
BibelÍudier

ORDSPRÅKENE

for sabbatsskolen
1. kvartal, 2015

Ω

AV JAQUES B. DOUKHAN

UTGITT AV

SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

SABBATSSKOLEAVDELING

N o r s k  B o k f o r l a g ,  R ø y s e



Originalens tittel: Proverbs
Studieforfatter dette kvartal: Jaques B. Doukhan

Redaktør: Clifford R. Goldstein (goldsteinc@gc.adventist.org)
Oversettelse: Egil Fredheim (egilfredheim@gmail.com)

Illustrasjoner: Lars Justinen
Sats: Norsk Bokforlag, Røyse 2014

Trykk: AS United Press, Riga, Latvia

Copyright © Norsk Bokforlag AS

BIBELSTUDIER utgis kvartalsvis, og kan abonneres på ved å ta kontakt med Norsk Bokforlag.

Telefon: 32 16 15 60 • Faks: 32 16 15 51 • E-post: ordre@norskbokforlag.no • Internett: www.norskbokforlag.no

UTARBEIDELSE
Utarbeidelsen av bibelstudiene ledes av en komité med medlemmer fra 
verdensfeltet. Komiteens medlemmer er rådgivende redaktører, og de  
studiene som utgis hvert kvartal, gjenspeiler komiteens synspunkter og 
representerer ikke bare eller nødvendigvis forfatterens hensikter.

HENVISNINGER
Der forfatternavn ikke er oppgitt, men bare tittelen på en bok eller en 
artikkel, er henvisningen til en av Ellen G. Whites skrifter. Der en norsk 
oversettelse foreligger, er henvisningen til denne, men i parentes står 
også henvisningen til den engelske originalen, med standard forkortelse 
for tittelen, for eksempel: AA står for Acts of the Apostles.

BIBELOVERSETTELSER
Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011 er brukt der ikke annet er 
nevnt. Der det har vært ønskelig med en mer konkordant (bokstavtro) 
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1) Hva vil du at folk skal vite om deg? 
Ingenting. Når jeg returnerer til en 
menighet jeg var pastor i for 20 år 
siden, håper jeg at ingen husker navnet 
mitt, men at de husker Jesus. 
 
2) Hvilket forhold har du til 
bibelstudiegrupper?
Bibelstudiegrupper er menighetens sjel. 
Det er noe av det viktigste man kan 
være med i.
 
3) På hvilken måte deltar du i stu-
diegrupper: stiller du flest spørsmål 
eller gir du svar?
Jeg gir nok flere svar enn jeg stiller 
spørsmål, men den burde kanskje vært 
omvendt.

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest 
betatt av?
Det er to personer jeg er spesielt betatt 
av: Josef og Daniel. På tross av mot-
gang hadde de en lojalitet til Gud som 
er bemerkelsesverdig. På grunn av sin 
integritet ble de sterke ledere, ikke bare 
for Guds sak, men også i verden. 
 
 
 

5) Hva er etter din mening den vik-
tigste boken i Bibelen?
Hvis jeg ble tvunget til å velge bare én 
bok i Bibelen, ville det antakelig være 
Johannes’ evangelium.

6) Identifiserer du deg med den bort-
komne sønnen eller broren hans?
Jeg mener at det er han som var 
hjemme, som egentlig var lengst borte 
fra faren. Jeg identifiserer meg med 
ham fordi jeg har vokst opp i kirken. 
Den største faren for meg, er at jeg tar 
frelsen og nåden for gitt. 

7) Hva er det beste du har opplevd i 
en bibelstudiegruppe?
Å se hvordan Den hellige ånd forandrer 
menneskers liv.
 
8) Er det mulig å lese Bibelen uten å 
bli politisk engasjert?
Alt er mulig, men da må du jobbe hardt, 
for det er svært usannsynlig.

Åtte faste

Sven-Inge Frantzen
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REDAK TØRENS FORORD

Ord til de vise

Mens mange av Bibelens bøker er fulle av åndelige sannheter, er Salomos ordspråk tett-
pakket med jordnære råd til hverdagen. 

De er korte, poetiske, allmenngyldige, ofte ispedd ramsalt humor, gjerne mer slående 
effektive enn veltalende prekener og gode resonnementer.

For eksempel: «Gå til mauren, du late, se hva den gjør, og bli vis!» (Ordsp 6,6). Eller: 
«Bedre å bo i ørkenlandet enn med en sint og trettekjær kvinne» (Ordsp 21,19). Eller: 
«Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst, så gi ham vann å drikke. Da samler du 
glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne deg» (Ordsp 25,21.22). Hvem kan vel 
glemme slike bilder?

Salomos ordspråk vitner om generasjoner av opphopet visdom. Dens forfattere omtales 
som kong Salomo (Ordsp 1,1–9,18; 10,1–22,16), uspesifiserte «vise» fra det nære Østen 
(Ordsp 22,17–24,22; 24,23–34), og som Agur, som ikke var israelitt (Ordsp 30,1–33). 
Boken nevner også kong Hiskias bidrag (Ordsp 25,1). I noen tilfeller avspeiler den også 
tekster fra det nære Østen, særlig egyptiske.

Likevel er Salomos ordspråk Guds ord, for forfatterne var inspirert da de samlet stoffet. 
Gud er sjelden nevnt i tekstene, men han er likevel til stede, enten vi er på torget eller vi 
snakker, spiser, drikker, jobber, kjøper, selger, hygger oss eller elsker, så er Herren der. 
Ordspråkenes Gud er ikke bare de religiøses Gud. Her møter vi gudsfrykten i hverdags-
klær.

Salomos ordspråk viser også hva det vil si å frykte Gud i hverdagen (Ordsp 1,7; 31,30), 
for den måten vi lever på, taler høyere enn våre prekener, bønner eller ofringer (Ordsp 
28,9; 15,8). 

I Ordspråkene kommer «visdommen» til syne når du erkjenner Herren «hvor du enn 
ferdes» (Ordsp 3,6), for visdom er å leve i tro og lydighet. Det handler om å være menneske 
i Skaperens nærvær.

Salomos ordspråk lærer oss å være kloke, men dette er praktisk klokskap. Boken besva-
rer spørsmål som: Hva og hvordan skal jeg undervise mine barn? Hvordan kan jeg være 
lykkelig og ha fremgang? Hvorfor har jeg pengeproblemer? Hvordan kan jeg bli forfrem-
met på jobben? Hvordan kan jeg motstå seksuelle fristelser? Hvordan skal jeg håndtere 
mitt sinne eller min tunge?

Visdom er ikke nødvendigvis intellektuell makt. Tvert imot, de som vet hvor dyktige de 
er, er mest utsatt for å dumme seg ut, for selv de smarteste vet uendelig lite. Man kan tro 
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man er klok og ikke trenger mer kunnskap. Men skal man bli vis, må man være ydmyk og 
føle sitt behov, og så be om visdom. 

Ordspråkene tar opp mange emner. Plasshensyn gjør at vi må foreta et utvalg. Vi kan 
ikke dekke alt, men alt vi har valgt, er et studium verd.

