke har sett, men likevel tror på. Hva sier sva-
ret ditt om å tro?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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KRISTI MISJON

Etter å ha tenkt over hvem Jesus var, er vi bedre i stand til å forstå hva han kom 
for å gjøre for oss.

Satan kom med beskyldninger mot Gud. For å imøtegå dem, kom Jesus og 
viste hvordan Far er, og korrigerte falske forestillinger om guddommen. Han 
ville vi skulle kjenne Gud, for vi må kjenne ham for å få evig liv (Joh 17,3).

Men det skal mer enn kunnskap til for å bli frelst. Vi trenger at Gud sender 
en frelser, og det er nettopp det navnet Jesus betyr: Jahve er frelse (Matt 1,21). 
Jesus beskrev sin misjon med rene ord: «Menneskesønnen er kommet for å lete 
etter de bortkomne og berge dem» (Luk 19,10). I Edens hage mistet mennesket 
sitt forhold til Gud, sin hellighet, sitt hjem og det evige liv. Jesus kom for å 
gjenopprette alt: Han gjenopprettet forholdet til Far (Joh 1,51), han tilgir oss 
vår synd (Matt 26,28), han gir oss et eksempel på hvordan vi skal leve (1 Pet 
2,21), og han gir oss evig liv (Joh 3,16).

Hvordan uttrykte Jesus kjernen i sin misjon? Joh 10,11; Matt 20,28.

Hvorfor måtte Jesus dø? Fordi han frivillig gikk i vårt sted og bar straffen for 
vår synd. Vi er syndere (Rom 3,10–12) og fortjener evig død (Rom 6,23). Prisen 
for vår frelse var så høy at bare Guds Sønns liv var nok til å betale den. 

«Guds overtrådte lov krevde livet av synderen. I hele universet fantes det 
bare én som på menneskets vegne kunne tilfredsstille lovens krav. Denne loven 
er nemlig like hellig som Gud selv. Derfor kunne bare én som var Gud lik, 
gjøre soning for overtredelsen. Ingen andre enn Kristus kunne løskjøpe men
neskene fra lovens forbannelse og igjen bringe dem i harmoni med himmelen.» 
– Alfa og Omega, bind 1, side 43 [PP 63].

Se deg om i vår verden og den skjebnen som rammer alle her i verden. Hvis 
graven var slutten på alt, hva slags håp ville vi da ha? Vi ville ikke ha noe 
håp om det ikke hadde vært for frelsesplanen. Hvordan kan vi så vise vår 
takknemlighet for det Gud har gjort for oss i Kristus?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«DivineHuman Saviour», side 1126–1128 i SDA Bible Commentary, bind 5.

«Selv om Guds ord taler om Kristus som menneske da han var her på jorden, 
taler det også tydelig om hans foruttilværelse. Ordet eksisterte som et guddom
melig vesen, han var Guds enbårne Sønn og ett med sin Far. . . . Verden ble 
skapt ved ham, og «uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til» (Joh 1,3). 
Hvis Kristus skapte alt, må han ha eksistert før alt. Det som blir sagt om dette, 
er så tydelig at ingen behøver å være i tvil. Kristus var Gud fullt ut og i høyeste 
forstand. Han var hos Gud fra evighet av, Gud over alt, velsignet i all evighet. 
Den Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, eksisterte fra evighet av, en selvstendig 
person, men likevel ett med Faderen.» – På fast grunn, 1. bok, side 243 [1SM 
247].

«I Kristus er selve kilden til liv; han har ikke lånt det, ikke fått det. ‘Den 
som har Sønnen, eier livet.’ 1 Joh 5,12. Kristi guddom er den troendes sikkerhet 
for selv å oppnå evig liv.» – Alfa og Omega, bind 5, side 85–86 [DA 530].

  Spørsmål til drøftelse
1. Djevlene visste og bekjente at Jesus var «Guds Hellige» (Mark 1,24), 

«Guds Sønn» (Mark 3,11), «Sønn av Gud, Den høyeste» (Mark 5,7; se 
også Jak 2,19). Hvorfor er ikke en slik anerkjennelse nok til frelse? 
Hvordan kan vi unngå å slå oss til tåls med en ren intellektuell tro på 
Jesus? 

2. Da høvedsmannen, som stod rett foran Jesus, så hvordan han døde, sa 
han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!» (Mark 15,39). Det beste 
stedet å forstå Jesus, er ved korset. Hvor ofte går du dit? Når var du der 
sist? Hvorfor ikke ta en stund nå til å tenke gjennom det han ofret for din 
frelse? 

3. Mange av Jesu samtidige avviste ham fordi de hadde feil forestilling om 
Messias. Dessverre er det mange som nekter å overgi seg til Jesus fordi 
de har fordommer eller en feilaktig forståelse av ham. Hvordan kan vi 
hjelpe dem å se Jesus slik han egentlig er? Hva har vi som kan gi dem et 
klarere syn på hvem Jesus egentlig er?
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•  I Mission to the Cities-opplegget 
har hver divisjon plukket ut en eller 
flere byer som skal nås. I EAS, der 80 
prosent av befolkningen bor i byer, ble 
det Moskva og Kiev.

12 .  ju l i

EKTE KRISTNE, 2. DEL
Anna Gavelo, Ukraina

Anna var Euro-Asia-divsjonens (ESD) representant under opplegget "One Year in Mission” 
(OYIM) i New York City.

”I New York drømte jeg om å komme hjem 
og utrette noe stort, så inspirert ble jeg.”

I juni 2013 kom hundrevis av ledere, pas
torer og evangelister fra hele verden til New 
York for å være med på Generalkonferansens 
internasjonale Field School of Evangelism.

Pastor Leonid Rutkovskij fra ESD talte i 
de ukrainske og russiske menighetene. Ellers 
talte han og Victor Kozakov om hvordan de kunne gjøre noe lignende i vår divisjon.

”Kan man få gode resultater i New York, kan man vel også lykkes i Moskva eller Kiev,” sa 
Leonid.

Anna syntes de planene Leonid talte om, var spennende. ”Det er 700 tusen dører i Kiev, og vi 
vil banke på hver eneste en," sa han. Anna ble ivrig. ”Jeg visste jeg måtte til Kiev.”

Som leder for Mission to the Cities i Kiev driver Leonid opplæring i forkynnelse for med
lemmene og har oppsyn med bibel, litteratur og helsearbeiderne. Det holdes kurs i røyk og 
alkoholavvenning, matlagning, mor og barns helse og mye mer.

150 misjonærer utvalgt av unionene og distriktene kom til Kiev. Dessuten ble det dannet et 
ungdomsteam på 18 fra hele EAS, og 400 pastorer kom på to ukers roterende opphold for å forbe
rede lignende opplegg i andre byer i divisjonen.

Anna ledet ungdomsprogrammet. Hun forteller: ”Vi gikk nær til de husene vi skulle besøke 
senere og ba: ”Kjære Gud, gi oss kontakt med disse menneskene. Forbered dem for oss.”

Neste dag gikk de to og to. Den ene talte mens den andre ba. ”Først snakket vi om verdens
begivenheter, så spurte vi om de har lest i Bibelen og om de tror det er sammenheng mellom 
religion og helse. Vi prøver å bli kjent med folk.”

Leonid sier: ”Det som virker, er ikke våre ansikter eller ord, men at Gud forbereder dem for 
oss. Det er veldig viktig.”

Etter bare to uker kom 26 nye mennesker i kirken, og de som kom til helseoppleggene, var 
glade. Anna er spesielt glad for den virkningen dette har på de unge. ”De sier sånt som ’det føles 
himmelsk, her lever vi virkelig.’ Hjemme har de bekymringer, men her føler de Jesu kjærlighet.

”Dette prosjektet er resultatet av mye bønn,” sier Anna. ”Hvis vi står sammen, kan vi utrette 
store ting – og så kommer Jesus!”



Bakgrunnsstoff
Joh 14,16–18; 14,26; 15,26; Matt 12,31.32; Joh 16,8; Joh 3,5–8; Luk 11,9–13.

Minnevers
«Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal 
være hos dere for alltid» (Joh 14,16).

Av de tre personene i guddommen er det Den hellige ånd vi forstår minst. Det 
er ironisk at den som er oss nærmest, det vesen som skaper den nye fødsel i oss, 
bor i oss og forvandler oss, er den vi vet så lite om.

Hvorfor? For det første taler Bibelen mindre om Den hellige ånd enn om 
Far og Sønnen. Det er mange henvisninger til Ånden i Skriften, men de fleste 
er metaforiske eller symbolske. Bibelen sier mye om Åndens verk, men lite om 
hans natur.

En annen grunn er Den hellige ånds tjeneste. Han prøver hele tiden å få 
oss til å se Kristus, ikke seg selv. I frelsesplanen spiller Ånden en underordnet 
rolle, han tjener Far og Sønnen, selv om hans oppdrag ikke innebærer at han er 
noe mindre.

La oss be om hans forvandlende nærvær i vårt liv mens vi ser på hva Jesus 
sier om Ånden.
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KRISTI REPRESENTANT

Disiplene var triste og redde da Jesus fortalte om sin forestående død. Hvem 
skulle være deres lærer, venn og rådgiver når han ble borte? Jesus kjente deres 
fortvilte behov og lovet å sende dem sin representant.

Hvilket navn brukte han om sin representant? Se Joh 14,16–18. Hva gjorde 
navnet så passende? Se også Joh 14,26.

Hjelper, rådgiver, og talsmann er ulike oversettelser av det greske paraklētos, 
som består av preposisjonen para, ved siden av, og adjektivet klētos, kalt. Det 
betyr bokstavelig talt «en som er kalt til siden av», eller «en person som er 
innkalt til ens hjelp». Det kan være en mellommann, en forbeder, en hjelper, en 
rådgiver eller en advokat.

Johannes er alene om begrepet paraklētos i Det nye testamentet. Han benyt
tet også ordet om Jesus (1 Joh 2,1).

Jesus hadde vært disiplenes rådgiver, hjelper og trøster. Derfor er det på sin 
plass at hans etterfølger får samme navn. Den hellige ånd er sendt av Far på 
Sønnens anmodning og i Sønnens navn (Joh 14,16.26). Ånden fortsetter Kristi 
verk på jorden.

Gjennom Den hellige ånd erfarte disiplene Jesu nærvær. «Jeg lar dere ikke 
bli igjen som foreldreløse barn» (Joh 14,18), sa Jesus. Han talte ikke om å 
avlegge sporadiske besøk, for det ville ikke være til stor trøst for hjelpeløse 
«foreldreløse». Nei, han kunngjør et permanent og intimt forhold: «jeg i dere» 
(Joh 14,20). Dette ville bare være mulig når Den hellige ånd bodde i dem.

På grunn av sin menneskelige natur kunne ikke Jesus være overalt på sam
me tid. Men Den hellige ånd er allestedsnærværende (Sal 139,7). Ved Ånden 
ville Frelseren være tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor de var.

Hvordan har du opplevd at Den hellige ånd er en realitet, selv om hans natur 
og hans verk i vårt liv ikke er lett å forstå?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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DEN HELLIGE ÅND ER EN PERSON

Ellen G. White skrev at «Den hellige ånds natur er en hemmelighet. Mennesker 
kan ikke forklare den, for Gud har ikke åpenbart noe. … Taushet er gull når 
det gjelder hemmeligheter som er for dype for menneskets forstand.» – Alfa og 
Omega, bind 6, side 39 [AA 52].

Likevel sier hun også at «Den hellige ånd er en person, for han vitner 
sammen med vår ånd at vi er Guds barn. … Han må også være en guddomme
lig person, ellers kunne han ikke granske hemmelighetene som er skjult i Guds 
sinn.» – Evangelism, side 616, 617. Denne uttalelsen var basert på Bibelen (Rom 
8,16 og 1 Kor 2,10.11). Selv om vi er begrenset av vår menneskelige natur, kan 
Skriften lære oss at Den hellige ånd er en person og at han er guddommelig. 
Det Jesus sa om Den hellige ånd, bekrefter dette.

Hva er noen av Den hellige ånds handlinger som viser at han er en person? 
Se Joh 14,26; 15,26; 16,7–14.

Jesus nevnte flere av Åndens aktiviteter som innebærer personlighet. Hvem 
bedre enn en person til å undervise oss og minne oss om alt Kristus har sagt 
(Joh 14,26)? Eller vitne om Jesus (Joh 15,26), overbevise verden (Joh 16,8), 
veilede oss til hele sannheten, og også høre og tale (Joh 16,13)? 

De nytestamentlige forfatterne gjorde det klart at Den hellige ånd har en 
persons grunnleggende egenskaper: vilje (1 Kor 12,11), intelligens (Apg 15,28; 
Rom 8,27) og følelser (Rom 15,30; Ef 4,30). 

Siden Den hellige ånd er en guddommelig person, må vi overgi oss til hans 
vilje og veiledning. Vi ber ham bo i vårt hjerte (Rom 8,9), forvandle vårt liv 
(Tit 3,5) og frembringe Åndens frukt i oss (Gal 5,22.23). Alene er vi hjelpeløse, 
bare gjennom hans kraft i oss kan vi bli det vi har fått løfte om i Jesus.

Den hellige ånd er en gave, og som sådan kan den avvises. Hvordan kan du 
være sikker på at du ikke vender deg bort fra det Ånden prøver å utrette i 
livet ditt?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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DEN HELLIGE ÅND ER GUD

Da Jesus introduserte Den hellige ånd til disiplene, kalte han ham en «annen» 
talsmann (Joh 14,16). Det greske ordet Jesus brukte for «annen», er allos. Det 
betyr «en annen av samme slag», i motsetning til heteros, «en annen av for
skjellig art eller kvalitet». Den samme likhet av natur som knytter Far og Sønn 
sammen, finner vi i forholdet mellom Sønnen og Den hellige ånd.

Jesus sa at Den hellige ånd skal «gjøre kjent for dere det som skal komme» 
(Joh 16,13). Bare et guddommelig vesen kan kunngjøre fremtiden (Jes 46,9.10).

Den hellige ånds guddom kommer også til uttrykk ved at han har inspirert 
Skriften, en oppgave som Jesus uttrykkelig anerkjente. Han sa at «David selv 
har jo sagt ved Den hellige ånd» (Mark 12,36) det som er nedtegnet i Sal 110,1.

Jesus var stadig under Den hellige ånds ledelse. Etter at han ble salvet av 
Ånden under sin dåp (Matt 3,16.17), ble han «drevet av Ånden» i ødemarken 
(Luk 4,1). Han seiret over fristeren og «i Åndens kraft vendte han tilbake til 
Galilea» for å fortsette sitt virke (Luk 4,14). Miraklene han utførte, ble gjort 
ved Den hellige ånd (Matt 12,28). Det at Guds Sønn var avhengig av Ånden, 
er enda en demonstrasjon av Åndens guddommelige natur, for det er vanskelig 
å forestille seg at Guds Sønn ville gjøre seg avhengig av noe mindre enn det 
guddommelige.

Ytterligere bevis for Åndens guddom ligger i hans tilknytning til Far og 
Sønnen i tekster som nevner de tre sammen. Jesus ga således apostlene i 
oppdrag å døpe de nye disiplene «til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds 
navn» (Matt 28,19).

Hvordan kan versene nedenfor belyse Den hellige ånds guddom? Se Matt 
12,31.32.

Sammenligningen mellom å tale mot Menneskesønnen, en synd som kan tilgis, 
og å tale mot Den hellige ånd, en synd som ikke kan tilgis, viser at Ånden ikke 
er noe vanlig vesen. Blasfemi er en synd mot Gud. Dermed kan vi si at Den 
hellige ånd er en av de tre personene i guddommen. Selv om mye er skrevet om 
«den utilgivelige synd», viser den umiddelbare sammenhengen til folk som er 
så herdet mot Ånden og hans rolle i frelsen at de tilskriver djevelen hans verk! 

______________________________________________________________________________________________________
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DEN HELLIGE ÅNDS VERK

Vi har allerede nevnt Den hellige ånds rolle i Jesu liv og i inspirasjonen av 
Skriften. La oss nå se på hva han sa om Åndens verk for vår frelse.

Hva må Den hellige ånd gjøre for å forberede oss til å ta imot Frelseren? Se 
Joh 16,8.

Hvem tar medisinen sin med mindre de er syke? På samme måte kan vi ikke bli 
frelst uten å erkjenne at vi er syndere. Forsiktig, men sikkert overbeviser Den 
hellige ånd oss om at vi har syndet, er skyldige, og er under Guds dom.

Så fører Ånden oss til Kristus, vitner om ham (Joh 15,26) som er den eneste 
som kan redde oss. Siden Jesus er sannheten (Joh 14,6), fører Ånden oss også 
«til hele sannheten» når han fører oss til Jesus (Joh 16,13). Slik må det være, 
for Den hellige ånd er «sannhetens Ånd» (Joh 14,17).

Når synden dømmer oss, og vi vender om fra vår synd, og blir ført til Jesus 
og hans sannhet, står Den hellige ånd klar til å gjøre sitt største verk.

Hvorfor er det så viktig å bli født av Ånden? Se Joh 3,5–8.

De som selv har prøvd å reformere livet, vet hvor fåfengt det er. Uten gud
dommelig inngripen er det umulig for oss å gå fra vårt syndige liv og bli en 
ny skapning. Synderens gjenskapelse forutsetter en skaperkraft som bare Den 
hellige ånd kan gi. Vi er frelst «ved badet som gjenføder og fornyer ved Den 
hellige ånd» (Tit 3,5). Det Ånden gjør, er ikke en tilpasning eller forbedring 
av det gamle livet, men en forvandling av vår natur, han skaper et nytt liv. 
Resultatene av et slikt mirakel er godt synlige og er et ugjendrivelig argument i 
favør av evangeliet.

Den hellige ånds verk er ikke bare nødvendig i begynnelsen av vårt kristen
liv, vi trenger ham hele tiden. For å fremme vår åndelige vekst, lærer han oss 
og minner oss om alt som Jesus lærte (Joh 14,26). Hvis han får lov, blir han hos 
oss   for alltid som vår hjelper, talsmann og rådgiver (Joh 14,16). 

Det er vanskelig å endre dårlige vaner, ikke sant? Og selv når vi vender oss 
fra dem, kan vi falle tilbake igjen, med mindre vi er konstant på vakt. Hva 
bør våre svakheter og tilbøyeligheter til å synde si oss om nødvendigheten 
av alltid å være overgitt til Den hellige ånd?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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FYLT MED DEN HELLIGE ÅND

Det er viktig å vite hvem Den hellige ånd er. Men denne kunnskapen er 
meningsløs om den ikke får oss til å åpne vårt liv så vi kan bli fylt av ham. 
Jesus gjorde det klart at hvis vi ikke ber den himmelske gjesten bli i oss daglig, 
har vi en annen slags ånd som mer enn gjerne fyller tomrommet og fører til 
åndelig katastrofe (Matt 12,43–45). Jesus var «fylt av Den hellige ånd» (Luk 
4,1). «Dag etter dag fikk han sin dåp av Den hellige ånd.» – Ord som lever 
(2006), side 90 [COL 139]. 

Hva sier Luk 11,9–13 om hvordan vi kan få Den hellige ånd? Hva sier disse 
versene om Fars villighet til å gi oss Den hellige ånd?

Under den siste nattverden lovte Jesus sine disipler å sende Den hellige ånd. 
Han la vekt på Åndens trøst og undervisning, som skulle fylle deres behov. 
Men etter hans oppstandelse var omstendighetene annerledes, og disiplene fikk 
nye utfordringer.

Hva la Jesu løfte om Den hellige ånd vekt på etter oppstandelsen? Se Apg 
1,4–8.

Apg 1,5 er det eneste stedet som sier at Jesus talte om å være «døpt med Den 
hellige ånd». Døperen Johannes hadde kunngjort denne spesielle dåpen (Matt 
3,11; Joh 1,33), men den måtte vente til Kristi himmelfart. Hva er dåpen med 
Ånden?

Ifølge Apg 1,8 forklarte Jesus dette med et parallelluttrykk. Dere blir «døpt 
med Den hellige ånd» (Apg 1,5) «når Den hellige ånd kommer over dere» (Apg 
1,8). Å bli døpt er å bli totalt omsluttet av noe, vanligvis vann. Det omslutter 
hele personen. Dåpen med Den hellige ånd betyr å være helt under påvirkning 
av Ånden, helt «fylt av Ånden» (Ef 5,18). Dette er ikke noen en gang for alle
erfaring, men noe som stadig må fornyes. 

Hva ville du svare hvis noen spurte deg: Har du noen gang blitt fylt av 
Ånden, og hvorfor?

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Løftet om Ånden,» side 166ff i Veiledning for menigheten, bind 3 [8T 19–23]; 
«Åndens gave» i Alfa og Omega, bind 6, side 37–42 [AA 47–56].

«Til alle tider og på alle steder, i alle sorger og under alle lidelser, når utsik
tene er mørke og problemene tårner seg opp, og når vi føler oss hjelpeløse og 
ensomme, vil talsmannen bli sendt som svar på troens bønn. Forholdene kan 
skille oss fra enhver jordisk venn, men ingen forhold og ingen avstand kan 
skille oss fra den himmelske talsmann. Hvor vi enn er, og hvor vi enn går, er 
han alltid ved vår side for å støtte, hjelpe og oppmuntre oss». – Alfa og Omega, 
bind 5, side 221 [DA 669, 670].

«Den Hellige Ånd var den største av alle gaver han kunne be sin Far om, 
for å styrke og glede sitt folk. Ånden skulle gis som en gjenfødende kraft, og 
uten den ville Kristi offer ha vært forgjeves. Det ondes makt hadde tiltatt i 
århundrer, og menneskenes underkastelse under dette sataniske fangenskap var 
forbausende. Synden kunne bare bli motstått og overvunnet ved den mektige 
hjelp fra den tredje person i Guddommen som ikke ville komme i begrenset 
styrke, men i en fylde av guddommelig kraft. Ånden setter ut i kraft det som 
verdens gjenløser har utrettet.» – Samme, side 223 [DA 671].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva kan Den hellige ånds ydmyke og underordnede tjeneste lære oss? 

2. I samtalen med Nikodemus sammenlignet Jesus Ånden med vinden. Hva 
kan vi lære av den sammenligningen?

3. Noen sier at bevisene for at man er «fylt av Ånden», er at man kan tale i 
det som ofte kalles «tunger». Hva skal man si til det?

4. Vi har lett for å tenke på Den hellige ånds verk som rettet mot den en-
kelte, og det er selvsagt riktig. Men hvordan kan vi oppleve hans nær-
vær i menigheten som helhet?
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REDDET AV SABBATEN
Andrej, Ukraina

Andrej er fra Lutsk i Ukraina. På skolen 
ble han venner med adventisten Pavel. 

Senere studerte de sammen i Lviv, og etter 
avlagt eksamen, ruslet de en tur. Da ble de 
oppmerksom på en stor plakat: Det skulle hol
des en stor flyoppvisning 27. juli 2002, bare 6 
km fra Lviv. Pavel skjønte snart at den 27. var 
en sabbat, så han inviterte Andrej til heller å 
bli med i adventkirken.

Andrej hadde veldig lyst til å se flyoppvis
ningen, men det var noe ved det Pavel sa som 
fikk ham til å takke ja. Han lurte på hva som 
kunne være så spesielt i kirken siden Pavel 
heller ville dit.

De var i adventkirken hele dagen, og 
Andrej trivdes godt. Det de ikke visste, var at 
historiens største flyshowkatastrofe fant sted 
den dagen. Over 10 000 tilskuere så på da en 
Su27 styrtet i folkemengden. 77 ble drept, 
derav 19 barn. 100 ble innlagt med skader i hodet, forbrenninger og benbrudd. 443 andre ble let
tere skadet.

Da Andrej hørte nyheten dagen etter, skjønte han at det kunne kostet ham livet om han hadde 
vært der, eller han kunne ha kommet alvorlig til skade. ”Jeg ble venner med mange av de unge i 
adventkirken, og etter et års tid ble jeg døpt.”

Senere bestemte Andrej seg for å bli pastor og studerer nå ved Adventistsenteret i Bucha.

Tidligere har 13. sabbatsofferet hjulpet 
EAS med:

•  Et evangelisk senter, tannlege/fysio-
terapiklinikk og grunnskole i Kishinev i 
Moldova.

•  Evangeliske sentre i Almaty i Kasak-
hstan, i Vitebsk i Hviterussland, Tbilisi i 
Georgia og Khabarovsk i Russland.

•  Flerbruksbygning ved pastorsemina-
ret i Zaokskij i Russland.

•  Kirkebygg i Moskva, St. Petersburg, 
Irkutsk, Krasnodar og Petrapavlovsk-
Kamchatsky i Russland, Luhansk og 
Sumy i Ukraina, Brest i Hviterussland 
og Kishinev i Moldova.



Bakgrunnsstoff
Luk 18,9–14; Joh 6,44; Luk 15,3–10; Matt 20,28; Joh 8,34–36; Joh 6,35.47–51.

Minnevers
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for 
at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 
3,16).

Vi sier ofte at døden «bare er en del av livet». Nei, døden er fornektelsen av 
livet, ikke en del av det. Men vi er så vant til døden at vi kaller den det motsatte 
av hva den egentlig er. Uansett er én ting sikkert: uten Guds hjelp ville evig død 
bli alles skjebne. 

Heldigvis har hjelpen kommet. Gud tilbyr oss frelse i Kristus. Da engelen 
kunngjorde Messias’ fødsel, kalte han ham «Jesus» (av et hebraisk ord som 
betyr frelse), «for han skal frelse sitt folk fra deres synder» (Matt 1,21).

Denne uken skal vi ta for oss Jesu frelsesverk. Først vil vi se på grunnlaget 
for vår frelse og deretter resultatene av den. 

Vi har bare to valg når det gjelder vår synd: enten betaler vi for våre synder i 
ildsjøen, eller vi godtar Kristi betaling på korset. Når vi gjennomgår den gaven 
Guds nåde i Kristus er, så la oss igjen fornye vår tro på Jesus som vår person
lige frelser.

Frelse
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FRELSEN ER EN GAVE FRA GUD

I Joh 3,16 er det brukt to verb for å beskrive hva Gud gjorde for å frelse oss. 
Hvordan forholder disse verbene seg til hverandre? Hva sier de om opprinnel-
sen til vår frelse?

Vårt verb å elske kan ikke uttrykke det som ligger i det greske verbet agapaō, 
«å elske.» I Det nye testamentet avdekker dette begrepet og det tilhørende 
substantivet agapē, «kjærlighet», Guds kjærlighet til sine skapninger, som ikke 
er verdige denne kjærligheten. Kjærlighet er Guds viktigste kjennemerke. Han 
ikke bare elsker oss, han er kjærlighet (1 Joh 4,8).

Guds kjærlighet er ikke en impuls. Den avhenger ikke av hva vi gjør. Gud 
elsker verden, det vil si alle mennesker, også dem som ikke elsker ham.

Ekte kjærlighet viser seg i handling. Noen ganger sier vi at vi elsker noen, 
men våre handlinger motsier oss (1 Joh 3,17.18). Men ikke Gud. Hans kjær
lighet viser seg i hans handlinger. Han ga sin enbårne Sønn for vår frelse, av 
kjærlighet. Dermed ga han oss   alt han hadde, nemlig seg selv.

Les Luk 18,9–14. Hva sier teksten om hvordan vår holdning til Gud og hans 
nåde burde være?

Vi har sikkert lest denne lignelsen så mange ganger at vi ikke blir overrasket 
av Jesu dom: «Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre 
ikke» (Luk 18,14). Men de som hørte Jesus da han uttalte dommen, må ha blitt 
forbauset. Var ikke dette urettferdig?

Jo, det var helt ufortjent. Det er slik frelsen er. Den er en gave fra Gud. Ga
ver er ikke noe vi fortjener, vi tar imot dem. Vi kan ikke kjøpe frelsen, vi kan 
bare ta imot den. Jesus benyttet sjelden ordet nåde, men han lærte at frelsen er 
av nåde, og vi mottar nåde vi ikke fortjener.

Hvis Gud hadde gitt deg det du fortjener, hva ville det vært, og hvorfor?

______________________________________________________________________________________________________
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FRELSE: GUDS INITIATIV

Evangeliene viser at vi har Gud å takke for vår frelse. Jesus kom ikke til verden 
fordi vi inviterte ham, men fordi Far sendte ham av kjærlighet til oss. Faderens 
initiativ blir bekreftet av Kristi hyppige bruk av uttrykkene: «Han som har 
sendt meg» og: «Faderen som har sendt meg» (les Joh 7,28; 8,29; 12,49).

Hva annet gjør Far for vår frelse, ifølge Joh 6,44?

Til tross for at vi var syndere og ikke elsket Gud, elsket han oss og gjorde det 
mulig å tilgi våre synder på grunn av hans Sønn (1 Joh 4,10). Det er denne 
kjærligheten som trekker oss mot ham.

Ikke bare Far, men også Sønnen, har en aktiv rolle i vår frelse. «Mennes
kesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem» (Luk 19,10). 
Når vi tenker på hvordan han ble løftet opp fra jorden, trekker han oss til seg 
(Joh 12,32).

Hvor langt er Gud villig til å gå for å redde oss? Se Luk 15,3–10.

Disse to lignelsene viser at Gud ikke venter på at vi skal komme til ham. Han 
kommer og leter etter oss. Vi har en Gud som leter. Enten vi er på villspor, 
langt borte på et farlig sted eller til og med fortapt hjemme, så leter Herren 
utrettelig etter oss til han finner oss.

«Nei, ikke før har sauen gått seg vill, så blir gjeteren fylt av sorg og 
bekymring. Han teller flokken om og om igjen. Når han har forvisset seg om 
at én virkelig er borte, får han ikke blund på øynene. Han forlater de nittini 
innenfor sauehegnet og går ut på leting etter den som er utenfor. Jo mer 
stormfull natten er, og jo farligere veien er, desto større er gjeterens engstelse, 
og desto mer iherdig er hans leting. Han gjør sitt aller ytterste for å finne igjen 
denne ene sauen som er blitt borte. 

Hvor lettet han blir når han langt borte hører dens første svake mekring. 
Han følger lyden, klatrer opp de bratteste fjellskrentene, går helt frem til selv
este ytterkanten av det store stupet. Han gjør det med fare for sitt eget liv. Slik 
leter han omkring med økt iver. For brekingen blir svakere og svakere. Det 
forteller ham at sauen hans er døden nær. Til slutt blir anstrengelsene belønnet. 
Den tapte sauen blir funnet.» – Ord som lever (2006), side 127, 128 [COL 188].

______________________________________________________________________________________________________
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NØDVENDIG DØD

Døperen Johannes beskrev Jesus som «Guds lam, som bærer bort verdens 
synd» (Joh 1,29). Israelittene, som var kjent med ofringene i templet og de his
toriske bøkene i Det gamle testamentet, forsto dette bildet. Abraham hadde vist 
sin tro på at «Gud vil selv se seg ut et brennofferlam», og Herren skaffet dyret 
som skulle ofres i stedet for Isak (1 Mos 22,8.13). I Egypt drepte israelittene et 
lam som symbol på utfrielse fra syndens trelldom (2 Mos 12,1–13). Senere, da 
helligdomstjenesten ble innstiftet, skulle to lam ofres på alteret hver dag: ett 
om morgenen og det andre i skumringen (2 Mos 29,38.39). Alle disse ofringene 
var symboler på den kommende Messias, som var lik et lam som føres bort for 
å slaktes, for «skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham» (Jes 53,6.7). 
Ved å introdusere Jesus som «Guds lam som tar bort verdens synd» (Joh 1,29), 
avslørte døperen Johannes at Kristi soningsdød var stedfortredende.

Jesus sa gjentatte ganger at han skulle dø, men det var vanskelig for 
disiplene å forstå hvorfor han måtte dø (Matt 16,22). Gradvis forklarte Jesus 
hensikten med sin død.

Hvilke illustrasjoner brukte Jesus for å vise at han skulle dø i vårt sted? Se 
Matt 20,28; Joh 10,11.

«Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine» (Joh 
15,13), selv om de ikke forstår eller godtar offeret. På korset utøste Jesus sitt 
blod «for mange så syndene blir tilgitt» (Matt 26,28).

Det er viktig å merke seg at Jesus døde frivillig. Likesom Faderen ga sin 
Sønn, den enbårne, så ga Sønnen sitt eget liv for å frelse menneskeheten. Ingen 
tvang ham til det. «Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig,» sa Jesus (Joh 10,18).

Selv Kaifas, som åpent forkastet Jesus og ledet sammensvergelsen mot ham, 
vedgikk at Jesu død var stedfortredende (Joh 11,49–51). 

Tenk på hvor mye utakknemlighet Gud har møtt og hva han har gitt oss i 
Kristus. Hvordan kan vi unngå at det blir slik med oss? Hvorfor er dette så 
lett, spesielt når vi opplever vanskelige tider? 

______________________________________________________________________________________________________
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FRI FRA SYND

Uten Kristus var vi slaver av synd, kuet av de onde impulsene i vår falne natur. 
Det uunngåelige resultatet av dette åndelige slaveriet var døden, for syndens 
lønn er døden.

Men Jesus kom «for å rope ut at fanger skal få frihet ... for å sette under
trykte fri» (Luk 4,18). Disse er ikke bokstavelige fanger, men Satans åndelige 
fanger (se Mark 5,1–20; Luk 8,1.2). Jesus reddet ikke døperen Johannes fra  
Herodes’ fengsel, men han frigjorde dem som var bundet av et syndig livs 
lenker og bar den tunge byrden av skyld og evig fordømmelse.

Hvilket løfte finner vi i denne teksten? Se Joh 8,34–36.

Bruken av ordet virkelig i vers 36 viser at det også finnes en falsk form for 
frihet, som faktisk lenker mennesket til større ulydighet mot Gud. Jesu til
hørere bygget sitt håp om frihet på at de var Abrahams etterkommere. Vi tar 
den samme risikoen. Fienden vil at vi skal bygge vårt frelseshåp på et eller 
annet – for eksempel vår kunnskap om læren, vår gudsfrykt eller våre år i 
Guds tjeneste. Men ingen av disse tingene kan sette oss fri fra synden og dens 
fordømmelse. Den eneste virkelige frigjøreren er Sønnen, som aldri ble slave 
under synden.

Jesus frydet seg over å tilgi synder. Da fire menn bar en lam mann til ham, 
visste han at mannens sykdom var en følge av hans utsvevende liv, men han 
visste også at mannen hadde vendt om. I mannens bedende øyne så Jesus 
hjertets lengsel etter tilgivelse og hans tro på Jesus som den eneste som kunne 
hjelpe. «Sønn, syndene dine er tilgitt», sa Jesus (Mark 2,5). Det var det beste 
mannen noen gang hadde hørt. Fortvilelsen forsvant fra sinnet og tilgivelsens 
fred fylte ham. I Kristus fant han åndelig og fysisk helbredelse.

I huset hos en fariseer vasket en syndig kvinne Jesu føtter med sine tårer 
og salvet dem med parfyme (Luk 7,37.38). Jesus oppfattet fariseerens misbil
ligelse og sa: «Hennes mange synder er tilgitt» (Luk 7,47). Så sa han til henne: 
«Syndene dine er tilgitt» (Luk 7,48).

«Syndene dine er tilgitt.» Hvorfor er dette det beste vi noen gang får høre?

______________________________________________________________________________________________________
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KRISTUS GIR OSS EVIG LIV

På grunn av våre synder fortjener vi å dø. Men Kristus gikk i vårt sted på 
korset og betalte dødsstraffen som hvilte på oss. Han som var uskyldig, tok 
vår skyld på seg og bar vår straff, slik at vi, som var syndige, kunne bli erklært 
uskyldige. I stedet for å gå til grunne, får vi evig liv i ham. Det er et fantastisk 
løfte. Det står at «hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig 
liv» (Joh 3,16). 

Noen tror at løftet om evig liv først gjelder etter hans gjenkomst, selv om de 
har tatt imot Kristus som frelser. Men løftet om frelse står i presens: «Den som 
tror på Sønnen, har evig liv» (Joh 3,36). Den som tror på Kristus, «har evig 
liv» nå «og kommer ikke for dommen» på den siste dag, «men er gått over fra 
døden til livet» (Joh 5,24). Så selv om vi dør og sover i graven, vil ikke denne 
hvilen gjøre virkeligheten av det evige liv mindre.

Når Jesus blir vår frelser, får livet ny mening, og vi får nyte en rikere eksi
stens. «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod», sa Jesus (Joh 10,10). 
I stedet for verdslige fornøyelser som går over, som egentlig ikke tilfredsstil
ler, gir han oss et helt annet liv, fullt av uuttømmelig tilfredshet i ham. Dette 
nye, rikere livet omfatter hele vårt vesen. Jesus utførte mange mirakler for å 
gjenreise menneskers fysiske liv. Men mest av alt ønsket han å gi dem åndelig 
fornyelse, renset for synd, fylt med frelsesvisshet og tro på ham.

Hvilken metafor benyttet Jesus om følgen av å godta ham? Hva betyr det i 
vårt dagligliv? Se Joh 6,35.47–51.

Tenk over hva evig liv er. Det er ikke bare en uforgjengelig eksistens, men 
fremfor alt et velsignet og lykkelig liv i kjærlighet og fellesskap med Gud på 
den nye jord. Hvordan kan vi begynne å glede oss over det mens vi fremde-
les lever her i verden?

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Synderens behov for Kristus» i Veien til Kristus, side 15–22 [SC 15–22], 
«Fremholdt i 1883,» side 347ff [1SM350–354] i På fast grunn, bind 1.

«Når vi betrakter den korsfestede gjenløser, fatter vi bedre storheten og menin
gen med det offer som himmelens konge brakte. Frelsesplanen blir herliggjort 
for oss, og tanken på Golgata vekker levende og hellige følelser i oss. Pris til 
Gud og Lammet vil være i vårt sinn og på våre lepper. Stolthet og selvdyrkelse 
kan ikke trives hos det menneske som i frisk erindring bevarer det som hendte 
på Golgata. 

Den som betrakter Frelserens uforlignelige kjærlighet, vil bli oppløftet i 
tanken, renset i hjertet og forvandlet i karakteren. Han vil gå ut for å være et 
lys i verden og i noen grad gjenspeile denne forunderlige kjærlighet. Jo mer vi 
grunner på Kristi kors, desto mer vil vi gjøre apostelens ord til våre egne, når 
han sier: «Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi 
kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.» – Alfa og 
Omega, bind 5, side 215 [DA 661].

  Spørsmål til drøftelse
1. Frelsen er en gave. Det betyr at den er gratis. Men betyr det at den ikke 

kostet noe? Hva koster det å ta imot denne gaven, og hvorfor? Er den 
mer verd enn prisen, uansett hvor høy den er? 

2. På mandag leste vi tekster som viser at frelsen skyldes Guds initiativ. 
Han gjør alt for å redde oss. Men Jesus sa også at vi må søke Guds rike 
og hans rettferdighet (Matt 6,33). Når han sier at vi skal kjempe for å 
komme inn gjennom den trange døren (Luk 13,24), innebærer at vi må 
søke vår frelse. Hvordan skal vi forstå dette?

3. Hvordan åpenbarer Kristi død på korset Guds rettferdighet? Hvordan 
åpenbarer det også Guds nåde? 

4. Hva vil det si om hvor alvorlig synden er hvis vi kan arbeide oss frem til 
evig liv ved egen innsats og gode gjerninger, og ved å holde Guds lov? 
Tenk heller på hvor ille synden må være siden bare Jesu død kunne sone 
den.

5. Religiøse jøder betrakter sabbaten som en forsmak på det evige liv. På 
hvilke måter gir denne tanken mening?
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26 .  ju l i

SULTEN PÅ ORDET
Vladimir, Ukraina

Far forlot oss da jeg var tre år. Tilværelsen 
var hard for mor, som ofte tenkte på å ta 

sitt eget liv, men hun visste ikke hvem som 
skulle ta seg av meg. Omsider la hun planer 
om å sende meg på barnehjem og begå selv
mord, men hun klarte ikke å fortelle meg om 
det, så hun bare gråt og omfavnet meg.

Noen dager senere tok de strømmen, for vi 
hadde ikke betalt. Vi frøs og kunne ikke lage 
te. Jeg sultet. Slik gikk det i årevis, men da jeg 
var 12, bestemte mor seg igjen for å begå selvmord.

Så spurte en venn om hun ikke ville bli med i adventkirken og høre en konsert om Jesu fødsel. 
Hun visste ikke noe om Jesus, men gikk likevel og fikk høre om hans fødsel og død for vår skyld. 
Da hun kom hjem, sa hun at det er en Gud som elsker oss og vil at vi skal ha det godt. Hun skinte 
som en sol, og jeg skjønte at hun ville leve.

Dette var i 1998, flere år etter kommunismens fall. Vi ville vite mer om Gud og ha vår egen 
bibel, men da mor fant ut at hun kunne få tak i en, viste det seg at den kostet to ukelønner. Hun så 
på meg og sa: ”Gutten min, er du villig til å sulte i to uker og få en bibel i stedet?” Jeg svarte ja 
uten å nøle.

Hun kjøpte bibelen, og snart merket jeg at hun ble gladere og ikke straffet meg så ofte. Hun 
snakket mer med meg, og jeg ble også gladere.

Mor gikk i adventkirken i flere måneder, og naboene snakket om at vi sluttet oss til en sekt. 
Plutselig ville ikke vennene mine være sammen med meg lenger. Jeg prøvde alt, også røyk, men 
ingenting virket.

Da mor tok dåpskurset, fortalte hun meg ofte det hun lærte om sabbaten, kristenlivet og så 
videre, og hun ba for meg. Alt dette påvirket meg, og året etter ble jeg døpt i Kirovograd. 

Men så startet problemene. Jeg gikk på videregående, og da rektor oppdaget at jeg hadde slut
tet meg til det han kalte en ”sekt”, ble jeg kalt inn på kontoret og fikk beskjed om å forlate skolen.

Fortsetter neste uke. 

•  Over 97 prosent av alle trossamfunn 
i Ukraina er kristne. Halvparten er 
ortodokse kristne. Resten er katolikker 
og protestanter.

•  Det bor nesten 45 millioner men-
nesker i Ukraina. Nesten alle kan lese 
og skrive.
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Bakgrunnsstoff
Luk 5,27–32; 13,1–5; Matt 22,2–14; Sak 3,1–5; Joh 8,30.31; Luk 14,25–27.

Minnevers
«Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen 
bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv» (Joh 
3,14.15).

Da israelittene ble bitt av slanger i ørkenen, ga Gud Moses beskjed om å lage en 
slange av bronse og sette den på en stang, slik at den som ble bitt, kunne se på 
den og bli berget.

Hva slags helbredende egenskaper kan en kobberslange ha? Ingen. Men ved 
å se på bronsestatuen viste israelittene sin tro på Gud som sitt eneste håp om liv 
og frelse.

Herren ville lære dem en åndelig lekse. Han forvandlet et symbol på død til 
et symbol på liv. Kobberslangen var et symbol på Kristus, som ble vår synde
bærer for å frelse oss. Ved tro kan vi se hen til Kristus som ble løftet opp på 
korset og finne et middel mot den gamle slangens dødelige bitt. Ellers er vi 
dømt til å dø i våre synder. Guds ord uttrykker det som bør være ubehagelig 
nærliggende: vi mennesker er syndere som trenger nåde. Denne nåden kan vi 
få i Kristus Jesus.

I denne uken vil vi se på Jesu lære om de enkle, praktiske skritt på frelsens 
vei. 

Hvordan bli frelst
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INNSE DITT BEHOV

Les Luk 5,27–32. Hvordan kan du vite hvilken gruppe du tilhører? 

Mange er fysisk sunne og «trenger ikke noen lege». Men hvem er virkelig ånde
lig frisk? Det er «ingen som gjør det gode, ikke en eneste» (Sal 14,3), ingen er 
rettferdig i seg selv (Rom 3,10). Vi kan foreta oss noen moralsk gode handlin
ger, men vi kan ikke bli rettferdige i Guds øyne. Da han sa at han ikke hadde 
«kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse» (Luk 5,32), siktet 
Jesus til fariseerne, som trodde de var rettferdige enda de ikke var det. Selv om 
de mente at de sto på god fot med Gud, var de åndelig blinde (Joh 9,40.41).

Det første som skal til for å bli helbredet for synd, er å innse at vi er syndige 
og ute av stand til å helbrede oss selv. Men hvordan kan vi se vårt behov hvis vi 
er blinde? Hvordan kan vi innse at vi er syndere hvis det nettopp er våre synder 
som hindrer oss fra å se vår sanne tilstand?

Hvordan kan våre åndelige øyne bli åpnet slik at vi kan se vårt behov for 
en frelser? Se Joh 16,8.

Den eneste øyensalven som kan hjelpe oss å se vår åndelige tilstand, er Den 
hellige ånd. Først må han overbevise oss om synd. Han taler til vår samvittighet 
for å skape syndserkjennelse og følelse av skyld, som får oss til å lengte etter 
en frelser. Når vi hører kallet, må vi følge det, ellers vil vi før eller senere bli så 
forherdet at ingenting kan nå oss. En skremmende tanke!

Hvordan kan Den hellige ånd bruke skyldfølelse til din åndelige fordel selv 
om skyldfølelse ofte er noe negativt?

______________________________________________________________________________________________________
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OMVENDELSE

Det er ikke nok å se sin synd, vi må vende om. Bibelsk omvendelse er tredelt: 
erkjennelsen av sin synd, sorg over synden og et ønske om ikke å synde mer. 
Hvis en av de tre erfaringene mangler, er det ingen sann omvendelse. For 
eksempel innrømmet Judas sin synd, men han manglet sorg over å ha forrådt 
Mesteren (Matt 27,3.4). Han ble overveldet av anger, ikke av omvendelse. Hans 
tilståelse skyldtes frykt for følgene, ikke kjærlighet til Kristus.

Både døperen Johannes og Jesus begynte sin virksomhet med å forkynne: 
«Vend om, for himmelriket er kommet nær!» (Matt 3,2; 4,17). Da Jesus sendte 
de tolv ut på deres første misjonsreise, forkynte de «for folket at de skulle 
vende om» (Mark 6,12). Og etter pinsedagen formante Peter folkemengden om 
å gjøre det samme (Apg 2,38; 3,19).

Hvilke sterke ord benyttet Jesus for å understreke nødvendigheten av om-
vendelse for å bli frelst? Hva er hans budskap? Se Luk 13,1–5.

Jesus lærte at alle mennesker er syndere. Derfor oppfordret han tilhørerne: 
«Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de» (vers 5). 
Uten omvendelse er frelsen umulig, for fravær av omvendelse viser at folk ikke 
vil overgi seg til Gud. 

Vi har fått vite: «Guds godhet driver deg til omvendelse» (Rom 2,4). Hva vil 
det si? En isblokk kan brytes opp i små biter, men bitene er fremdeles is. Den 
samme isblokken kan plasseres ved siden av en ovn, og da smelter den til vann. 
Vår stolthets islag kan bare tines hvis vi blir utsatt for varmen fra Guds godhet 
og kjærlighet. Det er viktig å dvele mest mulig ved de bevisene vi har fått for 
Guds kjærlighet til oss.

«Det er ikke vi som angrer for at Gud skal elske oss, men det er han som 
åpenbarer for oss sin kjærlighet for at vi skal angre.» – Ord som lever (2006), 
side 129 [COL 189].

Hva er beviset for Guds kjærlighet? Hva har du sett og opplevd og lært som 
gir deg god grunn til å stole på hans godhet? Hvorfor er det så viktig alltid å 
dvele ved dette, spesielt i dårlige tider?

______________________________________________________________________________________________________
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TRO PÅ JESUS

Omvendelsen går hånd i hånd med troen på Jesus som vår frelser. Jesus snakket 
ofte om behovet for å tro på ham for å få hans velsignelser. «Om det er mulig 
for meg?» svarte han. «Alt er mulig for den som tror» (Mark 9,23). Tro er nød
vendig om vi skal bli frelst. Satan vet dette, det er derfor han gjør sitt ytterste 
for at vi ikke skal tro (Luk 8,12).

Hva sa Jesus om hva det vil si «å tro»? Det er mer enn en vag følelse av at 
noe vil skje. Det er mer enn en mental øvelse. Frelsende tro er ikke innholdsløs. 
Nei, tro er tro på noe: Jesus Kristus. Tro er å stole på Jesus og hans død for oss. 
Å tro på Jesus betyr å kjenne ham, forstå hvem han er (Joh 6,69) og ta imot 
ham personlig (Joh 1,12).

Gud elsket verden så høyt at han ga oss Jesus, slik at alle som virkelig tror 
på ham, skal ha evig liv. Men hans død betyr ikke at alle blir frelst. Vi må være 
kledd i hans rettferdighet. Ved å tro på ham har vi rettferdighet, vi har frel
sesvisshet og det store løftet om at han vil reise oss opp på den siste dag (Joh 
6,40).

Til en kvinne som hadde levd et liv i synd sa Jesus: «Syndene dine er tilgitt. 
… Din tro har frelst deg» (Luk 7,48.50). Hvordan skal det forstås? Har vår tro 
reddet oss? 

Når Jesus helbredet noen, sa han: «Din tro har frelst deg» (Matt 9,22; Mark 
10,52; Luk 17,19). Dermed tilskrev han ikke troen noen helbredende kraft. 
Troen var bare full tillit til at Jesus kunne helbrede dem. Troens kraft skyldes 
ikke den som tror,   men den Gud vi tror på.

Hvorfor må vi være forsiktige med hvordan vi oppfatter troens betydning 
når det gjelder bønn, særlig bønn om helbredelse? Hvorfor er det galt å ta 
versene ovenfor til inntekt for at det skyldes mangel på tro hvis helbredel-
sen ikke kommer når vi ber?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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BRYLLUPSKLÆRNE

Jesus satt foran folket og sa ting som må ha rystet dem: «Dersom ikke deres 
rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri 
inn i himmelriket» (Matt 5,20). Ikke mange var mer samvittighetsfulle i sin 
overholdelse av lovens bokstav enn fariseerne. Likevel var de ikke bra nok, for 
de var mer ute etter å imponere folk enn å behage Gud. Jesus advarer mot å 
gjøre det samme (Matt 6,1). 

Hvordan kan vi da være rettferdige for Gud? Lignelsen om bryllupsfesten 
gir oss holdepunkter for å finne kilden til sann rettferdighet.

Les Matt 22,2–14. Hvorfor ville kongen være sikker på at alle gjestene hadde 
bryllupsklær til festen? Hva symboliserte plagget? Se Jes 61,10; Sak 3,1–5.

Kongen delte ut bryllupskapper gratis. De som kom, ble invitert tilfeldig mens 
de var ute og reiste og neppe hadde med riktig antrekk til bryllup, og heller 
ikke penger til å kjøpe det. Både invitasjonen og plagget var gaver fra kongen. 
Det eneste kravet for å få være med på festen, var at man tok imot begge 
gavene.

Siden syndefallet i Edens hage har alle mennesker vært uten klær i åndelig 
forstand. Adam og Eva følte seg nakne og forsøkte å dekke seg til med fiken
blader, riktig ubehagelig og lite effektivt (1 Mos 3,7). Den beste rettferdighet 
menneskelig innsats kan prestere, er «som urent tøy» (Jes 64,5).

Som i lignelsen gir Gud oss det vi trenger. Han laget klær til Adam og Eva 
og kledte dem (1 Mos 3,21), et symbol på at hans rettferdighet dekker synde
ren. Herren gir også Kristi rettferdighets kledning til sin menighet, slik at den 
kan få en drakt «av skinnende rent lin» (Åp 19,8), «uten den minste flekk eller 
rynke» (Ef 5,27). Denne kappen «er Kristi rettferdighet, hans helt uplettede 
karakter. Ved tro er den blitt meddelt alle som tar imot ham som sin personlige 
frelser.» – Ord som lever (2006), side 224 [COL 310].

Hvorfor er det så viktig å forstå at vår frelse bare skyldes den drakten som 
Kristus gir oss som en gave? Hvorfor må vi alltid huske dette? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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FØLG JESUS

Når vi ved tro innser vårt behov, vender om, bekjenner våre synder og påbe
roper oss Kristi rettferdighet, blir vi hans disipler. Jesus kalte ulike personer, 
slike som Peter, Jakob og Johannes, til å være hans disipler. Det betydde at de 
måtte forlate alt for å følge ham (Matt 4,20.22; Mark 10,28; Luk 5,28). Ja, i 
evangeliene ble verbet å følge nesten et synonym for «disippel». 

Hvilke to ting er avgjørende for å være Jesu disippel? Se Joh 8,30.31.

Noen prøver å skille troen på Jesus fra tilslutning til hans lære, som om det 
første er viktigere enn det siste. Men Jesus foretok ikke noe slikt skille. For 
ham hang de to nøye sammen. En Jesu disippel forplikter seg på hans person 
og hans ord. Selv om det alltid er en fare for å bli så oppslukt i doktriner og 
trosformer at vi mister Jesus selv av syne, må vi også være klar over faren for å 
tro at det eneste som betyr noe i vår vandring med Gud, er at vi tror på Jesus. 