Jacques B. Doukhan er professor i hebraisk og gammeltestamentlig eksegese og leder for 
Institute of Jewish-Christian Studies ved Seventh-day Adventist Theological Seminary, Andrews 
University. Doukhan er fransk statsborger (født i Algerie) og har en doktorgrad i hebraisk fra 
University of Strasbourg og en annen doktorgrad i teologi fra Andrews University.
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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
Ordsp 1–3; 1. Mos 1,1; 2 Mos 19,16; 20,20; Ordsp 11,30; 13,12; 
15,4.

Minnevers
«Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter forma-
ning og visdom» (Ordsp 1,7).

Helt fra Edens hage har roten til den menneskelige tragedie vært gale valg. 
«Våre første foreldre mistet alt fordi de heller valgte å høre på bedrageren enn 
ham som alene har visdom. De blandet ondt med godt, og deres mentale og 
åndelige krefter ble lammet.» – Utdanning for livet, side 16 [Ed:25]. 
Salomos ordspråk handler om å hjelpe oss å velge riktig, å velge Guds vei, 
ikke forførerens. Når far og mor taler til sine barn, advarer de ikke bare mot 
gale valg, de oppfordrer dem også til å gjøre det som er riktig. For liv eller død 
avhenger av våre valg. 

De tre første kapitlene i Ordspråkene illustrerer slik opplæring. Etter at 
forfatteren har forklart hensikten med boken: «å forstå forstandige ord» (Ordsp 
1,2), og oppgitt bokens motto: «Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap» 
(Ordsp 1,7, se Ordsp 9,10), veksler han mellom å advare oss mot å lytte til dår-
skap og oppfordre oss til å besvare den himmelske visdoms kall.

8 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 5

Lekse 1

Visdommen kaller

3. januar
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Lekse 1  /  3. januar Søndag

BEGYNNELSEN TIL VISDOM

I Ordsp 1,1–6 knytter tittelen «Ordspråk fra Salomo, sønn av David» (Ordsp 
1,1) ordtaket til 1 Kong 3,5–14. I Kongebøkene (som i Ordspråkene), er Salomo 
en sønn som søker visdom fra Gud. I tillegg til at begge omtaler Salomo som 
«sønn av David», har de to tekstene et felles ordforråd: «forstå», «visdom», 
«dom». Disse parallellene bekrefter at Salomo står bak sammensetningen av 
boken, og de viser at Ordspråkene er opptatt av menneskets søken etter visdom 
fra Gud. 

Les Ordsp 1,7. Hva er visdom? Hva er det å «frykte Herren»? Hva er sammen-
hengen mellom disse begrepene?

«Visdom» beskrives som en religiøs opplevelse. Den er knyttet til det å frykte 
Herren. Dette begrepet er viktig i hebraisk religion og et nøkkelbegrep i 
Ordspråkene. Det forekommer flere ganger og rammer inn hele boken (Ordsp 
1,7; 31,30). 

Å frykte Herren er ikke frykt for Guds straff. Nei, det er en erkjennelse av 
Guds personlige nærvær overalt og til enhver tid. Frykten for Herren hadde 
preget folkets reaksjon på Guds åpenbaring på Sinai (2 Mos 19,16; 20,20), ak-
kurat som den forklarte deres iver etter å være trofaste og elske Gud som svar 
på hans pakt med dem (5 Mos 10,12). 

Kort sagt: å frykte Gud er å være trofast mot ham og å elske ham. 
Ordene «å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap» betyr at visdommen 

har sitt opphav i denne «frykten». Det hebraiske ordet for «begynnelse» (reshit) 
viser til det første ordet i skapelsesberetningen (1 Mos 1,1). Visdommens første 
lekse går altså ut på å forstå at Gud er vår skaper, den som gir liv og ånde, og at 
han alltid er til stede – som kjærlighetens, rettferdighetens og frelsens Gud (Joh 
3,16; Sal 89,15; Hebr 9,12). 

Vi skal altså både elske Gud og frykte ham. Hvilken plass har disse to be-
grepene i din erfaring med Herren?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  3. januarMandag

SANN UTDANNING

Les Ordsp 1,8–19. Hva er forskjellen på de to formene for «utdanning» vi 
møter i disse versene? Hva er hovedtanken, ikke bare for foreldre, men for alle 
som frykter Herren?

Utdanning er fremfor alt et familieanliggende, og sann utdanning kommer 
først og fremst fra foreldrene. I disse versene blir denne utdanningen kalt «rett-
ledning», ja, til og med «lov». Det hebraiske ordet for lov, tora, betyr «retning». 
Foreldrene skal vise barna i riktig retning. Den andre formen for «utdanning» 
får ikke engang et navn. Den omtales bare som synderes røst og fører galt av 
sted. 

Og ordene «min sønn», som ikke er kjønnsbestemt, blir gjentatt mange 
ganger med vekt på foreldrenes veiledning. Begge foreldrene – «din far», «din 
mor» – er klart identifisert i entall mens den andre leiren er et anonymt flertall, 
«syndere».

«I sin store visdom har Gud latt familien spille den største rollen i all utdan-
nelse. Det er i hjemmet barnet får sin første opplæring. Her begynner skolegan-
gen, med foreldrene som lærere. Her tilegner barnet seg den kunnskap som skal 
lede det gjennom livet ... Det er her grunnlaget blir lagt til godt eller ondt ... 
Dersom barnet ikke får den rette oppdragelsen i hjemmet, vil Satan etter hvert 
overta utdannelsen.» – Det kristne hjem, side 135–136 [AH 182]. 

Det beste argumentet for utdanning i familien er resultatene. Dette er karak-
teren, som er som smykker på hodet og om halsen. I Midtøsten gikk dyrebare 
krager og armbånd i arv fra foreldre til barn. Men utdanning er viktigere enn 
materiell rikdom. Tid sammen med barna er av langt større verdi for dem enn 
tiden vi tilbringer på arbeidsplassen. Og omtalen av halsen og hodet, som er 
den enkeltes ansikt, antyder at opplæringen vil forme barnets personlighet. På 
tåper og synderes vei nevnes bare føttene (Ordsp 1,15), som om den villfarne 
hadde mistet sin identitet.

Hvordan kan vi lære å motstå fristelser som kultur, samfunn, venner, kan-
skje til og med våre nærmeste legger i vår vei?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  3. januar Tirsdag

VISDOMMEN KALLER

Les Ordsp 1,20.21. Hvordan fremstilles visdommen her? Hva blir vi fortalt? 

Synderne «ligger på lur» (Ordsp 1,11.18), men visdommen roper høyt (Ordsp 
1,20), den roper ut midt i larmen, og «tar til orde» (Ordsp 1,21). Visdommen 
blir personifisert, og hennes tilbud gis til den jevne mann og kvinne. Den tilbys 
alle midt i liv og virke. I alt ståket som omgir så mange produkter og selgere 
må visdommen rope høyt, ellers blir hun ikke hørt.

Les Ordsp 1,22–32. Hva blir følgen av å avvise visdommen?

Når folk forkaster visdommen, har det ingenting å gjøre med selve visdommen 
og alt å gjøre med karakteren til dem som avviser henne. De beskrives som 
arrogante og hånlige (Ordsp 1,25, se også vers 30), som om de vet bedre. De 
mener at visdom er for de naive og enkle. Men det er de som avviser visdom-
men som er enkle og naive. De er dårer som «hater kunnskap» (Ordsp 1,22.29).