Hva koster det å være Jesu disippel? Se Luk 14,25–27.

Jesus brukte verbet å hate som en hyperbol, en overdrivelse, som betyr «å elske 
mindre». Parallellavsnittet hos Matteus klargjør betydningen av Jesu ord: «Den 
som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn 
eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig» (Matt 10,37). Jesus må ha første
plassen i vårt liv hvis vi vil være hans disipler.

Hva har det kostet deg å følge Kristus og være hans disippel? Hva sier sva-
ret om din vandring med Herren?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Omvendelse» i Veien til Kristus, side 23–40 [SC 23–32].

«Vi kan like lite omvende oss uten at Kristi Ånd vekker samvittigheten, som vi 
kan få tilgitt vår synd uten Kristus» – Veien til Kristus, side 27 [SC 26].

«Når vi betrakter Guds Lam på Golgatas kors, begynner tanken å trenge inn 
i gjenløsningens hemmelighet, og Guds godhet leder oss til omvendelse. Da 
Kristus døde for syndere, åpenbarte han en kjærlighet som ingen kan fatte. Når 
synderen betrakter denne kjærlighet, blir hans hjerte mildnet, hans sinn blir 
påvirket, og det blir vakt en anger i ham.» – Samme, side 28 [26, 27].

«Det ydmyke, sønderknuste hjerte som er tynget av en oppriktig anger, vil 
forstå noe av Guds kjærlighet og av hva Golgata har kostet. Og likesom en sønn 
avlegger bekjennelse for en kjærlig far, slik vil det angrende menneske legge 
sine synder frem for Gud. Skriften sier: ‘Men dersom vi bekjenner våre synder, 
er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett’ 
(1 Joh 1,9).» – Samme, side 47 [41].

  Spørsmål til drøftelse
1. Mange prøver å drukne sin skyldfølelse med alkohol, narkotika, verds-

lige gleder eller et avsindig aktivitetsnivå. Hvorfor er det ingenting av 
dette som virkelig fungerer? Hvordan ville du hjelpe en som er i denne 
tilstanden å finne løsningen på skyldproblemet?

2. Man kan erkjenne sin synd uten å bære «frukt som svarer til omvendel-
sen.» Hvorfor er ikke dette sann omvendelse? Hva er slik frukt verd? Er 
de gode gjerningene gjort for å oppnå Guds gunst? Begrunn svaret. 

3. Snakk sammen om at Kristi rettferdighet er gratis, men ikke billig. Vi 
trenger ikke å betale for den, men Jesus betalte en uendelig pris på kor-
set. Tenk på hvor falne vi er og hvor alvorlig synden må være, siden det 
kostet noe så «ekstremt» som Guds Sønns liv å frelse oss fra syndens 
følger.
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SULTEN PÅ ORDET, 2. DEL
Vladimir

Vladimir vokste opp alene med moren. 13 år gammel gikk han to uker uten mat så de kunne kjøpe 
seg bibel. Året etter ble han døpt i adventkirken, men måtte slutte på skolen han gikk på.

Etter videregående tok han opptaksprø
ven ved Adventistenes senter for høyere 

utdannelse i Bucha i Ukraina, men strøk. 
Troen var sterk, men han fikk seg jobb i et 
vaktselskap i Kirovograd. Han var dyktig og 
ble overflyttet til Kiev, der han senere ble 
en av lederne for et av de største ukrainske 
fruktselskapene.

Men noe manglet. Han jobbet 16 timer i 
døgnet og fikk tilbud om forfremmelse, men 
da måtte han være tilgjengelig døgnet rundt. 
Det var ikke verdt det, tenkte han.

Etter ti år med stor inntjening, var han ikke 
lykkelig. Han spurte Gud: ”Hva vil du jeg skal gjøre?” Han leste i Bibelen, og en dag kom han 
over dette: ”Alle dine barn skal læres opp av Herren; stor blir freden for barna dine. Ved rettferd 
skal du være grunnlagt, langt borte fra undertrykkelse. For du skal ikke være redd, og ødeleggelse 
skal ikke nå deg… Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot 
deg i retten, skal du kjenne skyldig. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, 
sier Herren (Jes 54,13–14.17).

”Det forbløffet meg at alle Guds barn skal være opplært av ham,” sier Vladimir. Burde han gå 
tilbake til skolebenken? ”Gud, jeg er 27 og har ikke lyst til mer undervisning,” ba han. Men han 
ønsket å være en som ikke noe våpen skulle lykkes mot. 

Ikke lenge etter døde moren hans. En pastor ba ham komme og være litteraturevangelist og 
gi bibelstudier. Vladimir trivdes så godt med det at pastoren spurte om han kunne tenke seg å 
studere teologi. Da husket han ordene fra Jesaja 54: ”Alle dine barn skal læres opp av Herren.” Så 
Vladimir tok opptaksprøven en gang til. Han ba: ”Gud, du får bestemme om jeg skal studere her. 
Men vil du jeg skal det, så hjelp meg å hjelpe andre til å bli bedre kjent med deg.”

Denne gangen besto han! Nå studerer han teologi og vil bli pastor. ”Når man får et så klart 
svar fra Gud, har man ikke lyst til å be om noe annet. Det forandrer hele livet,” sier han. 

•  Ukrainas senter for høyere adven-
tistutdannelse ble grunnlagt i 1999 og 
ligger i en skog som en gang var en 
sovjetisk ungdomsleir. 

•  Av de 140 tusen adventistene i Euro-
Asia-divisjonen bor over 45 prosent i 
Ukraina.

•  Adventistsamfunnet var den første 
protestantiske menigheten som fikk 
lisens til å drive kringkasting i landet.
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Å vokse i Kristus

Bakgrunnsstoff
Joh 3,1–15; 2 Kor 5,17; Joh 15,4–10; Matt 6,9–13; Luk 9,23.24.

Minnevers
«Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født 
på ny, kan ikke se Guds rike» (Joh 3,3).

Nikodemus var tiltrukket av Kristus, men våget ikke å besøke ham åpenlyst. 
Han hilste høflig på Jesus og anerkjente ham som en lærer fra Gud. Mesteren 
visste at han var en sannhetssøker, og derfor kastet han ikke bort tiden, men 
fortalte Nikodemus at han hadde mindre bruk for teoretisk kunnskap enn ånde
lig gjenfødelse, en ny fødsel. 

Dette var vanskelig for Nikodemus å forstå. Han var en etterkommer av 
Abraham og sikker på at han hadde en plass i Guds rike. Og som streng fariseer 
fortjente han vel Guds velvilje? Så hvorfor skulle han ha bruk for en så radikal 
forandring? 

Jesus forklarte at åndelig forvandling er Den hellige ånds overnaturlige 
verk. Selv om vi ikke kan se eller forstå hvordan det skjer, kan vi se resultatene. 
Vi kaller det omvendelse, et nytt liv i Kristus.

Selv om vi alltid bør huske hvordan Herren kalte og omvendte oss, består 
vår utfordring i å bli i ham dag for dag slik at han kan forvandle oss mer og mer 
etter sitt bilde.
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Å BLI FØDT PÅ NY

En nidkjær kristen konfronterte en politiker og spurte henne: «Er du født på 
ny?» Politikeren ble sint og svarte: «Det gikk første gang, takk.» 

Det gjorde det nok, men i lys av vår falne natur er ikke vår første fødsel nok, 
i hvert fall ikke til evig liv. Til det må vi bli «født på ny».

Les Jesu samtale med Nikodemus i Joh 3,1–15. Hvordan forklarte Jesus hva 
det ville si å bli født på ny?

Nikodemus var en lærer i Israel og kjente utvilsomt til at Det gamle testamentet 
påpeker behovet for et «nytt hjerte» og at Gud er villig til å skape det i oss (Sal 
51,12; Esek 36,26). Jesus forklarte ham hvordan det kan skje.

Dialogen som Johannes gjengir, ender med Jesu ord. Ingen svar fra Nikode
mus. Han gikk vel hjem fordypet i egne tanker. Den hellige ånd virket stille og 
rolig på ham, og tre år senere var han klar til å stå frem som Jesu disippel.

Den kjensgjerning at det er nødvendig å bli født på ny, viser uten tvil at vår 
første fødsel ikke er bra nok som åndelig ståsted. Den nye fødsel må være en 
dobbelt fødsel: av vann og Ånd. I lys av døperen Johannes’ virksomhet skjønte 
Nikodemus godt at det å bli født av vann, viste til dåp med vann. Han trengte 
også å vite at det å bli født av Ånden, er Den hellige ånds fornyelse av hjertet.

Det er likheter mellom fysiske og åndelige fødsler. Begge er starten på et 
nytt liv. Og ingen av fødslene kan vi gjøre selv, det blir gjort for oss. Men det er 
også en viktig forskjell på dem: vi kunne ikke velge om vi ville bli født fysisk, 
men vi kan velge å bli født åndelig. Bare de som bestemmer seg for å la Den 
hellige ånd skape et nytt åndelig liv i dem, blir født på ny. Gud respekterer vår 
frihet, og selv om han ønsker å forvandle oss, gjør han det ikke med makt.

Tenk på den måten Herren omvendte deg på. Det er det samme om omsten-
dighetene var dramatiske eller om det var en lang og umerkelig forvand-
lingsprosess. Hvordan opplevde du den nye fødsel?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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DET NYE LIVET I KRISTUS

Det er bare mulig å bli født på ny når Den hellige ånd virker på oss. Jesus 
benyttet seg av at det greske ordet pneuma betyr både «ånd» og «vind» til å 
illustrere omvendelsen (Joh 3,8). Vinden blåser, ingen av oss kan starte den, 
lede den, og heller ikke stanse den. Dens kraft er utenfor menneskets kontroll. 
Vi kan bare reagere på den, enten gjøre motstand eller bruke den til vår fordel.

Likeledes arbeider Den hellige ånd stadig på hjertet til hvert enkelt men
neske og trekker det til Kristus. Ingen har kontroll over hans kraft til å frelse og 
forvandle. Vi kan motstå den eller gi etter for den. Når vi overgir oss til hans 
overbevisningskraft, skaper Den hellige ånd et nytt liv i oss.

Går det an å vite om vi har opplevd den nye fødsel? Ja. Åndens virkning er 
usynlig, men resultatene av hans aktivitet kan ses. De rundt oss merker at Jesus 
har skapt et nytt hjerte i oss. Ånden gir alltid en ytre manifestasjon av den 
indre forvandlingen han skaper i oss. Som Jesus sa: «Derfor skal dere kjenne 
dem på fruktene» (Matt 7,20).

Det nye livet i Kristus er ikke et sammenlappet liv med noen ytre forbedrin
ger. Det er ikke en modifikasjon eller forbedring av det gamle livet, men en 
fullstendig forvandling.

Hva sier disse tekstene om hva den nye fødsel vil gjøre for oss? Tit 3,5–7; 2 
Kor 5,17; Gal 6,15.

Ved Den hellige ånds hjelp gir Kristus oss nye tanker, følelser og motiver. 
Han vekker vår samvittighet, endrer vår innstilling, undertrykker vanhellige 
ønsker og fyller oss med himmelens fred. Selv om forandringen ikke skjer 
umiddelbart, blir vi etter hvert en ny skapning i Kristus. Det må vi bli, for den 
opprinnelige versjonen, den som kom ut av mors liv, er ikke i et rett forhold til 
Gud.

Tenk over livet ditt det siste døgnet. I hvilken grad har de rundt deg oppfat-
tet Kristus i ord, holdninger og gjerninger? Be om de karaktertrekkene som 
Den hellige ånd har til å forme i deg.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Å BLI KRISTUS

Et blomstrende åndelig liv er bare mulig ved kontinuerlig avhengighet av 
Kristus. Jesus brukte illustrasjonen om vintreet for å lære oss hvordan vi 
skal oppnå dette. «Jeg er vintreet, dere er greinene,» sa han (Joh 15,5). I Det 
gamle testamentet ble Israel fremstilt som et vintre som Herren hadde plantet 
(Jes 5,1–7; Sal 80,9.10; Jer 2,21), men Jesus omtaler seg selv som «det sanne 
vintre» (Joh 15,1) og oppfordrer sine tilhengere til å bli forent med ham slik 
greinene blir i vintreet.

Hva lærer disse versene om å bli i Kristus? Se Joh 15,4–10.

En grein som er skilt fra vintreet, kan se levende ut en stund, men snart visner 
den og dør fordi den har blitt avskåret fra livets kilde. På samme måte kan vi 
bare få liv når vi er forbundet med Kristus. Men for å fungere, må forbindelsen 
opprettholdes. Andakt om morgenen er viktig, men vårt samfunn med Gud må 
fortsette hele dagen. Å bli i Kristus betyr å søke ham hele tiden, be om hans 
veiledning, om kraft til å gjøre hans vilje og om å fylle oss med sin kjærlighet.

En av de mest lumske fellene er å prøve å leve kristenlivet uavhengig av 
Herren. «Uten meg kan dere ingen ting gjøre» (Joh 15,5). Uten ham kan vi ikke 
motstå en eneste fristelse, overvinne en eneste synd eller utvikle en karakter 
etter hans bilde. Det nye åndelige livet kan bare vokse i uavbrutt samfunn med 
Kristus.

Vi henter kraft og næring når vi leser Guds ord og mediterer over det. «De 
ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv,» sa Jesus (Joh 6,63). Når vi lagrer 
disse ordene i vårt sinn, vil de inspirere våre bønner slik at vi holder kontakten 
med Herren. Selv om det er lett å bli distrahert av «dette livets bekymringer» 
(Mark 4,19), må vi anstrenge oss for å bli i Jesus.

Hva er de største hindringene for at du kan bli værende i Kristus hele tiden? 
Hva kan du gjøre for å fjerne eller overvinne dem?

______________________________________________________________________________________________________
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BØNN

Bibelstudium og bønn er uunnværlig om vi skal bli i Kristus og vokse åndelig. 
Selv Jesus selv trengte bønn for å være ett med Far. Han ga oss et eksempel på 
et bønnens liv. Bønn markerte de avgjørende øyeblikkene i hans liv. Han ba da 
han ble døpt. Han ba ofte på ensomme steder før daggry eller på fjellet etter 
solnedgang. Noen ganger tilbrakte han hele natten i bønn, for eksempel når han 
valgte de tolv apostlene. Han ba for å vekke Lasarus til live. Ikke engang korset 
fikk ham fra å be.

Hvis vi har en Far som vet hva vi trenger, før vi ber ham om det (Matt 6,8), 
hvorfor skal vi så legge frem våre behov for ham i bønn? Fordi vi lærer å gi 
slipp på oss selv og bli mer avhengige av ham når vi ber. 

Jesu løfte er: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal 
det lukkes opp for dere» (Matt 7,7). Selv om vi ikke trenger å imponere ham 
ved å ramse opp endeløse bønner (Matt 6,5–9), må vi holde ut i bønn og klamre 
oss til hans løfter (Joh 15,7; 16,24).

Hvordan kan de ulike delene av Herrens bønn hjelpe oss å vokse i Kristus? 
Se Matt 6,9–13.

Jesus er vår mellommann i himmelen. Derfor lærte han oss å gå til Far med 
våre bønner i hans navn. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far 
om noe, skal han gi dere det i mitt navn» (Joh 16,23). Kristus sa at det er visse 
betingelser for at dette løftet skal oppfylles. Vi må tro at Gud kan svare oss 
(Matt 21,22). Det kreves en tilgivende holdning til vår neste (Mark 11,25). 
Fremfor alt bør vi alltid underordne vår vilje under Fars vilje (Matt 6,10; Luk 
22,42). Og «forsinkelser» må ikke hindre oss, tvert imot må vi alltid be og ikke 
gi opp (Luk 18,1).

«Herre, lær oss å be» (Luk 11,1) er alltid en relevant bønn, uansett hvor 
lenge det er siden vi tok imot Jesus som frelser. I hvilken del av ditt bønne-
liv trenger du fortsatt å vokse ved Guds nåde?

______________________________________________________________________________________________________
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LA SELVET DØ HVER DAG

Paradoksalt nok er det bare ved å dø at vi virkelig kan leve. Da vi ble døpt, 
døde vi (ideelt sett) fra vår gamle natur og stod opp igjen til et nytt liv. Det 
ville ha vært fantastisk hvis det gamle syndens menneske hadde avgått ved 
døden permanent da vi ble begravd i dåpens vann. Men før eller senere har alle 
oppdaget at våre gamle vaner og tilbøyeligheter fremdeles lever og kjemper for 
å gjenvinne kontroll over vårt liv. Etter dåpen må vår gamle natur dø igjen og 
igjen. Det er derfor Jesus forbandt kristenlivet med et kors.

Hva betyr Luk 9,23.24?

Mange tror det korset de må bære, er en alvorlig sykdom, uheldige omstendig
heter i livet, eller varig uførhet. Dette er tungt og trist, men betydningen av 
Jesu ord er mer vidtrekkende. For å ta opp vårt kors betyr å fornekte oss selv 
hver dag. Ikke bare en gang i blant, men hver dag, ikke bare en del av oss, men 
hele vårt vesen.

Kristenlivet er et korsformet liv. «Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever 
ikke lenger selv, men Kristus lever i meg» (Gal 2,19.20). I antikken døde de 
korsfestede ikke straks. Vanligvis ble de pint i mange timer, noen ganger flere 
dager, mens de hang på korset. Vår gamle natur kan nok være korsfestet, men 
den kjemper for å overleve og komme ned av korset.

Det er ikke lett å fornekte seg selv. Vår gamle natur henger ved oss, vårt 
gamle menneske vil ikke dø. Og vi kan ikke spikre oss selv til korset. «Men ikke 
noe menneske kan tømme seg for selvet. Vi kan bare gå villig med på at Kristus 
fullfører det verket. Da vil sjelen uttrykke seg slik: ’Frels meg mot min egen 
vilje, på tvers av mitt svake og ukristelige jeg. Herre, ta mitt hjerte, for selv kan 
jeg ikke gi deg det. Det er imidlertid din eiendom. Bevar det rent, for jeg kan 
ikke bevare det for deg. Dann meg og form meg. Løft meg opp i en ren og hellig 
atmosfære, hvor den rike strøm av din kjærlighet kan flyte gjennom min sjel.’ 

Det er ikke bare ved begynnelsen av kristenlivet at denne selvoppgivelsen 
må finne sted. Den må fornyes for hvert eneste skritt på himmelveien. … Bare 
ved en uopphørlig oppgivelse av selvet og ved avhengighet av Kristus kan vi 
vandre frem i trygghet. – Ord som lever (2006), side 107 [COL 159, 160]. Det 
må skje en daglig overgivelse til Herren.

Når var den siste gangen du lot selvet dø? Hva sier svaret deg, især i lys av 
dagens tekster? 

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Overgivelse» i Veien til Kristus, side 48–55 [SC 43–48]; «Rådsherren som ble 
Kristustilhenger» i Alfa og Omega, bind 4, side 138–145 [DA 167–177].

«Kampen mot selvet er den største kamp som noen gang har vært utkjempet. Å 
oppgi selvet, å overgi alt under Guds vilje, krever kamp, men vi må overgi oss 
til Gud før han kan fornye oss til et hellig liv.» – Veien til Kristus, side 48–49 
[SC 43].

«Vi kan ikke beholde selvet og bli fylt med Guds fylde. Vi må bli tømt for 
selvet. Dersom vi skal nå himmelen til sist, er det bare ved å gi avkall på oss 
selv og få Kristi sinn, hans ånd og hans vilje» – Lys fra det høye, side 154 [HP 
155].

«Når Guds Ånd tar hjertet i besittelse, forvandler den livet. Syndige tanker 
legges bort, onde handlinger blir oppgitt, og kjærlighet, ydmykhet og fred kom
mer i stedet for sinne, misunnelse og strid. Glede tar sorgens plass, og ansiktet 
reflekterer lyset fra himmelen. … Velsignelsen kommer når sjelen overgir seg 
til Gud i tro. Da skaper den kraften som ikke noe menneske kan se, et nytt 
menneske i Guds bilde.» – Alfa og Omega, bind 4, side 142 [DA 173]. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva er din egen erfaring med å bli i Kristus? Hva skjer når du er forbun-

det med ham? Hva skjer når du ikke er det? 

2. Hvem har ikke slitt med at bønner ikke ble besvart, i hvert fall ikke slik 
vi har bedt dem? Hvordan vedlikeholder du troen på Gud og hans løfter 
når du opplever bønner som ikke har blitt besvart slik du ønsket? Hvilke 
avgjørende ting må vi alltid huske på i slike situasjoner? 

3. Hva er det ved selvet som vi blir kalt til å fornekte dag etter dag? Se det 
slik: Hva slags liv lever du hvis du ikke fornekter selvet, hvis du lar det 
få dominere alt som du tror eller gjør? Ville det likne på Jesu liv? Hva sier 
svaret om deg selv skilt fra Kristus?
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FRA MAFIAFOLK TIL GUDS SENDEBUD, 1. DEL
Igor og Vasilij, Russland

Bestefaren var imam og mange i familien var troende, men Igor fikk en verdslig oppvekst. 
Han var dyktig til idrett og ble en ledertype som de andre guttene respekterte og fryktet. Da 

han vokste til, ble han med i mafiaen. Penger og våpen ble en del av livet. Men all spenningen til 
tross, det var noe som manglet.

Igor lette etter svar, først hos Hare Krishna, så hos de ortodokse, deretter i moskeen, men fant 
ikke det han søkte. 

En dag kom han på sporet av en mann som hadde en bibel. En venn formidlet kontakt. ”Vet du 
at du kan lese om uren mat i Bibelen, at man ikke skal spise svinekjøtt?” spurte mannen. Nei, han 
forestilte seg at bare Koranen lærte sånt.

Igor ringte ofte til mannen, som forklarte tålmodig. Til slutt inviterte mannen ham i kirken. 
”Jeg kommer aldri i kirken din,” sa Igor bryskt. Men bibelmannen ga ikke opp og holdt kon

takten. Et halvt år senere fornyet han invitasjonen, og nå kom Igor.
Lokalet var ikke all verden, men han følte seg tiltrukket av stedet og fortsatte å gå. Noen av 

medlemmene var mistenksomme: hvem var denne karen ”egentlig”? Igor sammenlignet det han 
lærte om Bibelen med det han kjente fra før. Før dåpen studerte han sammen med pastoren og 
pepret ham med spørsmål. Så kom en evangelist til Kazan, og Igor ble døpt 35 år gammel.

”Da jeg ble døpt, skjønte jeg at jeg ikke kunne drive på som før, men jeg var likevel en bråk
maker.” Han hadde pistolen med i kirken. En dag sa et medlem: ”Sett din lit til Gud, ikke våpen.”

Uken etter lot Igor pistolen ligge hjemme, men han var redd. På vei hjem så han en mørk 
skygge som fulgte etter ham. Han snudde seg, men det var bare en som bar en sekk poteter. 

Nå ble troen bare sterkere, og han fortalte andre om sitt nye liv. Hans søster og kone begynte 
også å gå i adventkirken, og året etter ble de døpt. Slik gikk det også med hans niese og nevø og 
mange andre. 

En dag han fortalte en venn om det han hadde lært fra Bibelen, sto en mann og hørte på. Han 
ville vite mer. 

Mannen het Vasilij og hadde levd et hardt liv, også han som en del av mafiaen. Han var arret 
og vansiret etter at fiender hadde skåret ham med knust glass på hodet, ansiktet, øynene og det 
ene øret. Han hadde også arr etter kuler. 

Gud hadde en mening med å sende Igor til Vasilij.

Fortsetter neste uke.



Bakgrunnsstoff
Matt 9,36; Mark 10,21; Luk 10,30–37; Matt 25,31–46; Luk 6,32–35; Joh 
15,4–12.

Minnevers
«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket 
dere, skal dere elske hverandre» (Joh 13,34).

Budet om å elske vår neste er ikke noe nytt i evangeliene. I Det gamle testa
mentet hadde Gud allerede sagt til sitt folk: «Du skal elske din neste som deg 
selv» (3 Mos 19,18) og: «Du skal elske ham [innflytteren] som deg selv» (3 
Mos 19,34).

Hvorfor sa så Jesus: «Et nytt bud gir jeg dere?» Det nye i Jesu lære var den 
nye målestokken: «som jeg har elsket dere». Før Kristus ble menneske, hadde 
man ikke fått en full åpenbaring av Guds kjærlighet. Men med sitt uselviske liv 
og død åpenbarte Jesus kjærlighetens egentlige og dypeste betydning. 

«Kjærligheten var det elementet Kristus levde og vandret og arbeidet i. Han 
kom for å favne verden med sin kjærlighets armer. … Vi skal følge det eksem
pelet Kristus ga og la ham være vårt mønster, til vi har den samme kjærlighe
ten til andre som han har vist oss.» – Our Father Cares, side 27.

Denne uken skal vi se på Jesu varme, sympatiske, hensynsfulle og medfø
lende liv. Måtte vi bli rørt og formet av hans lære om aktiv kjærlighet, som er 
kjennetegnet på sann kristendom.
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Leve som Kristus



HVORDAN JESUS LEVDE

På tross av at han stadig var utsatt for Satans angrep, levde Jesus et uselvisk liv 
i kjærlighet og tjeneste. Han prioriterte alltid andre, ikke seg selv. Fra barnsben 
til korset viste han en konstant varme og vilje til å tjene andre. Han var alltid 
rede til å avlaste lidelse. Han viste omsorg for dem som samfunnet holdt for 
å være av liten verdi, for eksempel barn, kvinner, utlendinger, spedalske, og 
tollere. Han var ikke «kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene» (Matt 
20,28). Det var derfor «han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet 
alle som var underkuet av djevelen» (Apg 10,38). Hans medfølelse og interesse 
for andres ve og vel var viktigere for ham enn hans egne fysiske behov for 
mat og husly. Ja, selv på korset var han mer opptatt av sin mor enn sine egne 
lidelser (Joh 19,25–27).

Hva lærer Matt 9,36; 14,14 og 15,32 om Jesu syn på andre?

Jesus var følsom overfor folks behov, og han brydde seg virkelig om dem. Han 
hadde medfølelse med folkemengden. Han ble grepet av medlidenhet med de 
hjelpeløse, som de to blinde ved Jeriko (Matt 20,34), en spedalsk som ba om 
hjelp (Mark 1,40.41) og en enke som nettopp hadde mistet sin eneste sønn (Luk 
7,12.13).

Hvilket prinsipp veiledet Jesus i hans omgang med mennesker? Se Mark 
10,21 og Joh 11,5.