Avviser man visdommen, får man høste fruktene av avslaget. Når de ikke 
velger å frykte Herren, må de ta til takke med seg selv: De vil «bli mette av 
sine egne planer» (Ordsp 1,31). Når vi avviser visdommen ovenfra, sitter vi 
ofte igjen med fabler og løgner som vi eller andre dikter opp og godtar uten 
videre. Slik erstatter vi Gud med avguder. Ironisk nok er de som forakter de 
troende og synes de er enkle og naive, ofte overtroiske på sin egen måte: De tyr 
til de mest flyktige og unyttige ting som til syvende og sist ikke kan tilfreds-
stille de mest grunnleggende behov.

Les Ordsp 1,33. Hvilket løfte og håp gis i lys av det som står foran? Hvordan 
har dette løftet holdt stikk i ditt liv?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  3. januarOnsdag

VISDOMMENS FORDELER

Les Ordsp 2,1–5. Hva skal til for å forstå «Herrens frykt»? Hvilke valg må vi 
foreta? 

Tre ganger innledes drøftelsen med konjunksjonen «om» og markerer stadier i 
ens utdanning. Første «om» innleder lyttingens passive fase. Det vil si, bare det 
å være mottakelig og lytte til visdomsord (Ordsp 2,1.2). «Om» nr. 2 innleder en 
aktiv respons: rope og be om visdom (Ordsp 2,3). «Om» nr. 3 innebærer liden-
skapelig engasjement: Man leter etter visdom som «etter en skatt» (Ordsp 2,4).

Les Ordsp 2,6–9. Hva er betingelsene for å forstå rettferdighet? Hva er Guds 
ansvar når vi skal vinne visdom?

Legg merke til at ordene «Herren gir» i vers 6 svarer til ordene «du skal finne 
ut hva det er å kjenne Gud» i vers 5. Som frelsen er også visdommen en gave 
fra Gud. Mye av det første avsnittet skildret den menneskelige prosessen, men 
i dette avsnittet beskrives Guds verk: Han gir visdom, han samler opp visdom, 
og han vokter og bevarer de vises vei.

Les Ordsp 2,10–22. Hva skjer når visdommen endelig har funnet et hjem i 
hjertet?

«Når visdom kommer inn i ditt hjerte», er det omvendelsens siste fase. Vi skal 
ikke bare kjenne Herren, det blir også en gledelig opplevelse for vår sjel (Ordsp 
2,10). Da finner vi et vern mot den onde vei (Ordsp 2,12), mot å bli forført av 
det onde (Ordsp 2,16), og vi går på rettferds stier (Ordsp 2,20).

Les Ordsp 2,13.17. Hva er det første skrittet på ondskapens vei, og hvor fører 
det?

Vi er syndere, men vi er ikke nødt til å henfalle til ondskap. De som går på feil 
sti, har først forlatt den rette sti. Ondskap skal altså først og fremst forstås som 
mangel på troskap. Synden begynner tilsynelatende uskyldig, men snart gjør 
synderen det onde og nyter det. 

Hva burde det lære deg om deg selv hvis du liker å gjøre det onde? Eller 
enda verre: hvis du ikke engang synes det er galt lenger?
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Lekse 1  /  3. januar Torsdag

GLEM IKKE!

Les Ordsp 3,7. Hva er galt med å være klok i egne øyne?

Å være klok i egne øyne får en til å tro at en ikke trenger Gud for å være klok. 
Det er en fortvilet situasjon. «Det er større håp for dåren enn for ham» (Ordsp 
26,12). Så visdom har med ens religiøse engasjement å gjøre. Å være klok 
innebærer å holde Guds bud (Ordsp 3,1), å vise «godhet og troskap» (Ordsp 
3,3) og å «stole på Herren» (Ordsp 3,5). Visdom innebærer et nært forhold til 
Gud. Merk deg den gjentatte omtalen av hjertet (Ordsp 3,1.3.5), setet for vår 
respons på Guds innflytelse. (Allerede Ordsp 2,10 nevner hjertet som stedet 
hvor visdom kommer inn.) 

Les Ordsp 3,13–18. Hvilken belønning gir visdommens gave?

Visdom henger sammen med liv og helse (Ordsp 3,2.8.16.18.22). Et tankevek-
kende bilde er «livets tre» (Ordsp 3,18), et løfte som gjentas flere ganger i 
boken (Ordsp 11,30; 13,12; 15,4). Dette henspiller på Edens hage. Løftet betyr 
ikke at tilegnelse av visdom gir evig liv. Nei, men til en viss grad kan den 
livskvaliteten i livet med Gud som Adam og Eva opplevde i Edens hage, kan vi 
gjenvinne. Når vi lever med Gud, får vi en føling med Eden, og vi lærer å håpe 
på at dette tapte riket skal gjenreises (se Dan 7,18).

Les Ordsp 3,19.20. Hvorfor er behovet for visdom så viktig?

Den plutselige henvisningen til skapelseshistorien virker malplassert i sam-
menhengen. Men visdommens anvendelse ved skapelsen understreker 
argumentet i vers 18, som forbinder visdom med livets tre. Hvis Gud brukte 
visdom til å skape himmel og jord, er ikke visdom noe trivielt. Visdommens 
omfang er kosmisk og sprenger grensene for vår jordiske eksistens. 
Visdommen gjelder også det evige liv. Denne leksen er underforstått i henvis-
ningen til livets tre, som minner oss om Edens hage. Dette perspektivet er også 
en del av det løftet som avslutter avsnittet: «De vise arver ære» (Ordsp 3,35).

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  3. januarFredag

VIDERE STUDIUM

Les «Den skjulte skatten» i Ord som lever (2006), side 64–73 [COL 103–114]; 
«A Blessing in the Home,» side 334 i Messages to Young People; «Kunnskap 
om fysiologi» i Utdanning for livet, side 104–106 [Ed 195–201]; SDA Bible 
Commentary, bind 3, side 1156.

«De unge har behov for å forstå den dype sannheten bak Bibelens uttalelse at 
med Gud ‘er livets kilde’ (Sal 36,10). Ikke bare er han opphavet til alt, men han 
er livet i alt som lever. Det er hans liv vi mottar i solskinnet, i ren, frisk luft, 
i maten som bygger opp kroppen og gir oss krefter. Det er ved hans liv at vi 
overlever time for time, øyeblikk for øyeblikk. Bortsett fra det som er forvan-
sket av synd, bidrar alle hans gaver til liv, helse og glede.» –Education, side 
197, 198.

«Mange innbiller seg at det å leve med Gud er skadelig for helsen og gjør at 
man får mindre glede av livet sammen med andre. Men de som går på visdoms 
og hellighets vei oppdager at ‘gudsfrykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et 
løfte både for dette livet og for det som kommer.’ De nyter godt av livets sanne 
gleder.» – SDA Bible Commentary, bind 3, side 1156.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva er forskjellen på visdom og kunnskap? Hvordan kan man ha mye 

kunnskap uten å ha visdom? For hvem kjenner vel ikke til meget kunn-
skapsrike folk som later til å mangle visdom?