Hver barmhjertighetsgjerning, hvert mirakel, hvert ord var uttrykk for hans 
uendelige kjærlighet, en urokkelig og evig kjærlighet. På slutten av sitt liv viste 
han disiplene at han som hadde elsket dem fra begynnelsen, «elsket dem helt til 
det siste» (Joh 13,1). Med sin død på korset viste han hele universet at uselvisk 
kjærlighet seirer over egoisme. I lys av Golgata ser vi at prinsippet om selvfor
nektende kjærlighet er det eneste holdbare grunnlaget for livet.

«Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine» (Joh 
15,13). Hva tror du dette betyr i praksis i det daglige liv? Hvordan gjør man 
det, dag etter dag?

______________________________________________________________________________________________________
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ELSK DIN NESTE

Å leve som Jesus levde vil si å vise den kjærligheten han viste. Han beskrev 
denne kjærligheten i lignelsen om den barmhjertige samaritan (Luk 10,30–37) 
da han snakket med en skriftlærd. Den skriftlærde sammenfattet vår plikt over
for Gud og medmennesker: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte 
og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som 
deg selv» (Luk 10,27). Han kjente Bibelen godt, for han siterte utenat fra  
5 Mos 6,5 og 3 Mos 19,18, men han må ha følt at han ikke viste kjærlighet til 
sin neste. I et forsøk på å rettferdiggjøre seg selv, spurte han Jesus: «Hvem er 
så min neste?» (Luk 10,29). 

Hva sa Jesus om hvem som er vår neste? Hva innebærer lignelsen om den 
barmhjertige samaritan for oss? Se Luk 10,30–37. Hva har budet om å «elske 
din neste som deg selv» med den gylne regel å gjøre? Matt 7,12.

På spørsmålet: «Hvem er så min neste?» svarte Jesus i praksis at vår neste er 
enhver som trenger vår hjelp. Så i stedet for å spørre: «Hva kan min neste gjøre 
for meg,» bør vi spørre: «Hva kan jeg gjøre for min neste?”

Jesus gikk langt utover den vanlige, negative gjengivelse av denne regelen 
på den tiden: «ikke gjør mot andre det du selv ikke liker.» Ved å uttrykke det 
positivt, viste han ikke bare hva vi skal unnlate, men hva vi skal gjøre. Vi må 
huske at dette prinsippet ikke sier at vi skal behandle andre som de behandler 
oss. For det er lett å være snill mot dem som er snille mot oss eller slem mot 
dem som er slemme mot oss. I stedet bør vår kjærlighet til vår neste alltid være 
uavhengig av den måten vår nabo behandler oss på.

Tenk på noen som har behandlet deg dårlig. Hvordan har du behandlet dem? 
Hva kan Kristi måte å behandle dem som mishandlet ham lære deg om hvor-
dan du kan forholde deg til dem som ikke behandler deg godt?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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KJÆRLIG TJENESTE

Hva er hovedtanken i Matt 25,31–46?

På den ytterste dag får vi mange overraskelser. De som var på 
Menneskesønnens høyre hånd hadde aldri forestilt seg at deres uselviske 
kjærlighet skulle bli så avgjørende. Kristus roser dem ikke for det verdifulle 
arbeidet de har gjort, eller de store gavene de har gitt. I stedet ønsker han dem 
velkommen til himmelen på grunn av deres små omsorgshandlinger mot de 
minste av hans søsken.

Menneskene på venstre hånd blir også overrasket over kongens begrunnelse 
for sin dom. Noen av dem vil selv si: «Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved 
ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjernin
ger ved ditt navn?» (Matt 7,22). Handlingene er fine, men de er verdiløse uten 
kjærlighet. De sa de tjente Kristus, men han har aldri kjent dem (Matt 7,23), 
fordi de aldri har elsket ham eller hans brødre. De levde ikke etter prinsippene 
for sann religion (se Jak 1,27).

Kommentatorer har hatt ulike tolkninger av hvem «disse mine minste søs
ken» (Matt 25,40) er. Det er viktig å finne ut hvem de er for å vite vårt kristne 
ansvar. Noen tolker det som at Jesu «minste søsken» er apostlene og andre 
kristne misjonærer. De finner støtte for dette synet i Matt 10,40–42 og kon
kluderer med at alle menneskers skjebne er avhengig av hvordan de behandler 
kristne misjonærer. Andre bygger på Matt 12,48–50 og sier at Jesu «minste søs
ken» er hans etterfølgere rent generelt. Selvsagt er alle Jesu disipler hans søs
ken, men hans ord synes å favne mer. «Han identifiserer seg med hvert enkelt 
menneske … Han er Menneskesønnen, og slik er han blitt en bror til enhver av 
Adams sønner og døtre.» – Alfa og Omega, bind 5, side 193 [DA 638]. 

Tenk på en gang da du var i desperat behov for hjelp og noen kom deg til 
unnsetning. Hva betydde den hjelpen for deg? Hvordan viser opplevelsen 
hvorfor det er så viktig å hjelpe andre som er i nød?

______________________________________________________________________________________________________
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ELSK DERES FIENDER

Det største bevis på ekte kristendom er å elske våre fiender. Jesus satte denne 
høye standarden i kontrast til den gjengse forestillingen. Av budet «du skal 
elske din neste som deg selv» (3 Mos 19,18), hadde mange utledet noe Herren 
ikke hadde sagt: du skal hate din fiende. Teksten antyder ikke noe sånt.

Hvordan viser man i praksis kjærlighet til sine fiender, ifølge Jesus? Se 
Luk 6,27.28.

En motstander kan vise fiendskap på tre måter: ved en fiendtlig holdning 
(«jeg hater dere»), med sine ord (“forbanner dere”) og med sine handlinger 
(«mishandler dere og forfølger dere» (Matt 5,44). Dette tredelte uttrykket for 
fiendskap skal vi møte med tre uttrykk for kjærlighet: å gjøre gode ting for 
dem («gjøre godt» mot dem), snakke godt om dem («velsigne» dem), og gå 
i forbønn for dem hos Gud. Det kristne svar på fiendskap og motstand er å 
«overvinne det onde med det gode» (Rom 12,21).

Merk: Jesus ber oss først om å elske våre fiender og deretter å vise denne 
kjærligheten med gode handlinger, gode ord og forbønn. Uten Guds kjærlighet 
ville disse handlingene, ordene og bønnene være en hyklersk forfalskning av 
sann kristendom.

Hvorfor skal vi elske våre fiender? Se Luk 6,32–35.

Jesus ga tre argumenter for å få oss til å forstå dette budet. Først må vi leve 
bedre enn det som er forventet i verden. Selv syndere elsker hverandre, og 
kriminelle hjelper kriminelle. Hva er poenget hvis det å følge Kristus ikke får 
oss til å leve og elske bedre enn verdens barn? For det andre vil Gud belønne 
oss for å elske våre fiender, og selv om vi ikke elsker for belønningens skyld, 
vil han gi oss den i nåde. Og for det tredje er denne form for kjærlighet et bevis 
på vårt samfunn med vår himmelske Far, som «er god mot de utakknemlige og 
onde» (Luk 6,35).

______________________________________________________________________________________________________
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HVORDAN LEVE SOM JESUS

Jesus krevde et så uselvisk og kjærlig liv at de fleste sannsynligvis følte seg 
overveldet og motløse. Hvordan kan vi elske vår neste uselvisk? Og kan vi 
elske våre fiender? Menneskelig sett er det umulig.

Men Gud ville aldri bedt oss om å elske og tjene dem som er hatske og lite 
elskelige uten å gi oss midler til å gjøre det. «Dette mål er ikke for høyt for oss 
å nå opp til. Ethvert bud og pålegg Gud gir, inneholder et bestemt løfte. Gud 
har gjort det mulig for oss å bli lik ham, og han vil gjennomføre dette for alle 
som ikke med vilje setter seg imot og hindrer ham.» – I naturens tempel, side 
78 [MB 76].

Hva er løftet bak budet om å elske våre fiender? Det er vissheten om at Gud 
er god og barmhjertig mot de utakknemlige og onde (Luk 6,35.36), som også 
omfatter oss. Vi kan elske våre fiender fordi Gud elsket oss først, selv om vi 
var hans fiender (Rom 5,10). Når vi daglig bekrefter at vi tar imot hans offer 
for oss på korset, vil hans kjærlighet gjennomsyre vårt liv. Jo mer vi forstår og 
opplever Guds kjærlighet til oss, desto mer vil hans kjærlighet strømme fra oss 
til andre, også våre fiender.

Hva er forholdet mellom å bli i Kristus og hans kjærlighet og å elske vår 
neste? Se Joh 15,4–12.

Hver dag må vi ikke bare ta imot Jesu død for oss, men også overgi vår vilje til 
ham og bli i ham. Slik Jesus ikke søkte sin egen vilje, men Fars vilje (Joh 5,30), 
slik må vi sette vår lit til Jesus og hans vilje. For uten ham kan vi ikke gjøre 
noe.

Hver dag som vi velger å overgi oss til Jesus, lever han i oss og gjennom 
oss. «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg» (Gal 2,20). Dermed 
endrer han mine selvfikserte holdninger og gir meg et uselvisk liv i kjærlighet.

Les Joh 15,4–12 igjen. Hva er den gleden Jesus beskriver i den teksten? 
Hvordan kan vi oppleve den gleden som kommer av å tjene ham, også når vi 
ikke nødvendigvis føler noen glede over våre umiddelbare omstendigheter?

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Hvem er min neste?» side 55–62 [DA 497–505] og «Kristendom i hverdagen» 
side 192–197 [DA 637–641] i Alfa og Omega, bind 5.

«Overalt omkring oss er det stakkars forpinte mennesker som trenger medfø
lende ord og hjelpende hender. Det finnes enker som har behov for sympati og 
aktiv støtte. Det finnes foreldreløse som Kristus har bedt sine etterfølgere ta 
imot som en betroelse fra Gud. ... De er medlemmer av Guds store husstand, og 
kristne er som Guds husholdere ansvarlige for dem. «Deg vil jeg kreve til regn
skap for hans blod.» – Ord som lever (2006), side 282 [COL 386, 387].

«Det er ikke størrelsen av det arbeid vi utfører som vinner Frelserens bifall, 
men den kjærlighet og troskap vi gjør det med.» – Lys fra det høye, side 324 
[HP 325].

  Spørsmål til drøftelse
1. Ved første øyekast kan det se ut som om lignelsen om sauene og 

geitene lærer at vi blir frelst av gjerninger: jo flere gode gjerninger 
vi gjør, desto større er sjansen for å komme inn i Guds rike. Men vår 
overraskelse vil bli at vi ikke viste kjærlighet for fortjenestens skyld. 
Jesus lærte at evig liv er et resultat av å tro på ham (Joh 3,15; 6,40.47; 
11,25.26). Det som gjøres i kjærlighet, er et resultat av tro og kjærlighet 
til Gud (Gal 5,6). Disse gjerningene er bevisene, ikke årsaken, til frelse. 
Hvordan kan vi forsøke å opptre på en kjærlig måte og samtidig unngå 
å tro at gjerningene gjør oss fortjent til himmelen? Hvorfor må vi alltid 
skille mellom frelsens frukt og midlene?

2. Det er én ting å elske sine «fiender» når de bare er irriterende, uvenn-
lige skapninger, så som vanskelige kolleger, uhøflige bekjente eller 
utakknemlige naboer. Det er ille nok. Men hva med virkelige fiender, 
folk som har gjort deg vondt, eller som vil skade deg eller din familie? 
Hvordan kan vi elske dem? Hvilken trøst er det (om noen) at det ikke sies 
at vi skal elske dem som oss selv? 

3. Folk kan være uenig i vår teologi, læren, livsstilen, stort sett alt. Men 
hvem kan argumentere mot uselvisk kjærlighet? En slik kjærlighet vit-
ner om en kraft som overgår fornuftige og logiske argumenter. Hvordan 
kan vi lære å uttrykke denne kjærligheten samme hva det koster?
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FRA MAFIAFOLK TIL GUDS SENDEBUD, 2. DEL
Igor og Vasilij, Russland

Igor var en ledertype. Han hadde suksess i den russiske mafiaen, men noe manglet. Han under-
søkte flere religioner før han ble døpt i Adventkirken. Mange andre tok imot troen når han vitnet. 
Ikke alle var interessert, men noen hørte på ham.

Vasilij arbeidet for et selskap som skapte kontrakter til millioner av rubel. Han hadde dyrt 
utstyr så han kunne avlytte lukkede rom. Folk som ville selskapet til livs, visste at Vasilij 

hadde en nøkkelrolle og prøvde å ta ham av dage – to ganger.
Første gang var han på et marked sammen med sin datter. Angrepet var grusomt, men han 

overlevde.
Andre gang ble han truffet av flere skudd, men klarte å løpe hjem. Der falt han om og ba 

moren tilgi ham, men hun sa han ville stå det over. Med nytt håp kjempet han for livet og ringte 
politiet. Han ble kjørt til sykehuset.

Senere traff han en baptist, som spurte: ”Har du lyst til å drepe dem som angrep deg?”
”Det kan du tro,” sa Vasilij.
”Ikke gjør det,” sa baptisten. ”Dreper du dem, får du aldri fred. Bare tilgi.”
Senere traff han en av mennene i skogen. ”OK,” hvisket han, ”jeg tilgir ham.” Et halvt år 

senere var mannen død, en annen ble ufør, og den tredje ble skutt og drept.
Da årsskiftet nærmet seg, sto fødselsdager og selskaper i kø, to fulle uker med røyk og vodka. 

Men det var ikke det samme lenger. Etter to uker hadde han fått nok. ”Jeg må ha et nytt liv!” sa 
han til seg selv.

Han ba Gud om hjelp, klarte å skaffe en bibel og fikk med seg vennene sine på en skogtur i tre 
dager. To ble med.

”Vi gjorde ikke annet enn å lese Bibelen,” sa Vasilij. Plutselig kom et barn forbi på ski og ropte 
”god jul!” Dette var så uvanlig at Vasilij så det som et tegn fra Gud. Han ba: ”Gi meg dette livet i 
en måned.” Det fikk han. Så ba han om en måned til med et rent liv og fikk det. Han ba sin kone 
om tilgivelse og lever fremdeles et rent liv.

Da Vasilij og Igor møttes, skjønte de at de hadde mye felles. Nå arbeider de sammen med å 
utbre litteratur med en liten avis som kommer ut i hele Kazanområdet. Den er full av opplysnin
ger om sunn helse og åndelig innsikt. Det er en av de mest populære avisene i Russland. De to 
samarbeider også om å skaffe sponsorer til utdeling av tusenvis av bøker i og rundt Kazan. 

Vasilij og Igor gleder seg til det nye kirkebygget i Kazan sentrum, takket være offeret 13. sab
bat dette kvartalet. 



Bakgrunnsstoff
5 Mos 32,4; Sal 28,1; Joh 17; Joh 15,1–5; Matt 7,1–5; Matt 5,23.24; 18,15–18.

Minnevers
«Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord 
kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg 
i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt 
meg» (Joh 17,20.21).

Den kristne kirkes røtter kan spores tilbake til Adam, Abraham, og Israels 
sønner. Herren hadde kalt Abraham, og senere israelittene, til å inngå et 
paktsforhold med ham så verden kunne velsignes gjennom dem. Dette pakts
forholdet ble videreført i kirken.

Kirken var ikke apostlenes påfunn. Jesus sa at han selv ville starte sin 
menighet: «Jeg vil bygge min kirke» (Matt 16,18). Kirken er her fordi Jesus 
Kristus ville det. Han er dens opphavsmann.

Ifølge evangeliene brukte Jesus begrepet menighet bare tre ganger (Matt 
16,18; 18,17). Men det betyr ikke at han unnlot å ta opp temaet. Han lærte en 
hel del som har tilknytning til menigheten. Denne uken skal vi se på to hoved
tanker: grunnlaget for kirken og enhet i menigheten.

Menigheten
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MENIGHETENS GRUNNLAG

«På denne klippen vil jeg bygge min kirke», sa Jesus (Matt 16,18). Hvem er 
klippen (petra på gresk) som kirken er bygget på? Noen tror at Peter er klippen. 
De sier at Herren brukte et ordspill på Peter og klippe (henholdsvis petros og 
petra på gresk) – et ordspill som antagelig ville gå klarere frem på arameisk, 
som Jesus talte. Men ingen kjenner den nøyaktige ordlyden i Jesu utsagn på 
arameisk. Vi har bare den greske teksten hos Matteus, som skiller mellom 
petros (stein) og petra (klippe).

Det er gode grunner til å si at petra viser til Kristus. Den umiddelbare sam
menhengen for Jesu uttalelse (Matt 16,13–20) er opptatt av Kristi identitet og 
misjon, ikke Peters. Dessuten hadde Jesus allerede brukt bildet om å bygge på 
fjell og tydelig pekt på klippen som seg selv og hans lære (Matt 7,24.25).

Hvilken symbolsk betydning har «klippe» i Det gamle testamentet? 5 Mos 
32,4; Sal 28,1; 31,3,4; 42,10; 62,3; Jes 17,10.

Når Peter og de andre apostlene hørte Jesus tale om å bygge sin menighet på en 
klippe, ville de ha forstått bildet i lys av hva det betydde i Det gamle testamen
tet – nemlig et symbol på Gud.

Peter sa selv at Kristus er «steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, 
men som er blitt hjørnestein» (Apg 4,11), og han brukte begrepet klippe om 
Kristus som grunnlaget for kirken (1 Pet 2,4–8). Mens han sammenlignet 
kristne generelt med «levende steiner», brukte han bare ordet klippe (petra) om 
Kristus. Jesus er den eneste i Bibelen som blir kalt petra.

Apostelen Paulus brukte ordet petra om Kristus (Rom 9,33; 1 Kor 10,4) 
og sa at «ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus 
Kristus» (1 Kor 3,11). Vi konkluderer derfor at den første menighet betraktet 
Jesus Kristus som den underliggende petra som kirken er bygget på, og alle 
profetene og apostlene, deriblant Peter, er det første laget av levende steiner i 
menighetens åndelige byggverk (Ef 2,20).

Hvorfor er det viktig å vite at menigheten er grunnlagt på Kristus selv?

______________________________________________________________________________________________________
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KRISTI BØNN OM ENHET

Det var torsdag kveld. Etter nattverden gikk Jesus og disiplene til Oljeberget. 
På vei til Getsemane stoppet Jesus og ba for seg selv, for disiplene og for alle 
som skulle komme til tro på ham gjennom deres forkynnelse. Selv om korsets 
pinsler lå foran ham, var han mest bekymret for sine etterfølgere. Joh 17 er Jesu 
lengste forbønn i Bibelen. Det er oppmuntrende å tenke på at han ba for alle 
som tror på ham, også oss.

Les Joh 17. Hva var det viktigste Jesus ba Far om for de troende? Se spesielt 
vers 21–23.

Samhold er avgjørende for menighetens liv. Dets betydning går frem av at 
Kristus fire ganger gjentok bønnen om at hans etterfølgere måtte være ett 
(Joh 17,11.21–23). I denne stunden kunne Jesus ha bedt om mye annet som 
var viktig og nødvendig. I stedet ba han om at de troende måtte være ett. Han 
visste at den største faren for menigheten var rivalisering og splittelse.

Jesus ber ikke om ensartethet, men en personlig enhet som minner om hans 
forhold til Far. Han og Far er to atskilte personer med ulike oppgaver. Likevel 
er de ett i natur og formål. På samme måte har vi forskjellig temperament, 
bakgrunn, evner og roller, men alle bør stå sammen i Jesus Kristus.

For å oppnå slik enhet må vi fullt ut akseptere Kristi herredømme i vårt liv. 
Han må få forme vårt sinn, og vi må overgi vår vilje til hans vilje. 

Enheten er ikke et mål i seg selv. Den er et vitnesbyrd som skal få verden 
til å tro på Kristus som den Frelseren Faderen har sendt. Harmoni og enhet 
blant mennesker av ulik legning er det sterkest mulige vitnesbyrd om at Gud 
har sendt sin Sønn for å frelse syndere. Det er bevis på Kristi kraft til frelse og 
forvandling. Og vi får være med og vitne om dette.

Mange ganger trues enheten av noe annet enn egoisme. Hvordan kan vi 
passe oss så vi ikke ødelegger enheten uten grunn? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

66 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 4

Lekse 8  /  23. augustMandag



KRISTI VEI TIL ENHET

Hva er grunnlaget for det samholdet som Jesus ba om for sin menighet? Se 
Joh 17,23 og Joh 15,1–5.

«Dere er i meg og jeg i dere» (Joh 14,20) uttrykker det nære forholdet vi må ha 
til Jesus. Jesus i hjertet fører til enhet. Han tilfører oss to ting som er uunnvær
lig for enhet: Guds ord og Guds kjærlighet.

Hvis vi har Jesus, har vi også hans ord, som faktisk er Faderens ord (Joh 
14,24; 17,8.14). Jesus er «sannheten» (Joh 14,6), og Faderens ord også er sann
het (Joh 17,17). Samhold i Jesus betyr samhold i Guds ord. For å ha enhet må vi 
bli enige om sannhetens innhold slik det finnes i Guds ord. Ethvert forsøk på å 
oppnå enighet uten tilslutning til bibelske trospunkter, er dømt til å mislykkes.

Gud ønsker også at vi skal stå sammen i ekte kjærlighet. Har vi Jesus, har 
vi også den fullkomne kjærlighet som Far har for Sønnen (Joh 17,26). Denne 
kjærligheten er ikke flyktig føleri, men et levende og varig handlingsprinsipp. 
For å få sann kjærlighet må vi ha mindre av selvet og mer av Jesus. Vår stolthet 
må dø, og Jesus må leve i oss. Da vil vi virkelig og oppriktig elske hverandre 
slik at den fullkomne enhet som Jesus ba om, blir mulig.

«Når de som sier de tror sannheten, blir helliget i sannheten, når de lærer av 
Kristus, hans saktmodighet og ydmykhet, vil det være fullkommen harmoni i 
menigheten.» – Signs of the Times, 19. september 1900.

Det har ikke alltid vært lett å ha et opphøyd syn på sannheten og en dyp 
kjærlighet til hverandre på samme tid. Det er alltid fare for å vektlegge det ene 
på bekostning av det andre. En gang ble læren regnet som det som var viktigst 
for samhold. Heldigvis er denne ubalansen gradvis blitt rettet opp. Men i dag 
risikerer vi å gå i den andre grøften: å tro at kjærlighet er viktigere for enhet 
enn sannheten. Vi må huske at kjærlighet uten sannhet er blind, og sannhet 
uten kjærlighet er nytteløs. Hode og hjerte må arbeide sammen.

Apostelmenigheten viste den enheten Kristus ba om. «De holdt seg trofast 
til apostlenes lære [sannhet] og fellesskapet [kjærlighet]» (Apg 2,42).

______________________________________________________________________________________________________
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EN STOR HINDRING FOR ENHET

Hvordan kan Jesu ord i Matt 7,1–5 hjelpe oss å unngå splittelse og kon-
flikter i menigheten?

Det er mye lettere å se andres feil enn våre egne. Det å kritisere gir en følelse 
av overlegenhet fordi kritikeren sammenligner seg med andre som synes å være 
verre enn ham. Men vi skal ikke sammenligne oss med andre, bare Jesus. 

Hvor mange problemer kunne vært unngått hvis vi bare fulgte budet: «Du 
skal ikke gå rundt og baktale ditt eget folk» (3 Mos 19,16). Det er smertelig sant 
at «den som baktaler andre, skiller venn fra venn» (Ordsp 16,28).

Det finnes tilfeller hvor det er nødvendig å uttale seg om en annen. Men før 
vi gjør det, bør vi stille oss tre spørsmål:

1. Er det sant det jeg er i ferd med å si? «Du skal ikke vitne falskt mot din 
neste» (2 Mos 20,16). Noen ganger kan vi fortelle noe som et faktum, enda det 
faktisk er en antakelse eller en gjetning. Dessuten kan vi komme til å føye til 
vår egen subjektive vurdering, slik at vi risikerer å gi en feilaktig fremstilling 
av andres motiver.

2. Er det jeg er i ferd med å si, oppbyggelig? Er det til nytte for dem som 
hører det? Paulus ber oss om bare å si «det som er godt, og som bygger opp der 
det trengs» (Ef 4,29). Hvis noe er sant, men ikke oppbyggelig, er det ikke da 
bedre ikke å si det?

3. Er det mulig å si det på en kjærlig måte? Den måten vi sier noe på, er like 
viktig som det vi sier (se Ordsp 25,11). Hvis det er sant og oppbyggelig, må vi 
forsikre oss om at vi kan si det på en måte som ikke fornærmer andre.

Jakob sammenligner tungen med en liten brann som setter en stor skog i 
brann (Jak 3,5.6). Hvis vi hører sladder, bør vi ikke legge mer ved på bålet, for 
«er det slutt på veden, slukner ilden; er baktaleren borte, stilner tretten» (Ordsp 
26,20). Sladder trenger en kjede av sendere for å overleve. Vi kan stoppe den 
ved å nekte å høre på den, og hvis vi allerede har hørt den, la være å gjenta det. 
«I stedet for å sladre, og dermed skape ugagn, bør vi fortelle om Kristi make
løse kraft og tale om hans storhet.» – The Upward Look, side 306.

Det skal være sikkert: kritikk av andre kan få oss til å føle oss bedre. Men 
hva skjer når vi sammenligner oss med Jesus?

______________________________________________________________________________________________________
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GJENOPPRETTELSE AV ENHET

Hvorfor er forsoning med en fornærmet bror en forutsetning for tilbe-
delse? Se Matt 5,23.24.

Folk kom med forskjellige slags offer til alteret, men Jesus tenkte nok på et 
dyr som ble ofret så synderen kunne få Guds tilgivelse. Før vi kan få Guds 
tilgivelse, må vi imidlertid ha et riktig forhold til andre. Forsoning forutsetter 
ydmykhet og erkjennelse av våre feil. Hvordan kan vi be om Guds tilgivelse 
uten denne holdningen?

Hvilke tre trinn skal vi følge hvis noen har såret oss? Se Matt 18,15–18.

Jesus sier at vi i stedet for å snakke med andre om uretten, bør snakke med den 
som har gjort galt, ikke for å kritisere, men for å vise ham hans feil og be ham 
om å omvende seg (3 Mos 19,17). Vi bør gjøre alt vi kan, med ydmykhet og 
kjærlighet, for å hjelpe henne å se sine feil, slik at hun kan omvende seg og be 
om unnskyldning. Det er veldig viktig at man ikke lar feilen komme alle andre 
for øre. Det ville gjøre det mye vanskeligere for henne å vende om.

Ideelt sett vil den private samtalen føre til omvendelse og forsoning. Men 
hvis vedkommende ikke innrømmer sine feil og heller ikke er villig til å gjøre 
opp for seg, er neste trinn å ta med ett eller to vitner (5 Mos 19,15) i et forsøk 
på å overtale ham. De bør ikke alt være personlig inne i situasjonen, slik at de 
lettere kan oppfordre ham om å vende om. Hvis vedkommende nekter å høre på 
deres råd, kan de vitne om det de har gjort for ham.

Til slutt, og bare hvis de to første forsøkene har mislyktes, bør vi «si det til 
menigheten» – ikke for å utløse disiplinærtiltak, men for at en endelig appell 
skal føre til omvendelse. Helt fra første stund er formålet med hele prosessen å 
hjelpe henne på rett kjøl (Gal 6,1). 

Vi må huske at forsoning er den beste måten å skape legedom for alle som 
er part i en tvist. Hvorfor unnlater vi så ofte å følge den veiledningen Jesus 
ga når noen har såret oss? Hvordan kan vi lære å ikke la hevntørst dominere 
vår tenkning?
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«Kristelig enhet» side 63ff i Veiledning for menigheten, bind 2 [5T 236–248]; 
«Ett med Kristus i Gud,» side 190ff i Veiledning for menigheten, bind 3 [8T 
239–243].

«Enighet er styrke. Splittelse er svakhet. Når de som tror den nærværende 
sannhet, er forent, utøver de en sterk innflytelse. Satan forstår dette så godt. 
Aldri har han vært mer bestemt enn nå på å gjøre Guds sannhet virkningsløs 
ved å få bitterhet og splid inn blant Herrens folk.» – Veiledning for menigheten, 
bind 2, side 63.

«Vi bør legge vinn på å tenke godt om alle, spesielt våre trossøsken, helt 
vi blir nødt til å tro noe annet. Vi bør ikke ha det travelt med å tro negative 
uttalelser. De er ofte et resultat av misunnelse eller misforståelser, eller de kan 
skyldes overdrivelser eller delvis kjennskap til fakta.» – Testimonies for the 
Church, bind 5, side 58.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan håndterer du mennesker som – til tross for at læren er «feil» – 

er snille, imøtekommende og kjærlige, til tross for forskjellene? Hvordan 
bør du være mot dem? Og hvordan håndterer du folk som du er enig med 
teologisk, men som er harde, dømmende og ukjærlige mot alle som ikke 
er enige med dem?

2. Enhet er viktig for kirken, men hvor godt har man bevart den? Hva tror 
du en ikke-kristen som ser på kristendommen, vil ha å si om «kristen 
enhet?»

3. Jesus lærer oss å tilgi dem som har såret oss. Men hva om de ikke har 
omvendt seg og ikke ber om tilgivelse? Hvordan skal vi forholde oss til 
dem?

4. Hva er sammenhengen mellom kjærlighet og disiplin? 

5. Den økumeniske bevegelsen sier at den er et forsøk på å skape den 
enhet som Kristus ba om. Folk kan mene godt, men hvilke problemer er 
det med denne bevegelsen, bortsett fra forståelsen av begivenhetene i 
den siste tid?

6. «Vi bør legge vinn på å tenke godt om alle, spesielt våre trossøsken, 
inntil vi blir nødt til å tro noe annet.» Hvordan skal vi forstå denne set-
ningen i lys av menneskets falne natur?
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M ISJONSFORTELLING
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•  Kazan er en fleretnisk by på 1,1 mil-
lioner hvor kristne og muslimer bor 
fredelig sammen.

•  Kazan er Russlands sportshoved-
stad. 16.-23. juli 2014 holdes verdens-
mesterskapet i fekting her. I 2018 er 
byen vertskap for FIFAs World Cup.

23 .  august

VENNER FORTELLER VENNER
Timor og Albina, Kazan, Russland

Timor (18) og Albina (19) studerer me
teorologi ved det berømte universitetet i 

Kazan. For Timor var det en ekstra utfordring 
å vitne om sin tro på et forskningsuniversitet.

”Alle vennene mine vet om min tro, ” 
sa han, ”men enkelte vil ikke høre. Og her i 
Tatarstan kan det være vanskelig å fortelle om 
Jesus Kristus, siden mange er av en annen tro.

En dag Timor snakket med Albina, som 
går i samme klasse, fortalte han henne om sin 
gudstro.

”Timor fikk meg interessert i å studere Bibelen,” sier Albina. Hun skaffet seg en bibel og be
gynte å lese. Når hun hadde spørsmål, spurte hun Timor, som enten svarte direkte eller ga henne 
skriftsteder å lese.

En dag inviterte Timor henne med til lokalet som adventistene leier i Kazan på sabbatene. Hun 
ble begeistret, særlig for sabbatsskolen, men også musikken. 

Albina har kommet til møtene et år nå og skal snart døpes. Både hun og Timor og de andre 
som kommer til den leide salen, gleder seg til den nye adventkirken som skal bygges i sentrum.

”Det følger mange utfordringer med å leie,” sier pastor Anwar Gindullin. ”Myndighetene re
spekterer deg når du har din egen bygning, og ellers må man ofte møte opp med papirer på at man 
leier og forsikre dem om at man ikke har politiske planer eller driver med terrorisme. Og en kirke 
i sentrum skaper troverdighet og tilgjengelighet. Vi vil at den nye kirken skal møte folks behov. 
Det blir en stor møtesal, musikkrom, treningssal, et sted for de unge og kanskje en kafé. Dess
uten anlegger man lekeplass for barn foran kirken, der foreldre kan komme og høre fin musikk og 
slappe av mens barna leker. Drømmen er at folk skal bli vant til å komme til adventistsenteret.”

Denne nye kirken/senteret er et av prosjektene for 13. sabbat dette kvartalet. Hjelp oss så 
drømmen går i oppfyllelse for våre søsken i Kazan.



Bakgrunnsstoff
Matt 5,14–16; Luk 24,48.49; Joh 20,21; Matt 28,19.20; Åp 14,6–12.

Minnevers
«Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd 
for alle folkeslag, og så skal enden komme» (Matt 24,14).

Tidlig i sin virksomhet kalte Jesus Peter og Andreas til å være disipler, noe 
som betydde at de skulle føre andre til ham: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre 
dere til menneskefiskere!» (Matt 4,19). Senere utnevnte han tolv disipler «for 
at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å 
forkynne» (Mark 3,14). Kristus sendte ut de tolv apostlene, og senere sytti 
disipler, som også skulle evangelisere (Matt 10,5–15; Luk 10,1–12). I førti 
dager etter sin oppstandelse viste Kristus seg flere ganger for disiplene (1 Kor 
15,3–8), og han ga dem i oppdrag å forkynne evangeliet (Apg 1,2.3). Igjen og 
igjen betrodde han dem misjonsbefalingen. Selv om ingen av evangelieforfat
terne noterte hvert ord Jesus sa, skrev hver av dem ned noen få setninger hvor 
de la vekt på en annen side ved misjonsbefalingen. Dermed gir de oss verdifull 
innsikt i dens formål, metode og omfang.

Denne uken skal vi se på misjonsbefalingen slik Jesus ga den.
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Å VÆRE VERDENS LYS

Les Matt 5,14–16. Hva er det Jesus sier til hver enkelt av oss, og som et 
kirkesamfunn? 

I Bibelen er lys nært forbundet med Gud. «Herren er mitt lys,» sang David (Sal 
27,1) , og Johannes sa at «Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham» (1 Joh 1,5). 
Gud er lyskilden. Det første han skapte, var lyset, for man kan ikke ha liv uten 
lys.

Med den nære sammenhengen mellom lys og Gud bruker Skriften ofte lys 
for å symbolisere sannhet, kunnskap og gudsfrykt. Å vandre i lyset betyr å 
ha en karakter som minner om Guds (Ef 5,8; 1 Joh 1,7). Lyset står for Gud, 
mørket for Satan. Derfor er det en alvorlig synd når noen «gjør mørke til lys og 
lys til mørke» (Jes 5,20).

Jesus Kristus, den evige Guds Sønn, er «menneskenes lys. ... Det sanne lys, 
som lyser for hvert menneske» (Joh 1,4.9). Bare han er det lys som kan lyse opp 
mørket i en verden som er innhyllet i synd. Ved ham kan vi ha lyset fra «kunn
skapen om Guds herlighet» (2 Kor 4,6), det vil si hans karakter.

Når vi tar imot Kristus som frelser, blir vi «lysets barn» (Joh 12,36; 1 Tess 
5,5). Men vi har ikke lys i oss selv. Som månen kan vi ikke annet enn avspeile 
lyset som skinner på oss. Når vi lar Jesus skinne gjennom oss, gjør vi ikke 
gode gjerninger for å briske oss over vår godhet, men for at folk skal ære Gud.

«Hvis Jesus bor i vårt hjerte, er det umulig å skjule lyset fra ham. Hvis de 
som kaller seg kristne, ... ikke har noe lys å gi, er det fordi de ingen forbindelse 
har med lysets kilde.» – I naturens tempel, side 46 [MB 41].

Ville det ikke være meningsløst å tenne en lampe bare for å sette den «under 
et kar eller under sengen» (Mark 4,21)? Så hvorfor gjør vi det med Kristi lys? 
En disippel i det skjulte er ikke mer brukbar enn en lampe under et kar en mørk 
natt. «Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over 
deg» (Jes 60,1).

Lys er faktisk usynlig. Det må reflekteres av noe, ellers kan vi ikke se det. 
Hva kan dette si oss om hvordan den troendes lys skal bli synlig?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Å VÆRE VITNER

Jesu første møte med disiplene etter oppstandelsen var viktig. De var redde, 
fortvilet, motløse og forvirret. De hadde låst dørene av frykt, men Jesus kom 
og sto midt blant dem. Med klar røst sa han: «Fred være med dere!» Redde som 
de var, var det vanskelig for dem å tro det de så og hørte. Herren viste dem sine 
hender og føtter og forklarte dem alt Skriften sier om ham. Den kvelden ble de 
forvandlet av hans nærvær og hans ord, deres angst og vantro forsvant, og de 
ble fylt med den fred og glede som kommer av vissheten om hans oppstandelse.

Kristus begynte å forklare sin misjon og hjalp dem å forstå sitt ansvar som 
vitner om hans død, oppstandelse og makt til å tilgi synder og forvandle liv 
(Luk 24,46–48). De hadde sett ham dø, men de hadde også sett ham i live igjen. 
Så de kunne vitne om at han var verdens frelser.

Et vitne er en som har sett noe. Alle kan være vitner hvis de har sett noe. 
Det finnes ikke noe slikt som et passivt vitne. Vi kan bare vitne ut fra egne 
erfaringer, ikke andres. Som frelste syndere får vi anledning til å fortelle andre 
hva Jesus har gjort for oss.

Hva er sammenhengen mellom å motta Den hellige ånd og å vitne for 
Kristus? Se Luk 24,48.49; Apg 1,8. Se også Jes 43,10.12; 44,8.

Apostlenes gjerninger viser at de troendes vitnesbyrd bare hadde overbevisnin
gens kraft når Den hellige ånd var til stede. Etter at de hadde fått Ånden, leser 
vi: «Med stor kraft bar apostlene frem vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått 
opp, og stor nåde var over dem alle» (Apg 4,33). De var altså i stand til å tale 
åpent og med stor kraft om det de hadde sett og opplevd. Vårt vitnesbyrd om 
Kristus må alltid gå ut fra vår egen erfaring med ham.

Hva har din erfaring med Herren vært? Hva har Gud gjort i livet ditt som du 
kan vitne om til andre? Del dine tanker med gruppa på sabbaten.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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LIKEDAN SENDER JEG DERE

Johannes’ evangelium forteller også om Jesu første møte med disiplene på 
salen, men nevner ting som ikke er tatt med i Lukasevangeliet. 

Hvordan beskrev Jesus oppdraget til de troende, ifølge Johannes? Se Joh 
20,21.

Jesus hadde allerede nevnt dette et par dager før, da han ba: «Som du har sendt 
meg til verden, har jeg sendt dem til verden» (Joh 17,18). Å sende noen, inne
bærer at den som sender, har myndighet over den som er sendt. Det innebærer 
også en hensikt, siden en blir sendt med et oppdrag som skal utføres. Jesus ble 
sendt av Faderen for å redde verden (Joh 3,17), og vi blir sendt av Jesus for å 
forkynne frelse ved ham. Vårt oppdrag er en videreføring av Kristi verk, som 
besto av tjeneste for alle mennesker (Matt 9,35). Han forventer at vi ikke bare 
skal fortsette det han begynte, men gå lenger. «Den som tror på meg, skal også 
gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger», sa Jesus (Joh 14,12).

Han ga Den hellige ånd for å sette disiplene i stand til å utføre sitt oppdrag. 
Ved skapelsen «blåste» Gud «livspust» i nesen på Adam (1 Mos 2,7). Jesus 
«pustet» Den hellige ånd på disiplene (Joh 20,22). Slik livspusten forvandlet 
livløs jord til et levende vesen, slik forvandlet Den hellige ånd redde og motløse 
disipler til vitner som kunne fortsette Jesu verk. Den samme salvelsen er nød
vendig for at vi skal kunne oppfylle oppdraget som er betrodd oss i dag.

Jesus har kalt deg til å være et vitne. Hva kan du vitne om? Altså: hva har du 
sett eller opplevd med Jesus som du bør fortelle andre?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Å GJØRE TIL DISIPLER

Etter oppstandelsen møtte Jesus med disiplene i Galilea, på «fjellet der Jesus 
hadde sagt han ville møte dem» (Matt 28,16). Ikke bare de elleve, men også 
mer enn 500 brødre var samlet der for å møte den oppstandne Kristus (1 Kor 
15,6). Han som hadde overvunnet døden, sa da: «Jeg har fått all makt i him
melen og på jorden» (Matt 28,18). Hans makt og myndighet er ikke lenger 
begrenset som under hans jordiske virke. Nei, som før inkarnasjonen omfatter 
hans myndighet hele universet. Ut fra sin autoritet betror han dem et oppdrag.

Da Jesus ga misjonsbefalingen, brukte han, ifølge Matteusevangeliet, fire 
verb: gå, gjøre til disipler, døpe og lære. Dessverre er det mange bibeloverset
telser som ikke gjenspeiler at det eneste greske verbet som står i imperativ, er 
gjøre til disipler, mens de tre andre er partisipper. Dette betyr at vekten i set
ningen ligger på gjøre disipler. De tre andre aktivitetene er avhengige av den.

Hvilken rolle spiller å gå, døpe og lære når det gjelder å oppfylle befalin-
gen om å gjøre folk til disipler? Se Matt 28,19.20.

Jesu mandat viser at det å gjøre folk til disipler, omfatter tre aktiviteter. De 
behøver ikke å skje i noen spesiell rekkefølge, de utfyller hverandre. Mens vi 
drar til ulike steder, til slutt til hele verden, bør vi lære alt det Jesus lærte og 
døpe dem som tar imot ham som frelser og er villige til å holde alt det han har 
befalt.

Vi gleder oss når noen blir døpt, men dåpen er ikke slutten på historien. 
Den er bare en del av prosessen med å gjøre noen til disippel. Vår oppgave er 
å oppfordre folk til å følge Jesus, altså å tro på ham, følge hans lære, leve som 
ham og oppfordre andre til å bli hans disipler.

Ordet alt er typisk for denne teksten. Fordi Jesus har «all makt», må vi gå til 
«alle folkeslag» og lære dem å holde «alt» som har med evangeliet å gjøre, med 
forsikring om at Kristus er med oss alle dager inntil verdens ende. 

Tenk på din egen menighet. Hva gjøres for å hjelpe nye troende å være 
disip ler? Hva mer kan gjøres? Spør deg selv: Hvilke talenter har du som du 
kan bruke i denne viktige oppgaven med å oppfylle misjonsbefalingen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Å FORKYNNE EVANGELIET

Markusevangeliet uttrykker misjonsbefalingen med en kort setning: «Gå ut i 
hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!» (Mark 16,15). 
Som i Matteus er verbet gå på gresk et partisipp som ikke beskriver oppgaven, 
men den bevegelsen som skal til for å utføre oppgaven. Selve oppdraget uttryk
kes med det greske verbet kērusso, som her står i imperativ. Kērusso betyr «å 
forkynne høyt, å kunngjøre, å preke». Markus bruker ordet 14 ganger, mer enn 
noen annen evangelist. Menigheten må forkynne evangeliet.

Under Jesu virksomhet ble ikke de tolv sendt til hedningene, men bare «til 
de bortkomne sauene i Israels hus» (Matt 10,6). Nå blir de sendt «ut i hele ver
den» og «til alt som Gud har skapt.» På egen hånd ville ikke de elleve maktet 
å kunngjøre evangeliet for hele verden, for ikke å snakke om alt som Gud har 
skapt. En oppgave av slike dimensjoner forutsetter at hele menigheten deltar. 
Den gjelder alle som tror på Jesus gjennom alle tidsaldre. Også deg og meg.

Les Åp 14,6–12. Hvordan favner disse versene menighetens globale 
oppdrag? 

Men å forkynne evangeliet for hver skapning, betyr ikke automatisk at alle 
vil ta imot det. Bare «den som tror og blir døpt, skal bli frelst» (Mark 16,16). 
Vi skal legge vår sjel i forkynnelsen og håpe at alle som hører, vil ta imot 
evangeliet. Men vi skal være klar over at mange ikke vil ta imot ordet, noe 
illustrasjonen med den trange porten viser (Matt 7,13.14).

Hvilken garanti har vi for at dette verdensomspennende oppdraget kan og 
vil bli fullført? Se Matt 24,14.

Det er en oppmuntrende parallell mellom Mark 16,15 og Matt 24,14. Begge 
tekstene gjelder forkynnelsen av evangeliet til hele verden. Mens den første tar 
opp Jesu befaling om å forkynne, gjengir den andre hans løfte om at oppdraget 
faktisk vil bli utført.

«På alle måter sørget han for at de kunne utføre sin gjerning og tok selv 
ansvaret for at det skulle lykkes. Så lenge de var lydige mot hans ord og 
samarbeidet med ham, kunne det ikke slå feil.» – Alfa og Omega, bind 5, 
side 368 [DA 822]. Det spørsmålet som vi må stille oss selv, blir da: Hvor 
villige er vi til å bli brukt av ham i dette viktige arbeidet?
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VIDERE STUDIUM

«Over alle grenser» i Alfa og Omega, bind 5, side 365–375 [DA 818–828] og 
«Det store oppdraget» i Alfa og Omega, bind 6, side 22–27 [AA 25–34].

«Hver sann disippel fødes inn i Guds rike som en misjonær. Den som drikker 
av det levende vann, blir selv en livets kilde. Den som tar imot, blir en giver. 
Kristi nåde i sjelen er som en kilde i ørkenen. Den veller frem og gir nytt liv til 
alle, og gjør at de som holder på å omkomme, lengter etter å drikke av livets 
vann» – Alfa og Omega, bind 4, side 161 [DA 195].

«Frelserens oppdrag til disiplene innbefattet alle troende. Det innbefatter 
alle som tror på Kristus inntil tidens slutt. Det er en skjebnesvanger feiltagelse 
å mene at arbeidet for menneskers frelse utelukkende beror på den ordinerte 
predikant. ... Alle som tar imot Kristi liv, har myndighet til å arbeide for sine 
medmenneskers frelse. Menigheten ble opprettet for å utføre denne gjerning. 
Alle som tar imot dens hellige løfter, har dermed forpliktet seg til å være Kristi 
medarbeidere.» – Alfa og Omega, bind 5, side 368–369 [DA 822].

  Spørsmål til drøftelse
1. Alle kan ikke reise verden rundt og forkynne evangeliet. Men hvordan 

kan hver og en av oss ta del i arbeidet med å spre evangeliet til verden?

2. På hvilke måter fortsetter din lokale menighet Jesu verk der dere bor? 
Hvordan kan du være med til å forbedre menighetenes misjonsarbeid?

3. Jesus sa at evangeliet skulle ut til hele verden. Gjennom det meste 
av historien siden den gang han sa de ordene, har kommunikasjons-
metodene vært uendret. Nå har alt dette endret seg, særlig i de siste 
50 årene, da vi har utviklet fantastisk teknologi. Hvordan kan vi gjøre 
bedre bruk av teknologien, slik at vi kan utføre det arbeidet som vi har 
blitt lovet skal bli gjort? 

4. La dem som er villige til å dele sine egne personlige erfaringer med 
Jesus, gjøre det i lys av spørsmålet på slutten av mandagens lekse. 
Hvordan kan vi bruke vår egen erfaring når vi vitner for andre? Hvorfor 
bør vi bruke vår egen erfaring?
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M ISJONSFORTELLING
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FINN BOKEN
Gahida

Gahida vokste opp i en veldig religiøs, ikkekristen familie. I flere tiår holdt hun seg strengt 
til familiens religion. Men en dag hun ba, så hun en engel. To ganger sa han: ”Finn boken.” 

Hun lurte på hva han mente.
Fem år senere fikk hun svaret, da en syvendedagsadventist kom til byen og foreleste om Bibe

len. Det var da Gahida fikk se en bibel for første gang, og kunne kjøpe en.
”Da jeg kjøpte Bibelen og begynte å lese i den, skjønte jeg at det var denne ’boken’ engelen sa 

jeg skulle finne. I Bibelen fant hun mange paralleller til den religiøse boken hun kjente best.
Gahida likte forelesningene, men hun var redd Gud ville straffe henne hvis hun begynte å gå i 

adventkirken. Men foreleseren hadde bedt for henne uten at hun visste det, og så bestemte Gahida 
seg for å gå i adventkirken ”bare én eneste gang”.

Den dagen hun kom, handlet prekenen om den samaritanske kvinnen i Johannes 4. Gahida vis
ste det var henne, for hun var som denne kvinnen som lette etter noe bedre. ”Og da jeg fant Jesus, 
visste jeg at han er den beste, noe annet trenger jeg ikke,” sier Gahida.

Gahida ble døpt, og år senere ville hun vitne for dem som trodde slik hun hadde gjort før. 
Så hun skrev en bok om sin religiøse reise, hvor hun sammenlignet det hun før trodde på med 
Bibelen.

Hun fikk trykket boken i 1500 eksemplarer og delte ut til hundrevis av religiøse ledere. 
Sammen med sin sønn har Gahida organisert adventistmenigheter i flere byer i landet.

Ved siden av å skrive flere bøker, har Gahida også oversatt flere av Ellen Whites bøker fra rus
sisk til morsmålet sitt. En av dem – Patriarker og profeter – ble nesten ikke utgitt.

”Da forlagshuset fikk filene mine til boken, hadde noen prøvd å drepe presidenten i landet, og 
alle forlag ble stengt. Etterretningsfolk gransket alle forlag på jakt etter kontroversielt stoff. Da 
de kom til forlagshuset jeg brukte, ble redaktøren hvit av redsel fordi han ikke klarte å få slått på 
datamaskinen som hadde de oversatte filene av Patriarker og profeter. Da folkene gikk, var det 
ikke noe problem å få startet den, og de fikk trykket boken.

”Det var et kostbart prosjekt, ” sa Gahida, ”men vi slapp å betale. Redaktøren sa: ’Dette er et 
stort verk, vi kan ikke ta betalt av deg.’”

Gahida er glad for det oppdraget Gud har gitt henne. ”Mange er glade for å få dette stoffet,” 
sier hun.
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Guds lov

6. septemberLekse 10

Bakgrunnsstoff
Matt 5,17–19; 5,21–44; Mark 7,9–13; Matt 19,16–22.

Minnevers
«Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud» (Joh 14,15).

Selv om mange av lederne i Israel lovpriste loven, misforsto noen dens hensikt 
og trodde de kunne oppnå rettferdighet ved å holde loven. «De kjenner ikke 
Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke 
bøyd seg under rettferdigheten fra Gud», skrev Paulus (Rom 10,3).

Det var derfor Jesus ofte stilte spørsmålstegn ved de religiøse ledernes tra
disjoner (Mark 7,1–13). Og denne misforståelsen var grunnen til at de kritiserte 
og konfronterte ham om hans syn på loven. 

Det er viktig å forstå at selv om Jesus åpenlyst kritiserte fariseernes loviske 
praksis, opphøyet og bekreftet han de ti buds fortsatte gyldighet mens han 
forklarte lovens mål og mening. Kristus sa han var kommet for å oppfylle loven 
(Matt 5,17). På mange måter var hans død den ultimate stadfestelse av Guds 
lovs fortsatte gyldighet.

Denne uken skal vi analysere Jesu lære om loven og de følgene hans lære 
bør ha for vårt liv.
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JESUS FORANDRET IKKE LOVEN

Hva lærer Matt 5,17–19 om Jesu holdning til loven?

Selv om ordet lov ofte blir brukt om de fem første bøkene i Bibelen (også kjent 
som Mosebøkene eller Torah), tyder sammenhengen på at han først og fremst 
siktet til de ti bud. Når han sa at han ikke hadde kommet for «oppheve» loven, 
sier han bokstavelig talt: Jeg har ikke kommet for å gjøre de ti bud ugyldig 
eller avskaffe dem. Hans uttalelse er veldig klar og var trolig ment å vise at det 
var de religiøse lederne, ikke han, som hadde ødelagt loven og redusert dens 
betydning med deres tradisjoner (se Matt 15,3.6). Nei, ved å fylle den med en 
dypere mening, hadde Kristus kommet for å «oppfylle» loven og dermed gi oss 
et eksempel på fullkommen lydighet mot Guds vilje (se Rom 8,3.4.)

Les Apg 7,38. Hvem var engelen som talte til Moses og ga ham loven på 
Sinai? (Se Jes 63,9; 1 Kor 10,4.) Hvorfor er dette viktig?

«Kristus var ikke bare Israels leder i ørkenen ... Men det var han som ga loven 
til Israel. Midt i den høytidsfulle herlighet som omga Sinai, forkynte Kristus 
sin Fars lov i hele folkets påhør. Det var han som ga Moses loven som var skre
vet på steintavlene.» – Alfa og Omega, bind 1, side 341–342 [PP 366].

Det at Kristus selv ga loven til Moses på Sinaifjellet, gjør det enda viktigere 
å ta den på alvor. Og hvis lovgiveren selv utdypet den gjennom sin undervis
ning, som skjer i evangeliene, gjør vi rett i å holde denne loven. Det skal godt 
gjøres å finne noe i Jesu liv og lære som tilsier at de ti bud ikke er bindende for 
en kristen. Tvert imot, han lærer det motsatte.