2. Tenk over dette med «å frykte Herren.» Hvis det ikke finnes frykt i kjær-
ligheten (1 Joh 4,18), hvordan kan vi da frykte Herren og likevel elske 
ham? Hvordan skal man forstå spenningsfeltet mellom rettferdighet og 
kjærlighet i det «å frykte Herren»?

3. Hvorfor er det så farlig å være «kloke i egne øyne», spesielt når vi kjen-
ner menneskehjertets beskaffenhet og vet hvor lett vi bortforklarer 
nesten hva det skal være av dårlig oppførsel når det passer oss? Tenk på 
dem som har bortforklart de største ugjerninger. Hvordan kan vi unngå 
å gjøre det samme?
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•  Alaska er USAs største stat, dobbelt 
så stor som Texas. Avstanden fra sør til 
nord er 225 mil. Til sammenligning er 
avstanden Lindesnes-Nordkapp ca. 170 
mil. Staten er 434 mil fra øst til vest.

•  Nesten en tredjedel av Alaska ligger 
nord for polarsirkelen.

3 .  j anuar

EN LEDESTJERNE
Alaska

I de harde 30-åra flyttet familien Moody til 
Alaska. Fru Moodys bror hadde sagt at det 

var godt med fisk og penger å tjene der oppe. 
Mor, far og fire barn pakket og reiste 400 mil 
nordover fra staten Washington og slo seg ned 
ved Lake Aleknagik. Der bygget de en liten 
tømmerhytte og fant seg godt til rette. Herr 
Moody og størstegutten førte den store fiske-
båten deres ned til Bristol Bay, som er verdens 
største fiskeplass for laks. 

Bare noen måneder etter at de hadde flyttet inn, rammet tragedien. Faren og sønnen druknet 
mens de var på vei oppover elva, og moren satt igjen alene med to yngre gutter og en datter. 

Fru Moody samlet barna til andakt på sabbatene, sammen med onkelen og hans familie. 
Resten av uken arbeidet hun i fiskerinæringen sammen med sønnene Lloyd og Roland på 14 og 
13 år.

Guttene ble fort voksne. De hadde mor og lillesøster å ta seg av. Skolegang ble det lite av, de 
ble ferdig med tenårene uten å ha fullført grunnskolen. Roland, som var 20, tente opp i klasse-
rommet på skolen hver morgen. Der ble han kjent med den vakre, unge læreren, frøken Jackie. Da 
skoleåret var slutt, var de gift og bygde seg et hus ved Lake Aleknagik.

Roland and Jackie bestemte seg for å bygge en adventistskole på eiendommen, for elever fra 1. 
til 8. klasse. Det ble etter hvert bygd to internater, og en menighet ble stiftet på stedet.

Da skolen vokste, bestemte Roland og Jackie seg for å bygge et leirsted for elevene. De kalte 
stedet Camp Polaris. Roland kjøpte gamle bygninger og fløtet dem over Bristol Bay og så 20 
km oppover innsjøen til leiren. 60 år senere blir de gamle bygningene fremdeles brukt av barna i 
Vest-Alaska.

Roland og Jackie trivdes med å drive leiren for barna og holdt på i tiår etter tiår. På årets siste 
leirdag reiste menigheten i Aleknagik halvannen time med båt opp til leiren og holdt fest for 
barna. Da Jackie døde, giftet Roland seg med Beverly, som hjalp ham å fortsette arbeidet for de 
unge i Vest-Alaska.

Leiren har vært et viktig holdepunkt for de unge. Mange av barna er fra hjem med mye fat-
tigdom, alkohol og mishandling. De sier ofte at leiren er årets høydepunkt.

Arbeidet ved Camp Polaris fortsetter. Du kan få være med på denne innsatsen når 13. sab-
batsofferet tas opp.



Bakgrunnsstoff
Ordsp 4; 1 Kong 3,9; Matt 13,44; Ordsp 5; 1 Kor 10,13; Ordsp 6,1–19.

Minnevers
«Gjør stien jevn der foten skal gå, da blir alle dine veier trygge. Vik ikke 
av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det onde!» (Ordsp 4,26.27).

Vitenskapen har vist at hørselen påvirker hvordan vi går og at selv balansen 
avhenger av hvor godt vi hører. Så undervisning, eller utdanning – det vi hører 
– er avgjørende for hvordan vi lever. «Viktigst er visdom» (Ordsp 4,7). 
Men uansett hvor god undervisningen er, må eleven følge med. Med en viss 
ironi bemerket en gammel egyptisk lærer at «gutten har øret på ryggen – han 
hører etter når han blir slått.» (I egyptisk kunst ble eleven ofte fremstilt med 
store ører på ryggen.) 

Det er ikke nok bare å vite om rett og galt – vi må vite hvordan man velger 
rett og ikke galt. Opplæring i visdom består i å høre god veiledning og leve et-
ter det vi har lært, så vi ikke går i feil retning. 
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10. januarLekse 2

Fra ører til føtter
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Lekse 2  /  10. januar Søndag

HØR!

Les Ordsp 4. Hvilken praktisk sannhet finner du, og hvordan kan vi anvende 
den i vårt eget liv og leve i troskap mot Gud? 

Det å «høre» er det første skrittet i opplæringen. Hebreerne trodde at ørene, 
ikke hjernen, er setet for visdom eller intelligens. Før vi kan få noe begrep om 
et problem eller løse det, må vi høre om det. Altså må vi lytte. Når Salomo ber 
om visdom, ber han spesielt om «et hørende hjerte» (1 Kong 3,9, bokstavelig 
oversettelse). 

Det første visdommen gjør, er å «lytte». Altså kommer visdommen utenfra 
(i dette tilfellet fra foreldrene). Vi kan ikke oppdage visdommen på egen hånd. 
Det selvlærte menneske er en umulighet i bibelsk visdom. Visdom er noe vi 
mottar, ikke noe vi former med våre egne evner eller avdekker med vår egen 
kløkt og argumentasjon. Evnen til å «følge med» (på hebraisk: «å sette sitt 
hjerte») betyr at hjertet blir engasjert. Så jakten på visdommen er ikke kald og 
objektiv. Hjertet, som er individets kjerne og (ifølge hebraisk tankegang) setet 
for følelsene, deltar i jakten på visdom.

Les Matt 13,44 og Jer 29,13. Hvilken sammenheng er det mellom disse ver-
sene og den jakten på visdom som blir beskrevet i Ordsp 4? 

Følelsene er viktige for vår eksistens som mennesker, og de verken kan 
eller bør overses i vårt gudsforhold. Hvordan finner vi følelsenes riktige 
plass i vårt åndelige liv? Hvordan har dine følelser styrt deg rett (og galt), 
og hva har dette lært deg?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  10. januarMandag

VERN OM FAMILIEN

Når vi velger å gå på visdommens vei, må vi likevel vise forsiktighet, for vi 
møter hindringer underveis (se 1 Pet 5,8). En av de største farene gjelder fami-
lien, den mest verdifulle, følsomme og fortrolige delen av livet.

Les Ordsp 5. Hvilke farer må vi vokte oss for? 