Selv om vi vet at loven fremdeles er bindende, vet vi også at den ikke kan 
frelse oss. (Se Gal 3,21.) Hvordan skal vi da forstå sammenhengen mellom 
lov og nåde?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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JESUS UTDYPET LOVENS BETYDNING

Etter å ha stadfestet at de ti bud gjelder, fortsatte Jesus og ga eksempler på 
gammeltestamentlige lover. Folk hadde misforstått disse budene så grundig at 
han følte det var viktig å forklare deres sanne betydning.

Hvilken kontrast trakk Jesus frem ved hver av de sidene av loven som er 
nevnt i Bergprekenen? Hvilken myndighet viste han til i hvert enkelt tilfelle? 
Matt 5,21–44.

Merk at i hvert tilfelle siterer Jesus først en gammeltestamentlig tekst (2 Mos 
20,13.14; 5 Mos 5,17.18; 2 Mos 21,24; 3 Mos 24,20; 5 Mos 19,21), og deretter 
ser det ut som om han argumenterer mot den. Undergravde han loven? Så klart 
ikke. Ved å forklare og utvide det de religiøse lederne hadde snevret inn til rene 
formaliteter, viste han motsetningen mellom fariseernes lære og den egentlige 
betydningen av loven. 

Rabbinerne siterte tradisjoner som sin autoritet for å tolke loven slik de 
gjorde. Men Kristus talte ut fra sin egen myndighet, som lovgiveren selv. Ord
ene «men jeg sier dere» forekommer seks ganger i dette kapitlet. Hvem annen 
enn Herren selv hadde rett til å vise slik ære? 

Det er også interessant at Kristi krav gikk lenger enn lovens bokstav. Hans 
lære omfattet ånden bak bokstaven. Den ånd som formidler liv og mening til 
det som ellers bare er rent formvesen. Når det å holde loven blir et mål i seg 
selv, fører det bare til døden om vi ikke forstår loven som et uttrykk for hva det 
vil si å være frelst av nåde. 

Tenk på de skriftlærde og fariseernes holdninger i Matt 23,3–5.23–28. 
Hvordan kan vi adlyde Guds bud helhjertet uten å henfalle til lignende hyk-
leri og flisespikkeri? Hvilken viktig rolle har en forståelse av nåden for å 
spare oss for legalisme?

______________________________________________________________________________________________________
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JESUS OG DET SJUENDE BUD

Hvordan utvidet Jesus lovens betydning, slik vi ser i Matt 5,27-30? 
Hvordan skal vi forstå dette?

I dette avsnittet talte Kristus om to bud: det sjuende og det tiende. Inntil da 
hadde israelittene kun betraktet utroskap som en direkte fysisk seksualakt 
med en annens ektefelle. Jesus påpeker at utroskap også innbefatter begjærlige 
tanker og ønsker.

I vers 29 og 30 brukte Jesus en billedlig talemåte. Selvfølgelig kan man si 
at det ville være bedre å gå lemlestet gjennom livet enn å miste evigheten hos 
Kristus. Men snarere enn å antyde lemlestelse, som er i strid med andre bibelske 
prinsipper (se 3 Mos 19,27.28; 21,17–20), snakker Jesus om å styre sine tanker og 
impulser. Når han foreslår å rive ut et øye eller hogge av en hånd, taler Kristus 
billedlig om betydningen av å ta hånd i hanke og vokte seg for fristelse og synd.

Hva spurte fariseerne Jesus om, og hvorfor var det et lurespørsmål? Se Matt 
19,3-7. Hva svarte Jesu? Se Matt 19,4–9; sammenlign med Matt 5,31.32.

Begge tekstene (Matt 5,31 og 19,7) siterer 5 Mos 24,1. På Jesu tid var det to rab
binske skoler som tolket denne teksten på to forskjellige måter: Hillel mente det 
tillater skilsmisse for nesten hvilken som helst grunn, mens Shammai tolket det 
som kun uttrykkelig utroskap. Fariseerne prøvde å lure Jesus til å ta parti for 
den ene eller andre skolen. Men de hadde oversett at det ikke var Guds opprin
nelige plan at noen skulle skille seg, og det var derfor Jesus sa at «det som Gud 
har sammenføyd, skal mennesker ikke skille» (Matt 19,6). Men senere, og på 
grunn av deres «harde hjerter», spurte de hvorfor Gud hadde tillatt en mann å 
gi sin kone et «skilsmissebrev» hvis han fant noe «usømmelig hos henne»  
(5 Mos 24,1). Jesus korrigerte misbruk av dette avsnittet ved å vise til ekte
skapets hellighet: Den eneste årsaken til skilsmisse er «seksuell umoral» eller 
«hor» (porneia på gresk, bokstavelig «utuktighet»).

Hvor alvorlig skal vi ta Jesu advarsel om å plukke ut våre øyne eller kappe 
av en hånd? Hvor mye sterkere advarsel kunne han ha gitt oss om hva synd 
kan bety for vår evige skjebne? Er denne advarselen skremmende? Bra. Det 
bør den være!

______________________________________________________________________________________________________
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JESUS OG DET FEMTE BUD

Under et annet møte Jesus hadde med de skriftlærde og fariseerne (Matt 
15,1–20; se også Mark 7,1–13), spurte de ham om en av de eldstes tradisjoner, 
en tradisjon som ikke finnes i Moseloven. Den fastsatte at man skal vaske hen
dene rituelt før man spiser, noe Jesu disipler hadde unnlatt. Jesus reagerte ved å 
sitere en annen av fariseernes tradisjoner, som satte det femte bud ut av kraft. 

Før vi ser på hans argument, må vi forstå den tradisjonen fariseerne hadde 
innført, som ble kalt korban og kommer av et ord som betyr «en gave». Når en 
mann brukte ordene: «Det er korban» om noe, ble det betraktet som en ed: det 
var noe som var tilegnet Gud og templet.

Les Mark 7,9–13. Hvordan var fariseernes tradisjon en raffinert måte å bryte 
det femte bud på? Tenk over betydningen av å komme frem for Gud med of-
fergaver (2 Mos 23,15; 34,20), og hvor hellig en ed som er avlagt for Herrens 
åsyn er (5 Mos 23,21–23).

Det virker som om fariseerne hadde funnet det perfekte påskudd for å nekte 
sine foreldre den støtten de hadde rett på. De hadde utvidet prinsippene i 
Mosebøkene og forvandlet dem til menneskebud som ifølge lederens egen 
tankegang kunne overstyre et av Guds bud. 

Dette er ikke den eneste gangen Jesus tok opp den samme åndelige for
vrengningen: «Men ve dere, fariseere! Dere gir tiende av mynte, vinrute og 
alle slags grønnsaker, men overser rettferdighet og kjærlighet til Gud. Det ene 
burde gjøres og det andre ikke forsømmes» (Luk 11,42). De burde ha holdt 
begge budene, først ved å hedre far og mor, uten å la være å gi til Gud.

Ikke rart at Jesus oppsummerte sitt argument med å anvende en karakteris
tikk av fariseerne som Jesaja hadde uttalt om israelittene 700 år tidligere: «Det
te folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Forgjeves 
dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud» (Matt 15,8.9). Igjen hadde 
Jesus støttet de ti bud og vist motsetningen mellom sitt og fariseernes syn.

Hvordan prøver du (kanskje) å finne små tekniske smutthull for å slippe å 
gjøre det som helt klart er din plikt?

______________________________________________________________________________________________________
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JESUS OG LOVENS KJERNE

Les Matt 19,16–22. Hvilke store og viktige sannheter kan denne fortellingen 
lære oss om loven og hva det vil si å holde den?

Den rike unge mannen kunne ikke begripe at frelse fra synd ikke skjer ved 
å holde loven. Frelsen kommer snarere fra lovgiveren, Frelseren. Israelittene 
hadde kjent til denne sannheten siden begynnelsen, men de hadde glemt den. 
Nå sa Jesus det de burde ha tatt hensyn til at lydighet og full overgivelse til Gud 
henger så nøye sammen at det ene uten det andre bare blir en etterligning av 
kristenlivet. «Ikke noe mindre enn lydighet kan godtas. Å overgi seg til Gud er 
hovedsummen i Kristi undervisning. Ofte blir dette fremholdt og påbudt på en 
måte som kan virke streng. Det er fordi det ikke finnes noen annen måte å frelse 
menneskene på enn at de kvitter seg med ting som vil demoralisere hele deres 
vesen hvis de holder fast på dem.» – Alfa og Omega, bind 5, side 78 [DA 523]. 

I et annet møte hadde saddukeerne spurt Jesus ut om oppstandelsen, og han 
hadde forbauset dem og brakt dem til taushet med sitt svar. Dermed kom fari
seerne sammen for å gjøre et siste forsøk på å få Frelseren til å si noe de kunne 
tolke som at han var imot loven. De valgte en skriftlærd til å spørre Jesus hva 
som var det viktigste budet (Matt 22,35–40).

Den skriftlærdes spørsmål skyldtes trolig rabbinernes forsøk på å ordne alle 
budene etter betydning. Hvis to kommandoer så ut til å motsi hverandre, lot 
man den man mente var viktigst, gå foran, og de ga tillatelse til at man kunne 
bryte den som var mindre viktig. Fariseerne opphøyet de fire første av de ti bud 
som viktigere enn de siste seks, og dermed sviktet de når det gjaldt praktiske 
religiøse spørsmål.

Jesus svarte på en mesterlig måte: For det første må det være kjærlighet i 
hjertet før noen kan begynne å holde Guds lov. Lydighet uten kjærlighet er 
umulig og verdiløs. Men når det finnes sann kjærlighet til Gud, vil et menneske 
uten forbehold leve sitt liv i harmoni med Guds vilje slik den er uttrykt i alle 
ti av hans bud. Det er derfor Jesus senere sa: «Dersom dere elsker meg, holder 
dere mine bud» (Joh 14,15).

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Loven er åndelig» i I naturens tempel, side 51–80 [MB 45–78]; «Jesu pro
gramtale» i Alfa og Omega, bind 4, side 253–268 [DA 307–314] og «Ny 
konfrontasjon» i Alfa og Omega, bind 5, side 153–161 [DA 601–609].

«Idet Jesus taler om loven, sier han: ‘Jeg er ikke kommet for å avskaffe, men 
for å oppfylle.’... Jesus mente med det at han skulle oppfylle lovens krav i full 
utstrekning, for å gi et eksempel på fullkommen lydighet mot Guds vilje. 

Hans oppgave var ‘å gjøre loven stor og herlig’. Jes 42,21. Han skulle påvise at 
loven er åndelig, at dens prinsipper favner vidt, og at den har evig gyldighet. ... 

Jesus var Faderens uttrykte bilde og avglansen av hans herlighet. Frelseren, 
som ga avkall på alt, var med sin kjærlighet og godhet en levende fremstilling 
av egenskapene i Guds lov. I hans liv ser man klart at himmelens kjærlighet og 
de kristne prinsipper utgjør grunnlaget for den evige rettferdighets lover.»  
– I naturens tempel, side 54, 55 [MB 48, 49] 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan kan vi falle for fristelsen til flisespikkeri i vår overholdelse av 

loven, på samme måte som fariseerne? På den annen side: Hva er faren 
ved å gå ut fra at en kjærlig Gud fritar oss for å holde hans lov? Lag 
en liste over praktiske råd for å unngå å falle i den ene eller den andre 
grøfta. Del tankene dine med gruppen.

2. Som vi vet, er argumentet mot de ti buds fortsatte gyldighet ofte ikke 
annet enn et forsøk på å unngå å holde den sjuende dag. Legg merke til 
alle fortellingene om helbredelser på sabbaten i evangeliene. Hvordan 
bekrefter de ikke bare Guds lovs fortsatte gyldighet, men også sabbat-
ens? Hvorfor er Jesu ord og eksempel det siste stedet man bør lete hvis 
man vil fornekte sabbaten?

3. Teologene taler iblant om «et moralsk univers». Hvordan skal det for-
stås? Hvordan er vårt univers et moralsk sted? Og hvis det er slik: Hva 
tror du det skyldes? Hvilken rolle ville Guds lov spille i et moralsk uni-
vers? Kan universet være et moralsk sted uten at Gud har en moralsk lov 
å styre det etter? Snakk om dette. Hvordan kan tanken om Guds lov i et 
moralsk univers forklare Satans forsøk på å undergrave denne loven?
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FRA SIGARETTER TIL SLOTT, 1. DEL
Ruslan, Ukraina

Jeg vokste opp i et sekulært hjem i Ukraina. Jeg har to eldre søstre som alltid så ut til å få mer 
oppmerksomhet, så jeg gjorde som jeg ville. Jeg røykte, drakk og prøvde stoffer. Jeg stjal både 

hjemme og ute.
Far ble adventist i 1994, mens jeg avtjente militærtjenesten. Da jeg kom hjem, levde jeg villere 

enn før. Mor ble invalidisert av revmatisme, og jeg ødela hverdagen for både henne og far.
Far ba menigheten be for meg. De fastet og ba. Jeg hørte ofte mor be for meg. Menigheten 

hadde ikke noen kirke, så de møttes ofte hjemme hos oss. Jeg gikk ut når det var møter.
Men etter hvert ble jeg interessert. Og så kom en gruppe unge litteraturevangelister til byen, og 

far ba meg komme og hilse på dem. Det var nesten ingen unge i fars menighet. Jeg trodde det var 
bare gamlinger og krøplinger uten noe å foreta seg i livet, som gikk i kirke. 

Men jeg gikk, og de var hyggelige, sterke og friske ungdommer som smilte og var glade. De 
ba meg også med seg og dele ut litteratur, enda jeg hadde sigaretter i lommen. Jeg sa ikke noe, for 
jeg ville ikke at folk skulle kjenne tobakkslukten, men jeg kunne likevel be.

Jeg begynte å gå i kirken hver uke, og noen ganger ble jeg med på ungdomsmøter i andre byer. 
Så en dag fikk jeg høre at det skulle være dåp. Vi fikk noen ark å fylle ut, og også en oversikt 
over trospunktene. Jeg fylte ut med en sigarett i ene hånden. Så kom jeg til punktet om avhold fra 
tobakk, alkohol og ulovlige stoffer. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle klare å slutte. Mine gamle 
venner ville likevel komme og be meg med ut. Men jeg bestemte meg for ikke å bli med. 

I 1997 ble jeg døpt. Jeg oppga drikkingen med det samme, men røyken var en kamp. Jeg 
prøvde alt, men ingenting virket. Til slutt ba jeg: ”Herre, ta det fra meg.” Og han gjorde det.

Min tante bor i en annen landsby, og ba meg komme og hjelpe til med forefallende arbeid en 
uke. Jeg fortalte at jeg ikke var den jeg hadde vært, at jeg var en kristen. Hun ga meg noe å gjøre 
hver dag. Fire dager gikk uten sigaretter. Den femte dagen kom jeg hjem og hadde ikke røykt på 
fem dager. Oppholdet hos tante hadde vært rene rehabiliteringssenteret for meg. Jeg er forundret 
over Guds visdom.

Fortsetter neste uke.
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Bakgrunnsstoff
Joh 1,1–3; Matt 12,1–5; Luk 4,16–21; Joh 5,16.17; Matt 24,20.

Minnevers
«Og Jesus sa til dem: ’Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for 
sabbaten. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten’» (Mark 
2,27.28).

Under hele hans virke utfordret religiøse ledere Jesu sabbatshelligholdelse. 
Når han ble kritisert, understreket han sin myndighet som Herre over sabbaten 
(Matt 12,8; Mark 2,28; Luk 6,5). Han viste også hvordan man skal holde sab
baten riktig.

I dag blir vi ikke bare konfrontert med utfordringen om «riktig overholdel
se» av sabbaten, men også med den populære forestillingen om at søndag, ikke 
sabbaten, er hviledag. De som ivrer for søndag, finner ingen støtte i evangeli
ene. Vi leser om hvordan sabbaten skulle holdes, ikke når. Jesu liv og lære 
levner ingen tvil om at den sjuende dag skulle være Guds hviledag også etter 
hans død og oppstandelse. 

Denne uken skal vi ta for oss Kristi syn på sabbatens opprinnelse og 
hans myndighet over den. Deretter skal vi studere Jesu eksempel og lære om 
hvordan vi skal holde sabbaten. Til slutt skal vi se på sabbatens betydning i 
disiplenes liv.

Sabbaten
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KRISTUS, SABBATENS SKAPER

Hva sier disse tekstene om Jesu rolle i skapelsen? Hvorfor er dette viktig 
med tanke på sabbatens opprinnelse? Se Joh 1,1–3; Kol 1,16; Hebr 1,1.2.

Johannes innleder sitt evangelium med den berømte uttalelsen: «I begynnelsen 
var Ordet ... Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til» (Joh 1,1–3). 
Hverken Johannes eller Paulus levner noen tvil om Kristi rolle under skapel
sen. Gud Sønnen skapte alle ting: «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og 
på jorden, det synlige og det usynlige ... alt er skapt ved ham og til ham» (Kol 
1,16.17). Ved Kristus skapte Gud universet, inkludert vårt solsystem, jorden og 
alt på den.

Kristus, som skulle bli menneskets frelser, var også dets skaper. Og akkurat 
der, på slutten av skapelsesuken, ga Gud oss en hviledag. «Fordi sabbaten ble 
til for menneskets skyld, er den Herrens dag. Den tilhører Kristus. ... Siden han 
har skapt alle ting, har han også skapt sabbaten. Han satte den til side som et 
minnesmerke om skaperverket.» – Alfa og Omega, bind 4, side 244 [DA 288]. 

Den samme Gud som skapte mennesket med behovet for å hvile, har også 
gitt oss virkemidlet: en dag i uken da vi skal legge bort ukens slit og problemer 
og hvile i Skaperen. Etter skapelsen hvilte han på den sjuende dagen, ikke av 
tretthet, men for å velsigne og hellige sabbaten og gi oss et eksempel til etter
følgelse. Han hvilte også på sabbaten da han hadde fullført vår frelse på korset, 
ikke fordi han trengte det, men for å bekrefte sabbatens evige verdi. Kristus, 
som oppfordrer rastløse mennesker til å hvile i ham (Matt 11,28.29), oppfordrer 
oss til å hvile på en spesiell måte en gang i uken, hver sabbat.

Sabbatshelligholdelsen forbinder oss med begynnelsen av jordens skap-
else, selve grunnlaget for vår eksistens. Hvilken bedre tid til å dvele ved det 
viktige spørsmålet: Hva gjør jeg med den tilværelsen Gud har gitt meg?

______________________________________________________________________________________________________
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KRISTUS, HERRE OVER SABBATEN

Les Matt 12,1.2. Hva er det som skjer i denne fortellingen? Hvorfor så farise-
erne på denne handlingen som «ulovlig»?

I 5 Mos 23,25 står det: «Når du kommer inn på en annen manns kornåker, 
kan du plukke aks med hånden. Men sigd må du ikke bruke på annen manns 
korn.» Problemet var altså ikke selve handlingen, men dagen det ble gjort på. 
Rabbinske forskrifter forbød mange slags jobber på sabbaten, som innhøsting, 
tresking og sålding. Fariseerne mente at da disiplene plukket aks, gned dem ut 
med hendene og skilte kornet fra skallet, var de skyldige i alt sammen.

Hva er betydningen av eksemplene Jesus brukte for å svare fariseerne? Se 
Matt 12,3–5.

I det første eksempelet (1 Sam 21,1–6) sa Kristus at David og hans menn under 
normale omstendigheter nok ikke burde ha spist brødet som var ment for 
prestene (3 Mos 24,9), men fordi deres liv var i fare, bør vi betrakte handlingen 
som et tillatt brudd på en seremoniell regel. Det andre eksempelet Jesus nevnte 
(Matt 12,5), har å gjøre med ofringene på sabbaten i tempeltjenesten, som var 
dobbelt så mange som på andre dager (4 Mos 28,9.10). Jødene innså selv at 
tempeltjenesten gikk foran sabbaten.

Etter å ha sitert disse eksemplene, kom Jesus med to uttalelser som begrun
ner hans myndighet til å omdefinere fariseernes tyngende sabbatshellighol
delse: (1) «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten» (Mark 
2,27). Her stadfester Jesus sabbatens opprinnelse i Edens hage og redefinerer 
fariseernes feilaktige syn på mennesket og sabbaten: sabbaten ble opprettet til 
beste for mennesket og er fremdeles en gudgitt gave i menneskehetens tjeneste, 
i stedet for at menneskeheten skal tjene sabbaten. Og (2) ved å si: «Derfor er 
Menneskesønnen herre også over sabbaten» (Mark 2,28), stadfestet Kristus 
sin status som sabbatens skaper og lovgiver. Derfor hadde han myndighet til å 
løsrive hviledagen fra disse menneskeskapte lovene.

De åndelige lederne for Guds folk anklaget sabbatens Herre for ikke å holde 
den dagen han selv hadde skapt og helliget. Hva bør dette si oss om farene 
ved åndelig blindhet hos dem som burde vite bedre? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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JESU EKSEMPEL

Hva forteller Luk 4,16 oss om Jesu holdning til sabbaten? Hvorfor er dette så 
viktig for oss i dag? Se Joh 14,15; 1 Pet 2,21.

Det ordet Lukas brukte i vers 16, pleide, kommer av et gresk ord som gjelder 
faste vaner. Med andre ord gikk Jesus regelmessig i synagogen hver sabbat når 
han kunne. Og dette er så viktig for Lukas at han fire ganger nevner at Jesus 
var i synagogen på forskjellige sabbater (Luk 4,16; 4,31; 6,6; 13,10). Lukas 
nevner også spesielt at sabbaten er den sjuende dagen i uken (Luk 23,54–24,1). 
Det at Jesus Kristus holdt sabbat på den sjuende dag, vitner om at den ukent
lige syklusen ikke hadde gått tapt siden loven ble gitt på Sinai, eller helt siden 
skapelsen. Hans eksempel er et mønster for oss, både når det gjelder tiden og 
måten å holde sabbaten på.

Hva leste Jesus ved den spesielle anledningen i synagogen? Hvorfor er dette 
viktig? Se Luk 4,16–21.

Dette var ikke første gang Jesus leste og talte i en synagoge. Mer enn et år 
hadde gått siden han ble døpt i Jordanelva. Men dette var Jesu første besøk i 
Nasaret etter at han forlot snekkerverkstedet, hvor han tilbrakte de første 30 
årene av sitt liv og hvor han gikk i den lokale synagogen. I sin ungdom «i syna
gogen på sabbaten ble han ofte oppfordret til å lese tekstordet fra profetene, og 
tilhørerne ble grepet idet nytt lys strålte ut fra de kjente ordene i den hellige 
teksten.» – Alfa og Omega, bind 4, side 54–55 [DA 74].

Men denne gangen var det annerledes. Jesus valgte et bestemt avsnitt, Jes 
61,1.2, en tekst som forklarer Messias’ verk og hvordan han skal komme «og 
rope ut et nådens år fra Herren» (Luk 4,19). Dette var sabbatsåret, en tid med 
hvile. Det passet godt at Jesus valgte hviledagen, sabbaten, til å kunngjøre sitt 
virke til frelse, frigjøring og helbredelse. Vi finner hvile i Jesus, en hvile som 
blir uttrykt på en håndgripelig måte hver sabbat.

______________________________________________________________________________________________________
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MIRAKLER PÅ SABBATEN

Evangeliene nevner mange mirakuløse helbredelser som Jesus utførte på sab
baten. Det er interessant at helbredelsen i de fleste tilfeller kom som en følge 
av Jesu initiativ, det var som om han med vilje ønsket å helbrede på sabbaten, 
enda han kunne ha gjort det på en annen dag. Jesus prøvde å vise at det ikke 
var ulovlig å helbrede på sabbaten. Tvert imot, det var mer lovlig enn mange av 
fariseerne og de religiøse lederne var vant til å gjøre på sabbaten.

Hvilke argumenter gis i hver av disse tekstene for å rettferdiggjøre Jesu 
helbredelser på sabbaten? Matt 12,10–12; Luk 13,15.16; Joh 5,16.17.

Selv om det er riktig at vi må sette til side våre egne interesser på sabbaten  
(2 Mos 20,9; Jes 58,13), bør vi aldri se på det som en tid for unyttig lediggang. 
I sine sammenstøt med fariseerne påpekte Kristus: «Altså er det tillatt å gjøre 
godt på sabbaten» (Matt 12,12). Ifølge rabbinske tradisjoner kunne en syk 
person få behandling på sabbaten hvis situasjonen var livstruende. Og hvis en 
sau eller en okse falt ned i en grøft, var det lov å trekke dyret opp på sabbaten 
for å redde dets liv. Var ikke et menneske mer verdifullt enn et dyr? Men Kristi 
kritikere viste mer medfølelse for sine egne dyr enn for mennesker som led. De 
kunne gi et dyr vann, men ikke gjøre et menneske frisk.

Jesus sa også: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider» (Joh 5,17), 
idet han henviste til Guds arbeid for sine skapninger. Selv på sabbaten fortset
ter han å gi liv og opprettholde universet (Hebr 1,2.3).

Jesus sa at vi ikke skulle være firkantede i vår sabbatshelligholdelse. Å holde 
den betyr å «hvile» fra våre egne gjerninger (Hebr 4,10), og å slutte å prøve å 
arbeide oss til frelse – det er umulig. Satan prøver å få oss til å holde sabbaten 
på selvisk vis. Får han oss ikke til å gå imot sabbaten, vil han prøve å få oss 
over i den andre grøften: flisespikkeri.

Det er lett å bli firkantede når det gjelder sabbaten, mens andre kan 
bli veldig slappe i sin helligholdelse. Hvordan kan vi finne den rette 
balansen? Og hvorfor må vi være forsiktige med hvordan vi reagerer 
på andres sabbatshelligholdelse; husk hva fariseerne mente om Jesu 
sabbatshelligholdelse?

______________________________________________________________________________________________________
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SABBATEN ETTER OPPSTANDELSEN

Mange kristne holder søndag i stedet for sabbaten, og trekker frem en 
rekke grunner, med Kristi oppstandelse som den viktigste. Rent bortsett 
fra at ingenting i Det nye testamentet lærer at søndag skal erstatte sabbaten, 
viser evangeliene at Kristus ville at sabbaten skulle holdes også etter hans 
oppstandelse.

Hva har Matt 24,20 å si om sabbaten i årene etter Jesu oppstandelse?

Jesu ord i Matt 24,20 viser oss at i år 70, ca 40 år etter hans død, skulle sabba
ten fremdeles betraktes som hellig. Oppstyret, spenningen, frykten, og reisene 
som ble nødvendige for å flykte fra Jerusalem, hørte ikke hjemme på sabbaten.

Hvilke andre nytestamentlige bevis finner vi som viser at den sjuende dag 
fremdeles var hellig etter Kristi oppstandelse? Se Apg 13,14.42; 14,1; 17,1.2; 
18,4.

For disiplene var det å gå i synagogen det samme som kirkegang bør være 
for oss i dag: en av de beste måtene å holde sabbaten på. Dette ser vi spesielt 
tydelig hos apostelen Paulus, som hadde for vane å gå i synagogen på sabbaten 
når det ikke fantes noen kristen menighet der. Selv om han var hedningenes 
apostel og kjempet for rettferdiggjørelse ved tro, gikk han vanligvis i synago
gen på sabbaten, ikke bare for å forkynne for jødene, men også for å helligholde 
sabbaten. 

Etter at synagogetjenesten var slutt en sabbat, ba hedningene Paulus om å 
forkynne evangeliet for dem. Han kunne ha invitert dem til å høre ham neste 
dag, som var søndag, men han ventet en uke. «Neste sabbat strømmet nesten 
hele byen til for å høre Herrens ord» (Apg 13,44). Disse versene er bevis for at 
den første menighet ikke kjente til at den første dagen i uken skulle erstatte den 
sjuende. 

OK, så vi vet vi har rett når det gjelder den riktige hviledagen. Det er jo 
viktig. Men hvordan kan vår sabbatshelligholdelse gjøre oss til mer med-
følende, kjærlige og omsorgsfulle kristne?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Sabbaten – et minne og et tegn» i Alfa og Omega, bind 4, side 237–244 [DA 
281–289].

«’Menneskesønnen er herre over sabbaten.’ Disse ordene er fulle av lærdom 
og trøst. ... Den peker hen til ham som er både skaper og helliggjører. Den sier 
at han som skapte alle ting i himmelen og på jorden, og som holder alle ting 
sammen, er menighetens hode, og at det er ved hans makt vi er blitt forsont 
med Gud. For da han talte om Israel, sa han: ‘Jeg ga dem også mine hviledager; 
de skulle være tegn på pakten mellom meg og dem. Slik skulle de vite at jeg er 
Herren som helliger dem.’ Esek 20,12. Sabbaten er et tegn på Kristi makt til å 
gjøre oss hellige, og den er gitt til alle som Kristus helliggjør. Som et tegn på 
hans helliggjørende makt er sabbaten gitt til alle som gjennom Kristus blir en 
del av Guds Israel.» – Alfa og Omega, bind 4, side 244 [DA 288,289].

  Spørsmål til drøftelse
1. Vi hører Kristus til, både på grunn av skapelsen og frelsen. Hvordan 

minner sabbaten oss om disse viktige sannhetene?

2. Hva er problemet med en firkantet overholdelse av det fjerde bud? Og 
hvorfor er en utvannet overholdelse av sabbaten ikke løsningen på 
legalismen? Hva er nøkkelen som gjør at det å holde sabbaten blir en 
velsignelse?

3. Hvorfor bør sabbaten, og muligheten til å hvile på sabbaten, være en 
spesiell påminnelse om at det er Kristi fortjeneste, ikke våre gjerninger, 
som frelser? 

4. Hvordan kan vi få en dypere og rikere erfaring med Gud på sabbaten? 

5. Hva kan Kristi eksempel med helbredelser på sabbaten lære oss om 
hvordan sabbaten skal holdes? Hvordan kan disse helbredelsene gi oss 
en bedre forståelse av hva hviledagen skal bestå av? 

6. Vi får vite at vi skal holde sabbaten «hellig». Tenk over noe av det du 
gjør på sabbaten. Hvor hellig er det?
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FRA SIGARETTER TIL SLOTT, 2. DEL
Ruslan, Ukraina

Mens jeg ventet på å bli døpt, ba jeg mor og far tilgi meg. De gråt av glede. Senere ble jeg 
litteraturevanglist og ungdomsleder. Det var på en samling for litteraturevangelister at jeg 

traff min fremtidige kone, Bogdona! 
Vi har tre herlige jenter, og jeg er forstander i menigheten. Men det er én ting jeg angrer – ung

domsårene. De var helt uten mål og mening. 
Nå har jeg en liten forretning. Jeg selger leker og har noen lekeslott forskjellige steder i Vin

nitsa. Alle kundene mine får en gratis adventistavis med stoff om helse og åndelige spørsmål.
Det hender jeg besøker mors grav. På noen av gravsteinene står navnene på gamle venner. Det 

er særlig trist å se tre av navnene, for da jeg ble kristen, snakket jeg med dem. Jeg ba dem komme 
i kirken, men nå ligger de her.

Sist jeg var hjemme, fikk min kone se hvordan mitt liv hadde vært. Da vi gikk gjennom kirke
gården, satt noen av de gamle vennene mine på en benk. En av dem løp bort til meg, falt på kne 
og sa: ”Jeg er så lei av det livet jeg lever.”

Jeg sa at det var ikke så lenge siden jeg hadde sagt til vår venn, som nå lå i graven, at han 
skulle gå i kirken. Og nå sa jeg det samme til ham: ”Gå i kirken!” Men han ville heller ikke høre 
på meg. Han sa: ”Jeg får den samme skjebnen som han i graven.”

Jeg bønnfalt ham: ”Du kan begynne et nytt liv. Du kan få alt det jeg har.” Men han gikk tilbake 
til vennene og flaska. Han hadde ingen familie, hver dag gikk med til å jakte på en ny flaske.

Da vi gikk, hvisket Bogdona: ”Nå vet jeg hva du var en gang.” ”Ja, og jeg var verre enn dem 
alle sammen,” svarte jeg.

Ruslan og Bogdonas barn, Sofia, Nadja og Polina, gleder seg til å gå på den nye adventistskolen i 
Vinnitsa. Takk for at dere er med og realiserer skolen med et godt offer 13. sabbat.
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Bakgrunnsstoff
Joh 11,11; Joh 1,1–4; Luk 8,54.55; Joh 5,28.29; Matt 5,22.29; Joh 11,38–44.

Minnevers
«Jesus sier til henne: ’Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på 
meg, skal leve om han enn dør’» (Joh 11,25).

Mennesket har en medfødt avsky for døden fordi vi ble skapt for bare å leve og 
aldri dø. Døden er en inntrenger. 

Det er derfor Jesus viste så stor sympati for de etterlatte. Da han så enken i 
Nain føre sin eneste sønn til graven, «fikk han inderlig medfølelse med henne 
og sa: ‘Gråt ikke!’» (Luk 7,13). Jesus trøstet en knust far til en tolv år gammel 
jente som nettopp hadde mistet livet og sa: «Frykt ikke, bare tro!» (Mark 5,36). 
Hver gang døden rammer våre kjære, blir Jesus grepet av vår sorg. Han gråter 
med oss.

Men han gjør mer enn bare å gråte. Etter å ha overvunnet døden med sin 
egen død og oppstandelse, har han nøklene til døden, og han lover at alle som 
tror på ham, skal stå opp til evig liv. Dette er uten tvil det største løftet vi har 
fått i Guds Ord, for hvis døden hadde fått siste ord, ville hele vårt liv og alt vi 
har oppnådd, ha vært forgjeves.

Død og oppstandelse
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DE DØDES TILSTAND

Det gamle testamentet lærer at mennesket er et udelelig levende vesen. De ulike 
hebraiske ordene som vanligvis oversettes med kjøtt, sjel og ånd, er alternative 
måter å beskrive mennesket som helhet på. I tråd med dette bruker Skriften 
ulike metaforer for å beskrive døden. Blant dem er søvn et symbol for Bibelens 
forståelse av de dødes tilstand (se Job 3,11–13; 14,12; Sal 13,3; Jer 51,39; Dan 
12,2). Døden er en bevisstløs tilstand der det ikke er tanker, følelser, arbeid 
eller relasjoner av noe slag (Fork 9,5.6.10; Sal 115,17; 146,4).

Men på Jesu tid ble dette synet på mennesket, og især døden, utfordret av 
den dualistiske tanken om sjelens udødelighet, som spredte seg raskt i hele den 
kjente verden.

Hvordan beskrev Jesus Lasarus’ død? Se Joh 11,11.

Til tross for dette og andre avsnitt sier en rekke kristne at Jesus trodde på 
sjelens udødelighet fordi han sa til røveren på korset: «Sannelig, jeg sier deg: I 
dag skal du være med meg i paradis» (Luk 23,43). Men meningen endres etter 
hvor skilletegnet settes. (De eldste greske manuskriptene av Det nye testa
mentet har ikke skilletegn). Hvis det settes kolon etter «deg», slik de fleste 
bibelutgaver gjør, betyr det at Jesus og røveren kom til paradis samme dag, 
hvis kolon settes etter «i dag», betyr teksten at Jesus forsikret røveren om hans 
fremtidige forløsning. Jesu ord understreker frelsesvisshet, ikke tidspunktet for 
røverens inntreden i himmelen. Sammenhengen bekrefter dette. For det første 
ba ikke røveren om å få komme til himmelen rett etter døden, men å bli husket 
når Herren skulle komme i sitt rike. Og i tillegg sa Jesus tre dager senere at han 
ennå ikke hadde steget opp til paradiset (Joh 20,17). Så denne teksten lærer 
ikke at de dødes sjeler kommer til himmelen etter døden.

Hvorfor er læren om oppstandelsen så viktig i lys av vår forståelse av døden 
som en ubevisst søvn?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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HÅPET OM OPPSTANDELSEN

Under skapelsen «formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste 
livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning» (1 Mos 2,7). Så 
lenge Gud lar livets ånde være i levende skapninger, er de i live. Men når han 
tar livspusten, dør de og blir til støv igjen (Sal 104,29; Fork 12,7). Dette er ikke 
noen vilkårlig beslutning fra Guds side, det er en uunngåelig følge av synd. 
Men det gode budskapet er at i Kristus er det håp, også i døden. 

Les Joh 1,1–4. Hva ligger i disse versene som viser oss den kraft Jesus har til 
å vekke de døde? 

Kristus har liv i seg selv, for han er livet (Joh 14,6). Han skapte alt og har makt 
til å gi liv til hvem han vil (Joh 5,21). Så han kan vekke de døde.

Hvordan foregår oppstandelsen? Se Luk 8,54.55.

Ifølge Bibelen er oppstandelsen på en måte som døden i revers. Livet gjen
opprettes når livspusten kommer tilbake fra Gud. Det var slik Lukas forklarte 
oppstandelsen av Jairus’ datter. Etter å ha fått vite at den tolv år gamle jenta var 
død, gikk Jesus til huset og fortalte de sørgende at hun sov. Så tok han «henne i 
hånden og ropte: ‘Barnet mitt, stå opp!’ Da vendte livspusten [pneuma] hennes 
tilbake, og med en gang reiste hun seg» (Luk 8,54.55). På Jesu ord vendte det 
livsprinsippet Gud hadde gitt, tilbake til jenta. Det greske ordet som Lukas 
brukte, pneuma, betyr «vind», «pust» eller «ånd». Når Bibelen bruker det om 
mennesker, betegner det aldri en bevisst enhet som kan eksistere uavhengig av 
kroppen. I denne teksten viser det til livspusten.

Døden er så vanlig at vi tar den for gitt. Men hvordan kan vi lære å stole på 
Guds løfter om evig liv, selv om døden ser ut til å seire her og nå? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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OPPSTANDELSEN OG DOMMEN

Det vi hittil har studert, kunne få oss til å tro at oppstandelsen bare gjelder 
noen få. Men Jesus sa at det kommer en tid «da alle de som er i gravene, skal 
høre hans røst» (Joh 5,28.29). Troende og vantro, rettferdige og syndere, frelste 
og fortapte, alle skal stå opp. «Rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp 
fra de døde,» sa Paulus (Apg 24,15).

Selv om alle skal stå opp fra de døde, er bare en av to evige skjebner aktu-
ell. Hva er det? Joh 5,28.29.

Det at alle står opp, betyr ikke at alle får evig liv. «Mange av dem som sover i 
jorden, skal våkne, noen til evig liv, andre til spott og evig avsky» (Dan 12,2).

Bibelen lærer at Gud skal dømme hvert enkelt menneskes liv og avgjøre den 
evige skjebne for alle som har levd (Fork 12,14; Rom 2,1–11). Men Guds dom 
fullbyrdes ikke rett etter den enkeltes død. Det skjer først etter hans eller hen
nes oppstandelse. Til da sover både de frelste og de fortapte ubevisst i støvet. 
Oppstandelsen som sådan er hverken belønning eller straff. Den er forutsetnin
gen for både evig liv og fordømmelse.

Jesus sa at vår skjebne blir avgjort ut fra våre gjerningers moralske kvalitet 
(gode eller dårlige). Men det betyr ikke at gjerningene frelser oss. Tvert imot, 
Jesus lærte at vår frelse kun avhenger av vår tro på ham som frelser (Joh 3,16). 
Så hva har gjerningene å si? De viser om vår tro på Kristus og vår overgivelse 
til ham er ekte eller ikke (Jak 2,18). De viser om vi fremdeles er «døde på 
grunn av misgjerningene og syndene våre (Ef 2,1) eller «døde for synden, men 
som levende for Gud i Kristus Jesus» (Rom 6,11).

Tenk over den skjebnen som venter oss. Hvorfor ikke kvitte deg med det 
som måtte stå mellom deg og evig liv, her og nå? For hva kan være verdt å 
miste evigheten for?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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HVA JESUS SA OM HELVETE

Jesus brukte to greske uttrykk, hadēs og gehenna, når han talte om døden og 
de ugudeliges straff. Hadēs tilsvarer det hebraiske she’ôl, det vanligste gam
meltestamentlige ordet for dødsriket. Disse ordene står bare for graven eller det 
stedet som alle farer ned til når de dør, uten at det antyder straff eller beløn
ning. Men det er én tekst hvor hadēs ser ut til å være forbundet med straff: 
Lignelsen om den rike mann og Lasarus.

Les Luk 16,19–31. Hva er hovedtanken i denne lignelsen (se især vers 27–
31)? Hva er galt med å bruke denne lignelsen for å lære at mennesker kommer 
til paradis eller helvete straks etter døden?

Denne lignelsen er ikke opptatt av menneskets tilstand i døden. Den lærer én 
viktig lekse: Vår fremtidige skjebne bestemmes av de valgene vi gjør dag for 
dag her i livet. Hvis vi forkaster det lyset Gud gir oss, gis det ingen mulighet 
etter døden. Ethvert forsøk på å tolke lignelsen bokstavelig, fører til uløselige 
problemer. Egentlig virker det som detaljene i bildet med vilje er ubehjelpe
lige for å vise oss at Jesus ikke ville at hans ord skulle forstås bokstavelig, men 
billedlig. 

Hvilke advarsler kom Jesus med når det gjelder helvete? Se Matt 
5,22.29.30; 23,33.

I mange bibeloversettelser bruker Jesus ordet helvete elleve ganger. Han benyt
tet det greske ordet gehenna, av det hebraiske navnet Gê Hinnom, «Hinnoms 
dal.» Ifølge Det gamle testamentet var dette juvet sør for Jerusalem stedet hvor 
kongene Akas og Manasse brente barn i tilbedelsen av Molok (2 Krøn 28,3; 
33,6). Senere satte kong Josjia en stopper for praksisen (2 Kong 23,10). På 
grunn av de synder som ble begått der, profeterte Jeremia at Gud ville la stedet 
bli kalt «Drapsdalen» (Jer 7,32.33; 19,6). Derfor ble dalen et jødisk symbol på 
den siste dom og de ubotferdiges straff. Jesus brukte navnet billedlig, uten å gå 
i detaljer om tid og sted for straffen, slik vi finner det andre steder i Bibelen. 
Men helvete er ikke et sted hvor straffen er evig.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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JESUS SEIRET OVER DØDEN

Hvorfor var Lasarus’ oppstandelse det største av Jesu undere? Se Joh 
11,38–44.

Selv om Jesus hadde reist to andre fra de døde, er dette mer dramatisk. Lasarus 
hadde vært død i fire dager. Jesus utførte underet i fullt dagslys foran en folke
mengde bestående av respekterte vitner fra Jerusalem. Underet kunne ikke 
avvises.

Men Jesu egen oppstandelse var viktigere enn Lasarus’ oppstandelse. Siden 
han har liv i seg selv, har han ikke bare makt til å vekke de døde og gi liv til 
hvem han vil (Joh 5,21), han har også makt til å legge ned sitt eget liv og ta det 
igjen (Joh 10,17.18). Hans oppstandelse beviste dette.

Hva er sammenhengen mellom Kristi oppstandelse og vår? Hvorfor er hans 
oppstandelse så viktig for vår frelse? Se 1 Kor 15,17–20.

Kristi makt over dødens bånd er ubestridelig. Han sto opp fra graven som 
førstefrukten av dem som sov i ham. Hans oppstandelse er garantien for de 
troendes oppstandelse, for han har nøklene til døden (Åp 1,17.18). 

«For den troende er Kristus oppstandelsen og livet. I ham er det livet som 
gikk tapt ved synden, blitt gjenopprettet. For han har liv i seg selv for å gi liv 
til hvem han vil. Han har fått rett til å gi udødelighet. Det livet han ga som 
menneske, tar han igjen og gir det til menneskeheten.» – Alfa og Omega, bind 
5, side 338 [DA 786, 787]. 

Etter Vladimir Lenins død ble kroppen hans frosset ned i den tro at vitenska-
pen etter hvert ville gjør det mulig å bringe ham tilbake til livet. Så langt er 
ikke utsiktene de beste. Døden er så mektig at bare den som skapte livet, 
kan gi nytt liv. Hva sier dette om hvorfor vi må stole på at Jesus kan og vil 
vekke oss til live slik han lovte?

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Makt over død og grav» i Alfa og Omega, bind 5, side 79–91 [DA 524–536] og 
«Han åpnet dødsrikets porter» i samme, side 332–338 [DA 779–787].

«Midt under jordskjelv, lynblink og tordenskrall kaller Guds Sønn de hellige 
døde frem. Han betrakter gravene deres, og så løfter han hendene mot him
melen og roper: ’Våkn opp, våkn opp, dere som sover, og stå opp!’ Overalt 
på jorden hører de døde denne røsten, og de skal leve. ... De som var dødens 
fanger, er nå kledd i udødelig herlighet, og de roper: ’Død, hvor er din brodd? 
Død, hvor er din seier?’ 1 Kor 15,55. Både de rettferdige som lever, og de døde 
som nå er oppstått, stemmer i et jublende seiersrop.» – Alfa og Omega, bind 8, 
side 143 [GC 644]

  Spørsmål til drøftelse
1. Alle har slitt med dødens realitet, det tilsynelatende endelige og me-

ningsløse i den. Hvilken betydning har menneskelivet hvis det   ikke fin-
nes noen Gud, ikke noe evig liv, og ingen oppstandelse? Hva kan være 
meningen hvis alle som lever, til slutt dør, og minnet om dem blir borte? 
Hvordan kan vår forståelse av oppstandelsen besvare dette ellers uløse-
lige dilemmaet?

2. Hva er noen av farene ved tanken om sjelens udødelighet? Hvorfor er 
Satan så oppsatt på å spre denne ubibelske troen? Hvilken rolle vil dette 
spille i endetiden? Tenk på alle de bedragene som de som forstår døden 
som en søvn inntil oppstandelsen blir spart for.
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REDDET I LUFTEN
Nikolai, Lviv, Ukraina

Nikolai Zhukaljuk har vært pastor, skribent, forlegger og formann for den ukrainske union. Ned-
enfor forteller han om en erfaring han hadde som soldat.

Jeg var nesten ferdig med plikttiden i forsvaret. Mine overordnede var fornøyd med meg, og jeg 
hadde valget mellom å bli redaktør med bopel i Leningrad eller fortsette i det militære, men nå 

som offiser. I begge tilfeller måtte jeg melde meg inn i kommunistpartiet. Det var fristende.
Jeg var fallskjermjeger og hadde hoppet ca 80 ganger. En dag sa sjefen: ”Jeg hopper først, og 

du er sist ut. Det er 15 mellom oss.” De andres fallskjermene skulle åpne automatisk, men min 
måtte åpnes manuelt. Fint for meg, tenkte jeg. Dette hadde jeg gjort ofte nok.

Jeg hoppet sist. Etter et kort, fritt fall, trakk jeg i snora. Ingenting skjedde. Jeg bevarte fat
ningen og trakk i reservesnora. Fremdeles ingenting. Bare blå himmel over meg og bakken som 
nærmet seg. Jeg skjønte det var slutt. Bare den som selv har hoppet, vet hvor overveldet jeg var. 

Jeg åpnet jakken og prøvde å senke farten. Så ba jeg: ”Gud, jeg kan ikke redde meg selv, men 
jeg vil veldig gjerne se din hånd nå.”

Jeg skjønte at det verste jeg hadde gjort, var å forlate Gud. Hva nå? Hverken leilighet i Lenin
grad eller militære utmerkelser betydde noe.

Der nede så jeg sjefens åpne fallskjerm. Plutselig kom et vindkast og førte meg opp på fall
skjermen hans. Men det er ikke noe blivende sted. Da jeg skled av, grep sjefen tak i meg og holdt 
meg i et jerngrep! Vi falt fort, og han forklarte hvordan jeg skulle holde beina så vi landet så trygt 
som mulig. Etter landingen ble vi kjørt til sykehus med mindre skader.

Dagen etter skrev avisen om hendelsen. Alle skjønte at sånt skjer bare ikke. Det var et under.
Fra nå av ba jeg annerledes. To uker senere skulle jeg inn til generalen igjen.
”Jeg har tenkt over det gode tilbudet ditt,” sa jeg, ”men jeg har bestemt meg for å forlate 

hæren.”
Han måpte. ”Hva har du tenkt å gjøre?”
”Jeg har tenkt å følge partiets oppfordring – reise til nye steder og dyrke nytt land.” (På den 

tiden ville partiet ha folk til å drive nydyrking i Sibir.)
Generalen stirret: ”Det må jeg si, jeg har truffet mange galninger, men du er den galeste av 

dem!”

Etter verneplikten arbeidet Zhukaljuk i hemmelighet som pastor og organiserte undergrunnsar-
beidet med trykking av religiøse bøker og blader for adventistene i Sovjetunionen. Han og hans 
kone satt i fengsel for sitt arbeid og ble senere løslatt. De har vært gift i 60 år.



Bakgrunnsstoff
Joh 14,1–3; Matt 16,27; 1 Tess 4,13–18; Matt 24,3–14; 24,42.44.

Minnevers
«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars 
hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går 
og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et 
sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være 
der jeg er» (Joh 14,1–3).

Jesu gjenkomst er nevnt over 300 ganger i Det nye testamentet og er hjørne
steinen i vår lære. Det er viktig for vår identitet som syvendedagsadventister. 
Læren er uttrykt i vårt navn, og den er en viktig del av det evangeliet vi er kalt 
til å forkynne. Uten løftet om hans komme ville vår tro være forgjeves. Denne 
sannheten gir oss en følelse av å ha en forutbestemt rolle, og ligger bak vårt 
misjonsarbeid.

Man kunne tro at det at det har gått lenger enn ventet, ville svekke vår tro på 
Jesu løfte om å komme tilbake. Men så er ikke tilfelle. For mange lengter mer 
etter Jesu gjenkomst enn noensinne. 

Denne uken skal vi se på hva Jesus sa om «vårt salige håp: at vår store Gud 
og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet» (Tit 2,13).
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LØFTET

Etter nattverden fortalte Jesus disiplene at han ville gå til et sted de ikke kunne 
gå (Joh 13,33). Tanken på å bli skilt fra Mesteren fylt dem med sorg og frykt. 
Peter spurte: «Herre, hvor går du hen? ... Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå?» 
(Joh 13,36.37). Kristus kjente deres ønsker og forsikret dem om at atskillelsen 
bare ble midlertidig.

Les Kristi løfter til oss i Joh 14,1–3. Anvend disse ordene på deg selv. Hvorfor 
burde de bety så mye for deg?

På gresk står løftet: «Jeg vil komme tilbake» i presens og understreker visshe
ten. Det kan ordrett oversettes: «Jeg kommer igjen».

Jesus har gitt oss visshet om sitt annet komme. Han sa ikke «jeg kommer 
kanskje tilbake», men «jeg kommer tilbake». Hver gang han nevnte sin gjen
komst, var det noe sikkert.

Noen ganger lover vi noe vi ikke kan holde, tross våre beste intensjoner. Slik 
er det ikke med Kristus. Han beviste mange ganger at han er troverdig.

Gjennom David kunngjorde han: «Se, jeg kommer» (Sal 40:7, 1930). Og det 
gjorde han (Hebr 10,5–7). Det at han kom første gang, underbygger løftet om 
hans annet komme.

Her i verden lovte han en fortvilet far: «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli 
reddet.» (Luk 8,50). Og Jairus’ datter ble frisk, selv om hun hadde vært død. 
Jesus kunngjorde at han ville stå opp fra graven tre dager etter sin død, og han 
gjorde det. Han lovet disiplene Den hellige ånd, og han sendte ham til rette tid. 
Hvis Herren holdt alle sine løfter den gang, kan vi være trygge på at han vil 
holde løftet om å komme tilbake.

Hvordan kan du bevare troen på Jesu annet komme? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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HENSIKTEN MED JESU GJENKOMST

Frelsesplanen kulminerer i Jesu gjenkomst. Uten hans gjenkomst ville ikke 
hans inkarnasjon, død og oppstandelse utrette noe for vår frelse.

Hva er en av hovedgrunnene til Jesu annet komme? Se Matt 16,27.

Livet er ikke rettferdig. Det går ikke alltid rett for seg i vårt samfunn. 
Uskyldige mennesker lider, mens onde svinger seg opp. Mange får ikke det de 
fortjener. Men ondskap og synd skal ikke alltid lønne seg. Jesus kommer for å 
«gjengjelde hver og en etter hans gjerning» (Åp 22,12).

Dermed må det skje en dom før Jesus kommer. Når han kommer, er alles 
skjebne avgjort. Jesus antydet denne undersøkende dommen i lignelsen om 
bryllupsfesten (Matt 22,11–13). Det at vi blir dømt etter gjerninger, betyr ikke 
at vi blir frelst av våre gjerninger eller meritter. Frelsen skyldes Guds nåde 
og mottas ved troen på Jesus (Mark 16,16; Joh 1,12), og den viser seg i våre 
handlinger. 

Det sentrale ved løftet i Matt 16,27 er at rettferdigheten vil skje. Vi må bare 
vente.

Også ved Jesu gjenkomst skal de som sover i Kristus, stå opp til evig liv. 
Men løftet om Jesu gjenkomst og oppstandelsen til det evige liv som følger, er 
spesielt viktig for oss. 