Den første faren gjelder oss   selv og våre ord. Vi bør vokte tungen så vi ikke 
sender upassende eller forvirrende budskaper. Våre lepper må være i harmoni 
med vår kunnskap og avspeile vårt åndelige syn.

Den andre fare kommer fra den andre kvinnen eller mannen (selv om tek-
sten taler om farene ved en «fremmed kvinne,» må språket forstås generisk, for 
fristelsen kan komme fra enten en mann eller en kvinne) som trenger seg inn 
på familien. Begge kan forføre en til å bryte ekteskapet, og hvem har ikke sett 
hvor ødeleggende den synden er? 

Slike fristelser, som ofte begynner med forlokkende ord, kan best overvin-
nes ved å lytte til visdommen. Ved å rette seg etter Bibelens lære, er det lettere 
å ha blikket festet på det viktigste og bli beskyttet mot utroskap eller andre 
fristelser som kommer i vår vei.

Og vi bør ikke bare holde oss borte fra hor, vi bør også unngå stedet hvor 
fristelsen befinner seg (Ordsp 5,10). Man bør absolutt ikke nærme seg dens dør 
(Ordsp 5,8). 

Det beste vernet mot fristelsen til å elske en annen kvinne eller mann er 
dette: elsk din ektefelle, «din ungdoms kvinne [eller mann]» (Ordsp 5,18). For-
kynneren er hjertens enig: «Nyt livet med kvinnen du elsker, alle dine flyktige 
levedager, de som Gud gir deg under solen» (Fork 9,9). Takk Gud for det du 
har, så leter du ikke andre steder.

Les 1 Kor 10,13. Gud har gitt deg dette løftet, så hva bør du kanskje gjøre 
her og nå for å beskytte deg mot lidenskaper som måtte ulme i deg?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 5 19

Lekse 2  /  10. januar Tirsdag

VERN OM DITT VENNSKAP

Noen har sagt: «Herre, beskytt meg mot mine venner. Mine fiender kan jeg 
alltids takle.» Ordspråkene er opptatt av hvor sårbart et vennskap er. De gir råd 
om hvordan vi kan beholde vennene våre og om hvordan man kan beskytte seg 
mot dem, når det trengs. Det hebraiske ordet for «venn» betyr også «nabo», den 
som står oss nær, den som alt er en venn eller som kan bli det. Bibelsk visdom 
verdsetter menneskelige relasjoner og ber oss vise forstand og respekt for disse 
sammenhengene.

Les Ordsp 6,1–5. Hvilket problem taler Salomo om, og hva er løsningen? 
Hvilket prinsipp finner vi her? 

Mens tora ber folk hjelpe de fattige og låne ut penger uten å ta renter (2 Mos 
22,25), advarer visdommen mot ubetenksom økonomisk støtte til en venn som 
har gjeld. Plikten til å vise godhet utelukker ikke plikten til rettferdighet  
(2 Mos 23,2.3). Selv om vi skal være gavmilde når vi kan, må ikke vår godhet 
bli den rene fiasko (se Ordsp 22,27). 

Derfor får vi de kloke råd i ordspråket. Den første advarselen gjelder våre 
ord. Det er viktig å se situasjonen an og være sikker på at vi har råd til å hjelpe 
vår venn. Først da bør vi love noe. Det gode forholdet eller et følelsesladet 
øyeblikk kan få oss til å love ting vi vil angre.

Om man har aldri så gode hensikter, er det viktig å tenke seg om så man 
ikke lover noe man ikke kan holde. Hvis vi kommer i en knipe, må vi gjøre hva 
vi kan for å rydde opp: innrømme feilen og be om nåde.

Hvordan kan vi veie ønsket om å bære hverandres byrder (Gal 6,2) opp mot 
ordene i dette ordspråket? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  10. januarOnsdag

VERN OM DITT ARBEID

Les Ordsp 6,6–8. Hva kan vi lære av mauren?

Maur jobber hardt (hardere enn mennesker, hvis man sammenligner kropps-
vekten og hva de kan bære), og dessuten arbeider de selvstendig og trenger ikke 
å bli overvåket. Hovedgrunnen til det harde arbeidet er fremtiden. De «forut-
ser» tunge tider (vinter) og forbereder seg. Så mauren lærer oss at det er klokt 
å tenke på fremtiden når man legger planer eller gjør noe. «Dette spørsmålet 
trenger seg på hver eneste forelder, lærer og student, alle mennesker, enten de 
er gamle eller unge. Det er ikke mulig å kalle et forretningstiltak eller en livs-
plan sunn og hel hvis de bare har øye for dette livets få år og ikke sikrer seg for 
evigheten.» – Utdanning for livet, side 76 [Ed 145].

Les Ordsp 6,9–11. Hva kan vi lære av den late?

Det er den late som skal lære av mauren, ikke motsatt: «Gå til mauren, du late, 
se hva den gjør, og bli vis!» (Ordsp 6,6). Mens mauren arbeider, sover den late. 
Mens mauren høster inn, sitter den late med hendene i fanget. Mauren overgår 
seg selv ved å bære bører som veier mer enn den selv og ved å arbeide for frem-
tiden. De late lever i nuet og er bare opptatt av seg selv.

Selv om latskapen fordømmes, skal vi huske at livet er mer enn arbeid og 
penger. Hvordan hjelper sabbaten oss å finne den riktige balansen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  10. januar Torsdag

BESKYTT DEG SELV

Etter å ha advart oss mot de ondene som truer tre sider av livet – familien, 
omgangskretsen og vårt arbeid – tegner Ordspråkene et bilde av de onde. Det 
er en satire full av ironi og skarp psykologisk innsikt. De to diktene (Ordsp 
6,12–15 og 16–19) er paralleller og dekker tilsvarende motiver med den samme 
sjudelte poetiske rytmen. Den ugudeliges indre skildres som knyttet til det som 
tenkes i hjertet, men samtidig kommer det hele til uttrykk i ytre handlinger. 

Les Ordsp 6,14.18 og Matt 15,19. Hva er poenget her? 

«Dersom dere ikke øyeblikkelig skyver fra dere alle urene tanker, men hengir 
dere til tomme fantasiforestillinger, er dere i en viss forstand like skyldige 
overfor Gud som om tankene var satt ut i livet.» – Det kristne hjem, side 
260–261 [AH 334].

Hvilke advarsler gis i Ordsp 6,12–19? 

Bildet er ironisk. Den gående onde følger etter den late. De to holdningene 
kan virke ulike, men lærdommen er den samme. Begge søker inn i seg selv. 
De er ikke interessert i undervisning utenfra, men følger sin egen visdom og 
sine tilbøyeligheter. De late sover, og verken ørene eller føttene fungerer. Hos 
den onde er det bare føttene og munnen som fungerer, ikke ørene. Men det gir 
samme resultat: begge går til grunne.

Ondskapen gjør to ting: Den skader ikke bare dem det syndes mot, men 
også synderne. Løgneren begynner å tro sin egen løgn. Det er også verdt å 
merke seg at ondskapens endelige resultat er splid og konflikt, som også kan 
påvirke samfunnet. Syndens virkninger begrenser seg sjelden til syndere. 
Andre rammes også.

Hvordan har andres synder rammet deg? Hva kan dette lære deg om hvor 
forsiktig vi må være slik at våre handlinger ikke skader andre?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



22 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 5

Lekse 2  /  10. januarFredag

VIDERE STUDIUM

Les «Moralske normer» i Det kristne hjem, side 253–264 [AH 326–339]; 
«Omgang med andre» i Helse og livsglede, side 369–380 [MH 483–496]; 
«Andre illustrasjoner» i Utdanning for livet, side 61–64 [Ed 113–120].

«De som studerer Bibelen, bør lære å komme til den med et lærevillig sinn. 
Vi skal granske den for å få vite hva Gud sier, ikke for å finne beviser for våre 
egne meninger ... 

En av hovedårsakene til at mennesker blir mentalt udugelige og moralske 
sveklinger, er at de mangler evnen til å konsentrere seg som noe som er verd 
deres oppmerksomhet ... Det blir daglig trykket en strøm av bøker og annet 
lesestoff, og både gammel og ung vender seg til å lese raskt og overfladisk. 
Dermed mister de evnen til å tenke grundig og se sammenhenger.» – Utdan-
ning for livet, side 101 [Ed 189].

«De boligene som mauren bygger, vitner om dyktighet og utholdenhet. De 
kan bare håndtere ett lite korn om gangen, men med flid og utholdenhet gjør de 
underverker. 

Salomo peker på maurens arbeidsomhet og irettesetter dem som kaster bort 
timene i lediggang eller det som bryter ned sjel og legeme. Mauren forbereder 
seg på fremtiden, men mange som kan tenke, forbereder seg ikke på evighe-
ten.» – Counsels to Parents, Teachers, and Students, side 190.

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk på hvordan vi kan hjelpe andre, selv om det koster oss noe. Hva 

skal man si til det denne ukens studium lærte når man leser dette: 
«Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine» 
(Joh 15,13)? 

2. Hva annet kan den naturlige verden lære oss som vi kan bruke av i 
vårt eget liv? Men hvorfor må vi være forsiktige med de slutningene vi 
trekker? 

3. Les de sju tingene Gud hater, ifølge Ordsp 6,16–19. Hvorfor tror du Gud 
har så mye imot dem?
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•  Adventistenes Alaska-distrikt ble 
opprettet i 1901 og er det største av alle 
våre distrikter i verden. Mange steder 
kan bare nås med båt eller fly.

•  Det er 29 menigheter og 3842 adven-
tister i Alaska.

10 .  j anuar

Å FINNE JESUS PÅ LEIR
Alaska

12-åringen Logan var den tøffeste gutten 
i hytta og ville sjefe med alle. En kveld 

ville han ikke legge seg. Hyttesjef Travis sa 
OK, lå lenge du leser i Bibelen. Det var greit, 
men Logan hadde aldri åpnet en bibel før. Så 
de lånte ham en, og gutten traff heltene fra 1. 
Mosebok for første gang, i lyset fra månen og 
en lommelykt.

Neste morgen sa Logan: ”Det var faktisk 
noen kule historier der.” Spesielt Josef interes-
serte ham, og Logan hadde mange spørsmål. ”Han ville fremdeles være tøff, men det var kult å se 
at han begynte å tenke denne uken,” sier Travis.

Bibelen er noe nytt for de fleste av barna som kommer til Camp Polaris. Travis sier at en gang 
var det bare ett barn som hadde hørt om David og Goliat. ”Vi arbeider med barn fra hjem der de 
ikke leser i Bibelen. Det krever mye bønn å nå gjennom til dem.”

Heather Ueeck elsket leiren som barn og førte dagbok over sine tanker. I førstningen skrev hun 
at andaktene var kjedelige. Men etter hvert fikk hun mer ut av dem. På et møte holdt noen en bal-
long over et stearinlys, og den sprakk med en gang. Men da de hadde vann i en annen ballong og 
holdt den over lyset, sprakk den ikke! Vi er som ballongen, og vannet er Jesus. Når han er i oss, 
gir han oss fred og kraft.

Nå lærer Heather andre dette på Camp Polaris. ”Barna er ikke vant til disiplin, det kan virke 
som de ikke liker leiren, men de kommer tilbake. De vet at vi bryr oss om dem.”

Arbeidet på leiren har lært henne tålmodighet. ”Det er min jobb å vise dem veien til Gud. Tål-
modighet er viktig, også tillit til Gud. Det er også et viktig redskap i resten av livet, og jeg setter 
større pris på dem som hjalp meg.

Camp Polaris trenger oppussing, for eksempel bjørnesikre hytter, sier Heather.
”Jeg har bodd i Alaska hele livet," fortsetter hun, ”og Camp Polaris er det mest isolerte stedet 

jeg har opplevd. Men her kan man føle seg nær Gud. Jeg elsker det.”



Bakgrunnsstoff
Matt 5,21–30; Ordsp 6,21; 7,3; Ordsp 6,23; 7,2; 6,24; 6,30.31; Ordsp 7,26.27.

Minnevers
«For budet er en lykt, rettledningen et lys, formaning og tilrettevisning er 
veien til livet» (Ordsp 6,23).

To brødre var hjemme alene med streng beskjed om ikke å spise kaken som 
mor nettopp hadde bakt. For å være sikker på at guttene skulle høre etter, truet 
hun med straff. 

Da hun dro, gikk det bare noen få minutter før guttene bestemte seg for å 
spise den likevel. «Dette er ikke et spørsmål om liv og død,» tenkte de. «Mor 
ville aldri finne på å drepe oss, så la oss spise!» 

Men læreren i Ordspråkene mener faktisk at han taler om liv og død. 
Språket er sterkt og noen ganger grafisk. Jesus brukte også sterke uttrykk når 
det gjaldt evig liv og død (se Matteus 5,21–30). Ikke så rart. For vår endelige 
skjebne, vår evige skjebne (og hva er vel viktigere?), avhenger av de valg vi tar 
her nå. Så vi bør ta de sterke uttrykkene alvorlig.
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LOVEN I VÅRT LIV

Les Ordsp 6,21 og 7,3. Hvordan skal vi forstå de bildene som disse versene 
bruker om hvordan vi skal forholde oss til Guds lov? 

Som vi så i en tidligere lekse: i Ordspråkene er hjertet setet for følelser og 
tanker. Når læreren sier at vi skal binde loven på vårt hjerte (Ordsp 6,21), betyr 
det at vi alltid bør være i nær kontakt med loven. Vi må ikke miste kontakten, 
for loven viser hva synd er (Rom 7,7). Læreren insisterer også på at denne loven 
bør være skrevet på hjertetavlene (Ordsp 7,3), slik Gud skrev de ti bud på stein-
tavler (2 Mos 24,12). 

Å si at loven skrives på hjertet, betyr at den ikke bare er et sett med ytre 
regler som vi pålegges. Loven skal gjennomsyre våre skjulte hensikter og være 
en del av vårt indre jeg. Det er et annet uttrykk for Paulus’ løfte om at «Kristus 
er blant dere, håpet om herligheten» (Kol 1,27) skal være en realitet i vårt liv. 
Å binde loven om halsen betyr også at vi bør holde den nær oss. I oldtiden 
pleide folk å binde dyrebare eiendeler om halsen. Halsen er stedet luften passe-
rer på vei til lungene slik at vi kan ha pust og liv, en sammenheng som går igjen 
i det hebraiske ordet nephesh («sjel»), som viser til «liv» og er avledet av et ord 
som betyr «hals» og «pust».