«Midt under jordskjelv, lynblink og tordenskrall kaller Guds Sønn de hellige 
døde frem. Han betrakter gravene deres, og så løfter han hendene mot him
melen og roper: ’Våkn opp, våkn opp, dere som sover, og stå opp!’ Overalt på 
jorden hører de døde denne røsten, og de skal leve. Jorden gir gjenlyd av fot
trinnene av den veldige hærskaren fra alle nasjoner og stammer, tungemål og 
folk. De som var dødens fanger, er nå kledd i udødelig herlighet, og de roper: 
’Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?’ 1 Kor 15,55. Både de rettfer
dige som lever, og de døde som nå er oppstått, stemmer i et jublende seiersrop.» 
– Alfa og Omega, bind 8, side 143 [GC 644].

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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HVORDAN KOMMER JESUS?

I sin profetiske tale uttrykte Jesus bekymring for falsk lære om hans andre 
komme og advarte disiplene mot mennesker som ville komme i hans navn og 
si: «Jeg er Messias!» (Matt 24,5; se også vers 23–26). Han vil ikke at de kristne 
skal bli bedratt. Derfor sa han hvordan han ville komme.

Hva sier Matt 24,27 om hvordan Jesus skal komme tilbake?

Lyn kan ikke skjules eller forfalskes. Det blinker og skinner over hele him
melen slik at alle kan se det. Slik blir Jesu gjenkomst. Alle mennesker, gode 
som onde, også «de som har gjennomboret ham» (Åp 1,7), skal se ham komme 
(Matt 26,64).

Hvordan sier 1 Tess 4,13–18 at Jesu gjenkomst blir?

Når han kommer, skal Kristus bli sett i all sin guddommelige herlighet som 
«kongenes konge og herrenes herre» (Åp 19,16). Da Sønnen ble menneske, kom 
han alene og uten ytre prakt, han hadde «ikke et utseende vi kunne glede oss 
over» (Jes 53,2). Men denne gangen kommer han med all sin storhet og prakt, 
omgitt av «alle englene» (Matt 25,31) «når basunen lyder» (Matt 24,31). Da 
skal de døde i Kristus stå opp til udødelighet.

Hvis vi stoler på Herren når det gjelder en så utrolig hendelse som hans 
annet komme, hvorfor skulle vi ikke også betro ham alle sider av vårt liv? 

______________________________________________________________________________________________________
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NÅR KOMMER JESUS?

Da Jesus sa om tempelet: «Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal 
rives ned» (Matt 24,2), ble disiplene forferdet: «Si oss: Når skal dette skje, og 
hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» spurte de. De trodde at ødeleg
gelsen av tempelet ville falle sammen med historiens slutt ved Jesu gjenkomst.

Jesu svar kombinerte tegnene på begge hendelsene: Jerusalems fall i år 70 
e.Kr. og hans gjenkomst, for disiplene var ikke i stand til å fatte forskjellen 
mellom dem. 

Det er viktig å forstå disse tegnene. De ble ikke gitt for at vi skulle sette 
noen dato for Jesu gjenkomst, for «den dagen og timen kjenner ingen, ikke 
eng lene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen» (Matt 24,36). Tegn
ene skal heller vise historiens gang og fortelle oss at hans komme er nær. Vi 
bør aldri sette datoer, men vi må heller aldri ignorere den tiden vi lever i.

Les Matt 24,3–14.21–26.29.37–39 (se også Mark 13 og Luk 21). Hvilket bilde 
av verden tegner Jesus her? Hvordan passer det med den verden vi lever i nå?

Hovedtanken som Jesus ville disiplene skulle forstå, var at hans komme er nær. 
Hele den profetiske talen til apostlene ble utformet som om de skulle være i live 
når han kommer (se Matt 24,32.33.42). 

Jesu annet komme er jo heller ikke lenger unna enn et øyeblikk etter vår 
død. Døden er en dyp, bevisstløs søvn. Vi lukker øynene i døden, og enten ett 
år eller tusen år har gått, vil det neste vi opplever, være Jesu annet komme. Så 
tanken om at Kristi komme er nær, og som Paulus, Peter og Jakob også trodde 
på, gir god mening. For hver enkelt av oss skjer hans komme aldri mer enn et 
øyeblikk etter at vi dør.

Hvordan gjør dette det lettere å forstå «nærheten» av Jesu annet komme?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VÅK OG VÆR REDE

Hvorfor er det viktig at vi alltid våker og er rede for Jesu gjenkomst? Se 
Matt 24,42.44.

Grunntonen i Jesu profetiske tale er imperativen å våke, å være på vakt. Det 
betyr ikke å vente passivt, men å være aktivt årvåken, som huseieren som er 
på vakt mot tyver (Matt 24,43). Mens vi venter og våker, har vi en oppgave, 
slik som den trofaste tjeneren som utfører det oppdraget hans herre har betrodd 
ham mens han er borte (Matt 24,45; Mark 13,34–37).

Hvilken holdning vil være skjebnesvanger for oss som sier at vi tror på 
Jesu annet komme? Se Matt 24,48–51; Luk 21,34.35. Hvordan kan vi unngå 
den holdningen? Hvorfor er det så lett å gjøre denne feilen hvis vi ikke passer 
oss?

Lignelsen om den onde tjeneren er tankevekkende for oss som syvendedags
adventister. Denne tjeneren representerer dem som bekjenner seg til å tro at 
Kristus skal komme igjen, men ikke straks. De tror at Herren er forsinket og at 
de ennå har tid til å leve egoistisk og nyte syndige lyster, for det blir sikkert tid 
nok til å forberede seg til Jesu annet komme. Men dette er en farlig tanke, for 
ingen vet når han kommer. Dessuten kan noen av oss bli kalt til å hvile uventet, 
og muligheten til å få et rett forhold til Gud, er oppbrukt. Og gjentatt synd gjør 
at samvittigheten svekkes og det blir vanskeligere å omvende seg. Djevelen 
blåser i om at vi har en teoretisk tro på Jesu annet komme, bare han kan få oss 
til å utsette forberedelsene.

Hvordan kan vi være rede i dag? Ved å omvende oss og bekjenne vår synd 
for Jesus, ved å fornye vår tro på hans død på korset for oss og ved å overgi vår 
vilje helt til ham. Når vi vandrer sammen med ham, kan vi ha den dype freden 
som følger av å være dekket av hans rettferdighets kledning.

Hvor mye tenker du på Jesu gjenkomst? Hvor mye påvirker det livet ditt? 
Hvordan kan vi finne den riktige balansen mellom jobben og livet i påvente 
av Jesu gjenkomst?

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Jesu store endetidsprofeti» i Alfa og Omega, bind 5, side 182–191 [DA 627–
636] og «Tegn i tiden» i Alfa og Omega, bind 7, side 258–271 [GC 299–316].

«Snart kommer en liten sky til syne i øst, omtrent halvdelen så stor som en 
menneskehånd. Det er skyen som omgir Kristus, og som på avstand ser ut til 
å være dekket av mørke. Guds folk vet at dette er Menneskesønnens tegn. I 
høytidelig taushet stirrer de på den etter hvert som den nærmer seg jorden og 
blir lysere og mer strålende inntil den ligner en stor, hvit sky som gløder som 
fortærende ild. Over den er paktens regnbue. Jesus står frem som en mektig 
seierherre. ... Himmelrommet ser ut til å være fylt av skinnende skikkelser – 
’titusener på titusener, tusener på tusener’. Ingen menneskelig penn kan skildre 
denne scenen.» – Alfa og Omega, bind 8, side 139, 140 [GC 640, 641].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan kan vi unngå fanatisme og likevel tro at Jesus snart kommer 

igjen? Det er ikke alltid lett. For hvor mange fanatikere tror at de er 
fanatikere? 

2. Tenk litt mer på tanken om at Jesu gjenkomst aldri er langt unna for en 
eneste av oss fordi vår død egentlig aldri er så langt unna, samme hvor 
lenge vi lever. Hva sier dette oss om hvor nært Jesu annet komme virke-
lig er for hver enkelt av oss? 

3. Hva sier du til dem som ler av tanken om Jesu gjenkomst? Før du svarer 
dem, kan du jo prøve å se deg selv i deres sted og vurdere saken fra 
deres synsvinkel. Når du har gjort det, og forstått deres argumenter, bør 
du tenke gjennom hva du kan si. 

4. Hva med tanken om at vi som et folk kan fremskynde eller utsette Jesu 
annet komme? Hva er argumentene for og imot?

5. Hva ville du gjort om på i ditt liv hvis du visste at Jesus kom i neste uke?
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TRETTENDE SABBAT

Leder: Dette kvartalet har vi hørt fra søsken i Ukraina og Russland. I Russland er det 46 tusen 
adventister. Et av prosjektene for gavene 13. sabbat, er en kirke i Kazan, hovedstaden i Tatarstan. 
Hør hva Igor Krasilnikov, formann for Den vestrussiske union, og pastor Gindullin fra Kazan har 
å si om prosjektet:

Krasilnikov: I byene er det vanskelig å finne tomter, og bygger vi utenfor, blir transport et 
problem.

Gindullin: I Kazan har Gud hørt vår bønn, og vi fant et perfekt sted bare 70 meter fra metroen 
og busstasjonen. Vi kjøpte den i fjor.

Krasilnikov: Kazan er en unik by. Kristne og muslimer bor side om side. Vi vil bygge nå, for 
det er ikke sikkert vi får lov senere.

Gindullin: Vi planlegger også en lekepark for barn foran kirken, som et godt tilbud til nærmil
jøet.

Leder: I Ukraina planlegger man å bygge og utvide fire adventistskoler. Vi skal høre fra Elena 
Milnenko, rektor ved skolen i Vinnitsa, og Alexander Kobernijk, skoleleder i Lviv.

Kobernijk: Jeg var lærer, men da jeg ble adventist, slo det meg hvor viktig skolen var for 
barnas verdensbilde. Så fikk jeg vite at adventistene hadde et skolesystem, men bare to menig
hetsskoler i Ukraina. Vi fikk starte en liten skole her i Lviv, med bare tre elever, men den vokste, 
og nå har vi 27, og må utvide driften. 

Milnenko: Skolen vår er ny, vi har 24 elever på fem klassetrinn og 15 i barnehagen. Vi holder 
til i kirken, og mange flere vil gjerne komme, men det er ikke plass. Så vi bygger ny skole, med 
flere klassetrinn. Vi har en god tomt med skog omkring, så barna kan leke ute.

Leder: Hvis verdensmenigheten skulle be om én ting for dere, hva burde det være?
Milnenko: At vi kan få mange adventistskoler i Ukraina, som vil være et misjonsprosjekt for 

både barn og foreldre.
Leder: Vi har bare tid til å høre om noen av prosjektene. Ikke glem de andre tiltakene dette 

kvartalet, som to andre skoler i Ukraina og en kirke i Minsk i Hviterussland. La oss gjøre alt vi 
kan for å hjelpe våre søsken i Russland og Ukraina og gi et godt offer denne 13. sabbat.

Fremtidige prosjekter
Neste kvartal skal vi til Den interameri-
kanske divisjon. Blant prosjektene er:
• en ungdomsleir i Nord-Belize
• et evangeliseringssenter i Belmopan 
i Belize
• en helseklinikk på Good Samaritan 
Inn i Jamaica
• BARNEPROSJEKT: Senger til ung-
domsleiren i Belize

Prosjekter:
Dette kvartalet går offeret 13. sabbat til å:
• bygge kirke/senter i Kazan, Tatarstan, Russland.
• bygge kirke/senter i Minsk, Hviterussland.
• bygge eller utvide skoler i Tsjerkasy, Lviv og Vin-
nitsa, Ukraina.
• bygge skolekompleks i Dnepropetrovsk i Ukraina
• BARNEPROSJEKT: bygge lekeplass foran kirken 
i Kazan
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SOLENEDGANG FREDAG KVELD I 2014

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:  
http://www.hvafor.no/oppslag/nar-er-soloppgang-og-solnedgang 
*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 29. mars og 25. oktober.

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM  BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   3 15.28 15.53 15.45 14.51 13.17 - - -
  10 15.40 16.05 15.58 15.08 13.47 12.43 - -
  17 15.56 16.19 16.14 15.27 14.19 13.36 12.58 -
  24 16.13 16.34 16.31 15.48 14.50 14.17 13.50 13.03
  31 16.30 16.50 16.50 16.10 15.20 14.53 14.31 13.55
 Februar   7 16.49 17.07 17.08 16.32 15.49 15.26 15.07 14.36
  14 17.07 17.24 17.27 16.54 16.17 15.57 15.41 15.13
  21 17.25 17.41 17.45 17.16 16.44 16.27 16.12 15.47
  28 17.43 17.57 18.04 17.37 17.09 16.55 16.42 16.19
 Mars   7 18.00 18.13 18.22 17.57 17.35 17.23 17.11 16.50
  14 18.18 18.29 18.39 18.18 17.59 17.50 17.39 17.20
  21 18.35 18.45 18.57 18.38 18.24 18.16 18.07 17.49
  28 18.52 19.01 19.14 18.58 18.48 18.43 18.35 18.19
 April   4 20.09* 20.16* 20.31* 20.18* 20.13* 20.10* 20.03* 19.49*
  11 20.26 20.32 20.49 20.38 20.38 20.37 20.33 20.20
  18 20.43 20.48 21.06 20.59 21.04 21.06 21.03 20.54
  25 21.00 21.04 21.24 21.20 21.31 21.37 21.37 21.30
 Mai   2 21.18 21.20 21.42 21.41 22.00 22.10 22.14 22.13
  9 21.35 21.35 22.00 22.03 22.31 22.48 22.58 23.11
  16 21.52 21.50 22.17 22.25 23.05 23.36 00.12 -
  23 22.07 22.04 22.33 22.46 23.45 - - -
  30 22.21      22.17 22.48 23.05 - - -     -    
 Juni   6 22.33 22.27 23.00 23.22 - - - -
  13 22.41 22.34 23.08 23.35 - - - - 
  20 22.45 22.38 23.13 23.41 - - - - 
  27 22.45     22.38 23.12 23.39 - - -     -    
 Juli   4 22.40 22.34 23.07 23.30 - - - -
  11 22.31 22.26 22.58 23.16 - - - -
  18 22.19 22.16 22.45 22.59 00.03 - - - 
  25 22.05 22.03 22.30 22.39 23.22 23.58 -     -    
 August   1 21.48 21.48 22.13 22.17 22.47 23.06 23.18 23.38
    8 21.30 21.32 21.54 21.54 22.15 22.26 22.31 22.32
  15 21.11 21.14 21.35 21.31 21.44 21.51 21.51 21.46
  22 20.51 20.55 21.14 21.07 21.14 21.17 21.15 21.06
  29 20.30 20.36 20.53 20.43 20.44 20.44 20.40 20.29
 September   5 20.09 20.17 20.32 20.19 20.15 20.13 20.07 19.53
  12 19.48 19.57 20.10 19.55 19.46 19.42 19.34 19.19
  19 19.27 19.37 19.49 19.30 19.18 19.11 19.02 18.45
  26 19.05 19.17 19.27 19.06 18.49 18.40 18.30 18.11
 Oktober   3 18.44 18.57 19.05 18.42 18.21 18.10 17.59 17.38
  10 18.23 18.37 18.44 18.18 17.53 17.39 17.27 17.04
  17 18.03 18.18 18.24 17.55 17.24 17.09 16.55 16.30
  24 17.43 18.00 18.04 17.32 16.56 16.38 16.22 15.56
  31 16.25* 16.43* 16.44* 16.09* 15.28* 15.07* 14.49* 14.19*
 November   7 16.07 16.26 16.26 15.48 15.01 14.45 14.15 13.41
    14 15.51 16.12 16.10 15.28 14.33 14.03 13.38 12.57
  21 15.37 15.59 15.55 15.10 14.06 13.28 12.55 11.51
  28 15.25 15.49 15.43 14.54 13.39 12.47 -     -    
 Desember   5 15.17 15.42 15.35 14.42 13.14 - - - 
  12 15.13 15.39 15.30 14.35 12.51 - - -
  19 15.13 15.39 15.30 14.33 12.38 - - -
  26 15.17 15.43 15.34 14.38 12.46 - - -



BIBELSTUDIEMATERIELL 
FOR BARN OG TENÅRINGER

Vi minner om at det er mye fint bibelstudiemateriell tilgjengelig for 
barn og tenåringer.

GraceLink-materialet finnes i følgende aldersgrupper på norsk, 
både som elevhefte og lærerhefte:

Minsten, 0–2 år
I 2014 brukes årgang A

Smårollingene, 3–5 år
I 2014 brukes årgang A

Miniorene, 6–9 år
I 2014 brukes årgang C

Power Points, 10–13 år
I 2014 brukes årgang C

Real Time Faith, 14–16 år
I 2014 brukes årgang C. 
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med  
Norsk Bokforlag  
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no 
eller til ordrekontoret  

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

4. KVARTAL 2014: JAKOBS BREV
Jakobs brev er en av de mest misforståtte skriftene i Bibelen. Toneangivende 
kristne ledere, blant annet reformatoren Martin Luther, hadde lite til overs for 
brevet, og deres negative omtale av det har influert kristen tankegang. Men hvem 
var egentlig Jakob? Var han en lovtrell som argumenterte mot Paulus’ forkyn
nelse av rettferdiggjørelse ved tro? Eller representere han en annen innfallsvinkel 
og perspektiv til teamet? Forfatteren av bibelstudiet er av den siste oppfatningen. 
Han sammenligner Jakob og Paulus med evangeliene. Matteus, Markus, Lukas og 
Johannes hadde alle forskjellige innfallsvinkler når de formidlet Jesu liv og lære. 
På samme måte mener han at Jakob og Paulus har forskjellige, men ikke motstri
dende tilnærminger til tro og kristenliv. 

Clinton Whalen, PhD, er associate director ved Biblical Research Institute ved 
Adventistenes Hovedkontor i Maryland, USA. Hans spesialfelt er Det nye testa
mentet og forholdet til tidlig jødedom. Han er fra USA, men har bodd deler av livet 
i Russland, New Zealand, Storbritannia og på Filippinene. Han er gift med Gina og 
sammen har de to barn.

Lekse 1: Jakob, Jesu bror
Bibeltekster: John 7,25; 1 Kor 15, 57; Jak 1,3;2,5; 1 Pet 2,9.10; Matt 7,2427
Minnevers: Dere er mine venner hvis dere gjør det befaler dere (Joh 15, 14).

Lekse 2: Fullendelse av troen
Bibeltekster: Jakob 2,3.4; 1 Pet 1,6.7; Fil 3,1215; Jak 1,1921; Luk 17,5.6;  
Luk 12,1621
Minnevers: med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, 
Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg 
om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone (Hebr 12,2).

1. kvartal 2015: Ordspråkene
2. kvartal 2015: Profeti og eskatologi
3. kvartal 2015: Lukas
4. kvartal 2015: Jeremia



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

Takk for at du har påtatt deg den viktige oppgaven som gruppeleder/tilrettelegger 
for bibelstudier i din menighet! 

Det er mange ressurser som kan være til hjelp i forberedelsen. Hver uke skriver 
Terje Bjerka en bibelstudieguide og Nina Myrdal gir tips til bibelstudiene. Hvis 
dette er interessant for deg, kan du abonnere på begge deler ved å sende en fore
spørsel til berit.soreide@adventist.no. Ellers kan vi nevne at de norske bibelstudie
heftene kan lastes ned gratis på: www.bibelstudier.no

Fordi de samme bibelstudiene brukes i mange land, vil du kunne finne mange 
nyttige tips og ideer til hvert enkelt studium ved å gjøre et søk på internett. Det 
er mange kreative gruppeledere/sabbatsskolelærere som deler sine ideer. Du kan 
også få bibelstudiene på andre språk som en app til telefon eller nettbrett. Se listen 
under. 
 
SABBATH SCHOOL
http://www.sabbathschoolpersonalministries.org./sabbathschool
SHARING SCRIPTURE
http://www.sabbathschoolteacher.org
SABBATH SCHOOL UNIVERSITY
http://www.sabbathschoolu.org
ADULT BIBLE STUDYGUIDE AUDIO (produsert i Australia)
http://www.sabbathschoolu.podcast.php?channel=4
ANDROID APP
http://www.androidlib.com/android.application.comsusabbath_schoolqpqqn.aspx
IPHONE AND IPAD APP
http://itunes.apple.com/us/app/sabbathschool/id363595588?mt=8

 
Deltakelse 
Det kan være utfordrende å få alle til å delta i en bibelstudiegruppe/sabbatsskole
klasse, for det er noen som har større frimodighet og gir inntrykk av å ha større 
rett og evne til å lese og tolke. Pastoren, den rutinerte bibelgruppelederen eller en 
velformulert person, kan ha lavere terskel for å åpne munnen og bidra. Derfor er det 
spesielt viktig å planlegge at flest mulig skal få komme til orde. Det er kanskje også 
viktig å tenke over at det for de fleste er tryggere å delta dersom man har en kultur 
for å lytte og dele, heller enn å diskutere. Som gruppeleder kan man bidra til en slik 
kultur ved å komme med slike kommentarer: 



– Det var spennende. Takk, for at du delte ditt synspunkt. Er det flere som vil si 
noe?
– Interessant at vi ser forskjellig på dette. Takk for ditt innspill. Er det flere måter å 
se dette på?

I en liten bibelstudiegruppe kan man invitere alle til å delta ved å stille et spørs
mål som alle svarer på. For eksempel ved at man tar runden rundt i gruppa til alle 
har fått anledning til å gi sitt svar eller dele sitt synspunkt. Dersom man leder en 
stor gruppe, kan folk få anledning til å svare på spørsmål to og to, før man eventu
elt ber frivillige om å dele svaret med hele forsamlingen.

Ved å lese teksten først uten å legge for mange føringer, kan man også åpne opp 
for større deltakelse og mer spennende tolkninger på et senere tidspunkt. Salme 23 
kan brukes  som et eksempel. Først leser man bibelteksten. Deretter snakker man 
sammen om hva som ble lest. For eksempel: Her står det at Herren er min hyrde. 
Hva er en hyrde? Hva betyr det for en sau å ha en hyrde. 

Før man skal tolke eller anvende teksten, er det viktig å forstå sammenhengen 
den ble skrevet i. Hva sier bibelteksten til oss i dag? er kanskje ikke det beste spørs
målet å begynne med. Først kan det være nyttig å finne ut hva teksten sa til dem 
den ble skrevet eller gitt til? Hva forsøkte David å formidle med denne salmen? Det 
er først når vi har svart på dette spørsmålet at vi er klare til å tolke og anvende for 
oss selv og vår egen situasjon.

Møblering og plassering er viktig når man skal legge til rette for gode samtaler. 
Det å sitte i sirkel kan bidra til å sende et signal om at vi snakker sammen, og da 
trenger ikke gruppelederen å være så mye mer enn en tilrettelegger. Dersom man 
står foran en forsamling hvor deltakerne sitter i rader, forventer de som regel at 
gruppelederen skal være den som bidrar mest. Da får man en mer krevende jobb og 
må planlegge mer dersom man ønsker deltakelse fra flest mulig.

 
Modeller for bibelstudium 
Det finnes mange modeller for bibelstudium. En mulighet er å lese Bibelen på 
tre forskjellige måter: Med mikroskop, teleskop og stetoskop. Først ser man på 
detaljene og de små bitene, deretter setter man dem inn i en større sammenheng. 
Til slutt lytter man til hjertet. Det er da man stiller spørsmålet: Hva sier teksten til 
meg? Hvordan rører dette ved mitt hjerte? 
 
Lykke til med bibelstudiene og ta gjerne kontakt med meg på epost eller telefon.  
 
Hilsen fra Nina Myrdal  
Epost: nina.myrdal@adventist.no 
Tlf. 32 16 16 75



6) Identifiserer du deg med den bort-
komne sønnen eller broren hans?
Kan jeg svare med et dikt jeg skrev her 
om dagen?

DEN HJEMMEVÆRENDE BROREN

Du har hørt om ”den fortapte sønn”?                                                                                                                                  
Jeg er den hjemmeværende broren.                                                                                                                                      
Jo visst gleder jeg meg over 
de angrende og tilbakevendte,                                                                                                        
men angrer de nok, eller er det bare 
sulten som har drevet dem?
Vil de fortsette å ta 
hensyn til sine egne lyster                                                                                                                                   
når de har fått dekket sine 
mest nødvendige behov?                                                                                                      
Og jeg har stått på hele tiden!                                                                                                                                           
Jeg er så sliten, 
hvorfor skal han feires med en fest?                                                                                                                                            
Hvorfor kan han ikke tas 
imot med litt mer nøkternhet                                                                                                          
og kastes rett ut i arbeidet?                                                                                                                                        
”Alt mitt er ditt”, men jeg 
har vært nøysom dessverre,                                                                             
og ikke skjønt at jeg kunne forsyne meg 
så mye jeg ville.
Jeg kunne aldri slaktet gjøkalven for 
meg og mine venner.
Jeg var ikke klar over at den 
allerede var slaktet for meg!                                                                                                      
Jeg trodde du var en hard Herre.                                                                                                                                           
Jeg har stått på til jeg 
hadde avsmak i munnen                                                                                                                              
og sett skrått på alle ferie

turene de andre snakket om.                                                                                                
Jeg er sliten, sint og bitter i dag.                                                                                                                                             
Herre, hvordan gikk det med 
den hjemmeværende broren?                                                                                                    
Er det håp for han?                                                                                                                                             
Vær så snill og 
klem ham litt                                                                                                                                             
og fortell ham at du er glad 
for det han har gjort for deg…                                                                    
og at du har feiret ham hele tiden,                                                                                                  
for det er så mye han ikke skjønner 
enda, Herre.

7) Hva er det beste du har opplevd i 
en bibelstudiegruppe?
Ekthet. Nærhet. Nysgjerrighet. Åpenhet.
 
8) Er det mulig å lese Bibelen uten å 
bli politisk engasjert?
Både ja og nei. Jesus var ikke så poli-
tisk engasjert, men hvis det var snakk 
om saker som handlet om rettferdighet, 
undertrykkelse, de svakes rett … da 
tente han! Vi må ikke være så himmel-
vendte at vi ikke kjemper for de fattige 
og svake, saker som har virkelig betyd-
ning i dagens samfunn. Vi skal også ta 
vare på jorda vi har fått. Men når det 
gjelder maktspørsmål eller hvilket parti 
som står for det jeg vil ha??? Det må 
den enkelte ta stilling til, jeg er ikke så 
politisk engasjert.  Det er ikke så lett 
å se hvilke tanker som ligger bak alle 
maktfaktorer.

Åtte faste (forts. fra s. 3)
Gunnhild Hansen
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