Å binde loven om fingrene vil si å omsette den i handling. Lærerens fokus 
på fingrene antyder de mest fintfølende av alle våre handlinger. Loven skal ikke 
bare påvirke de store beslutninger i livet, men også de små (se Luk 16,10).

Selv om Bibelens hensikt med disse bildene var rent symbolsk, ble symbo-
lene tatt bokstavelig i jødisk, kristen og muslimsk tradisjon. Dette ses i jødenes 
tephillin om hodet og fingrene, de kristnes kors om halsen og muslimenes (og 
de kristnes) rosenkranser om fingrene.

Symboler kan være vel og bra, men hvorfor skal man passe seg for å for-
veksle symbolet og det symbolet står for?
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LYS OG LIV

Les Ordsp 6,23. Hva er sammenhengen mellom lov og «lys»?

I Bibelen sammenlignes Guds ord, eller hans lov, med lys: «Ditt ord er en lykt 
for min fot og et lys for min sti» (Sal 119,105). I hebraisk tankegang er det 
sammenheng mellom tanken om «lov» og «lys». Lampen lyser opp stien vi går 
på, og loven hjelper oss å finne veien: Når vi står overfor moralske problemer, 
peker den ut det riktige valget, selv om fornuften eller egeninteressen sier noe 
annet. 

Hvilke bibelske personer valgte å følge Guds lov tross tungtveiende grun-
ner til det motsatte? Hva kan de lære oss? I hvilke tilfeller kunne deres beslut-
ning se ut til å være den gale, menneskelig sett? 

Les Ordsp 6,23 og 7,2. Hvorfor settes loven i forbindelse med «liv»?

Siden syndefallet har loven ikke vært i stand til å gi oss håp om evig liv, bare 
troen på Kristus. Men lydighet mot loven og dens prinsipper er fremdeles 
viktig i troens liv (se Matt 19,17; Åp 14,12). Vi adlyder fordi: «Jeg er Herren din 
Gud» (3 Mos 18,4). Guds lov er forbundet med «liv» fordi Gud er livets kilde. 
Dette er sann åndelighet: Vi setter vår lit til Gud og hans løfter her i livet og 
stoler på hans løfter om evig liv. 

Jesus sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mør-
ket, men ha livets lys» ( Joh 8,12). Hvordan har du opplevd at dette løftet 
holder stikk?

______________________________________________________________________________________________________
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KAMP MOT FRISTELSER

Som vi har sett, forbinder forfatteren av Ordsp 6,23 lys og liv med Guds lov. 
I neste vers gir han et eksempel på hvordan loven, som lys og liv, kan være et 
godt åndelig vern.

Hva advares vi mot i Ordsp 6,24? Hva er den nesten umerkelige advarselen? 

Når en religiøs person blir fristet, er det nærliggende å finne en religiøs begrun-
nelse for synden. Å bruke Gud til å bortforklare dårlig oppførsel, er ikke bare 
blasfemi, det er villfarelse. For hva kan man si til en som sier at «Gud er med 
meg?» Dette kan også skje når det er snakk om utroskap. «Gud har vist meg 
at denne [mannen eller kvinnen] er den jeg skal være sammen med.» Hva kan 
man si til det «Gud» har vist dem? 

Merk også at det ikke bare er skjønnheten som lokker. Hun bruker språket, 
smiger, for å fange offeret i sitt garn. Folk har ofte havnet i kompromitterende 
situasjoner på grunn av forfinede og forførende ord, iblant iført religiøse for-
muleringer. Forfatteren av Ordspråkene advarer mot bedrag. 

Loven er motgiften mot «en fremmed kvinnes glatte tunge.» Bare loven og 
plikten til å lyde Gud kan hjelpe oss til å motstå hennes forlokkende ord, som 
kan virke så ekte. Ja, for fristeren synes ikke bare du er kjekk, men også klok. 
Hun kan også ymte frempå om åndelige behov. «Kjærligheten til Gud» kan bli 
et påskudd for synd. 

Tenk hvor lett vi kan bruke troen som unnskyldning for gale handlinger, 
ikke bare utroskap. Så hvorfor er absolutt lydighet mot Guds lov vårt eneste 
vern mot vårt eget sinn og de puss det kan spille oss?

______________________________________________________________________________________________________
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«DU SKAL IKKE STJELE»

Rett etter advarselen mot utroskap (Ordsp 6,24–29) tar forfatteren opp en 
annen synd: å stjele (vers 30.31). Sammenhengen mellom de to budene (tyveri 
og utroskap) viser at ulydighet mot ett bud kan få oss til å bryte andre. Det 
kan være farligere å gå på akkord med Guds lov og plukke og velge hva vi vil 
respektere enn om vi blankt avviser loven. «Det ondes sterkeste festning i vår 
verden er ikke det usle liv til en hemningsløs synder eller et ynkelig utskudd. 
Det er den som ellers ser ut til å leve et anstendig, hederlig og edelt liv, men 
som lar én synd få blomstre ... Mennesker som har høye begreper om liv, sann-
het og ære, men likevel med vilje overtrer et av Guds hellige bud, har fordreid 
sine edle gaver og blitt en snare for andre.» – Utdanning for livet, side 79 [Ed 
150].

Les Ordsp 6,30.31. Hva sier disse versene om hva selv et desperat menneske 
foretar seg? 

Fattigdom og nød unnskylder ikke tyveri. Tyven er skyldig om han er aldri 
så sulten (vers 30). Selv om man ikke forakter en sulten tyv, må han likevel 
erstatte det han har stjålet sjudobbelt. Dette viser at hans desperate situasjon 
ikke er unnskyldning for synd. Likevel lærer Bibelen at det er vår plikt å ta oss 
av de fattige så de ikke må stjele for å overleve (5 Mos 15,7.8).

Etter å ha gått fra utroskap til tyveri vender teksten tilbake til utroskap 
(Ordsp 6,32–35). De to syndene har noe felles. I begge tilfeller tar man noe 
som tilhører en annen. Men mens tyveri bare gjelder tap av en gjenstand, betyr 
den andre synden mye mer. I visse tilfeller kan man erstatte det man har stjålet. 
Når det gjelder utroskap, spesielt når barn er innblandet, kan skaden være mye 
større. 

«’Du skal ikke bryte ekteskapet.’ Dette budet forbyr ikke bare urene hand-
linger, men også sanselige tanker og ønsker, og enhver vane som fremkaller 
dem. . . . Da Kristus underviste om rekkevidden av Guds lov, sa han at en ond 
tanke eller et begjærlig blikk er like mye synd som selve den ulovlige handlin-
gen» – Alfa og Omega, bind 1, side 286 [PP 308].

______________________________________________________________________________________________________
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I LIVSFARE

De fleste tenker ikke på døden når de synder. Andre ting opptar dem, så som 
nytelsen her og nå. Det gjør det ikke bedre at populærkulturen ofte forherliger 
utroskap og annen urett. Ordspråkene setter synden i det riktige perspektiv, slik 
Paulus også gjør: «Syndens lønn er døden» (Rom 6,23). 

Les Ordsp 7,22.23. Hvordan utsetter den utro seg for døden?

Den som går «etter henne», skildres som en som har mistet både personlig-
het og vilje. Han lar det bare stå til. Ordet straks viser at han ikke tenker over 
saken. Han sammenlignes med en okse som «føres til slakting», en hjort som 
går «rett i fellen», og en fugl som «flyr mot snaren». Ingen av dem forstår at 
livet er i fare. 

Les Ordsp 7,26.27. Hva gjør den umoralske kvinnen så farlig?

Det er mulig at kvinnen skildres som noe mer enn «bare» en ekteskapsbryter. 
Hun står for det motsatte av visdom. Salomo bruker denne metaforen for å 
advare sin elev mot all ondskap. Faren er stor, for denne kvinnen tilfører ikke 
bare sår. Hun dreper, og hun har drept de sterkeste menn. Altså: Andre, som 
var sterkere enn deg, har bukket under for henne. Den generelle uttrykksmå-
ten i avsnittet viser at forfatteren taler om mennesker i sin alminnelighet. (Det 
hebraiske sheol i teksten er ikke «helvete». Det står for stedet der den døde er 
nå: graven). 

Poenget er at synden, enten det er utroskap eller noe annet, fører til utslettel-
se, det motsatte av det evige liv som Gud vil vi skal eie i Jesus Kristus. Derfor 
er språket så sterkt: vi har å gjøre med handlinger som avgjør liv og død.

Tenk på noen «sterke» mennesker som har falt dypt. Hvorfor bør dette gjøre 
deg urolig for deg selv? Hva er ditt eneste vern?
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VIDERE STUDIUM

«Satan tilbyr menneskene verdens riker hvis de gir etter for ham. Mange gjør 
det og ofrer himmelen. Det er bedre å dø enn å synde, bedre å lide nød enn å 
svindle, bedre å sulte enn å lyve.» – Testimonies for the Church, bind 4, side 
495.

Velg fattigdom, forakt, atskillelse fra venner eller hvilken som helst lidelse 
fremfor å søle til sjelen med synd. Heller dø enn å vanære eller overtre Guds 
lov, burde være mottoet for alle kristne. Som et folk som bekjenner seg til 
reform og setter de høyeste, mest rensende sannheter i Guds ord høyt, må vi 
løfte standarden langt høyere enn vi gjør nå.» – Testimonies for the Church, 
bind 5, side 147. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan kan vi ta syndens grusomhet alvorlig uten å bli fanatiske? Og 

hvordan kan vi være lydige mot Guds lov uten å henfalle til lovtrelldom?

2. Les 2 Mos 20,1–17. Hva er sammenhengen mellom alle de ti bud? 
Hvorfor er det sannsynlig at den som åpenlyst bryter ett bud, også 
vil bryte andre bud? (Se Jak 2,11). Hvilke eksempler kan du finne hvor 
brudd på ett bud har ført til brudd på andre?

3. Tenk over dette at folk kan finne på å bruke troen for å begrunne feil-
aktige handlinger. Det er fort gjort, spesielt hvis man har det med å si 
at «kjærlighet» er målestokken for rett og galt. For tenk på alt det gale 
som er gjort under påskudd av «kjærlighet». Så hvordan er loven et 
vern, enten mot en selv eller andre som ellers kunne ha blitt forledet til 
synd?

4. Les spørsmålet på slutten av søndagens avsnitt, som handler om å 
forveksle symboler for virkelighet. Hvordan kan det skje? Hvordan kan 
f.eks. avgudsdyrkelse være en måte å gjøre dette på? Hvilke tradisjoner 
som er symboler på åndelige sannheter, kan forveksles med sannhe-
tene selv?
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ET NYTT LIV
Chad, Alaska

Da jeg var ni år, fikk jeg endelig bli med 
storesøster til Camp Polaris, og jeg 

elsket det! Jeg dro hvert år til jeg fylte 16. 
Mye hendte, men da jeg var 14, skjedde noe 
spesielt.

Alle var i hytta, klokken var halv ett 
om natten og jeg ville sove, men noen ville 
fortelle spøkelseshistorier. Lederen sov, så han 
visste ikke hva som foregikk. En av vennene 
mine satt taus i et hjørne, og etter historien kom han bort til meg, der det var en lysstråle. ”Jeg er 
så redd, Chad,” sa han.

Jeg var også redd og fant fram Bibelen. Enda en redd venn kom bort til oss. Jeg leste bibelhis-
torier, men de var likevel redde, så jeg spurte Jim om han hadde en bibel. Jeg ba ham legge den 
åpen på brystkassen. Så leste jeg videre, men de var fremdeles redde. Jeg foreslo at vi å skulle gå 
ut en tur.

I måneskinnet så vi Lake Aleknagik og de høye fjellene rundt oss. De fikk meg til å tenke 
på den gangen Elisjas tjener var redd fienden og de var omringet. Elisja ba til Gud om å åpne 
tjenerens øyne. Da jeg husket historien, slapp det ut av meg: ”Se på fjellene! Alle englene er på 
fjellet!” Jeg så at vennene mine ble rolige. Vi gikk inn og la oss og sov.

Neste dag slo det meg at Gud hadde brukt meg til å hjelpe andre. ”Dette er jeg for ung til,” 
tenkte jeg. Men nå innser jeg at det var da Gud startet sitt verk i meg, på Camp Polaris.

De som jobbet på Camp Polaris, fikk også betydning for meg. En dag sa Monica: ”Du har en 
fin stemme, Chad. Du burde synge.” Ingen hadde fortalt meg det før. Det er på grunn av det hun 
sa, at jeg synger i dag. Og det er på grunn av den natten med englene på fjellet at jeg er predikant 
i dag. Junior-leiren forandret livet mitt. 

Camp Polaris er nedslitt, men folk prøver å restaurere den. Jeg tror at hvis vi fortsetter å gjøre 
den bedre for barna, vil den fortsette å forandre liv, slik den forandret mitt. Guds verk er ikke 
slutt, og frøet ble sådd i mitt hjerte på Camp Polaris.

Chad Angasan er inuitt/aleut og Global Mission Pioneer. Han er pastor i landsbyen Togiak.

•  Mt. McKinley er 6193 meter høyt og 
det høyeste fjellet i Nord-Amerika

•  Navnet Alaska kommer av eskimo-
ordet Alakshak og betyr stort land eller 
halvøy.



Bakgrunnsstoff
Ordsp 8,1–21; Matt 16,26; Ordsp 8,22–31; 1. Mos 1,31; Ordsp 8,32–36; Ordsp 
9,1–18.

Minnevers
«Herren bar meg frem som sitt første verk, før hans gjerninger i fjerne 
tider» (Ordsp 8,22)

På dette stadiet i Ordspråkene kommer visdommen tilbake (se Ordsp 1,20.21), 
og det går klart frem av tekstene for denne uken at visdom er sannhet – sann-
heten slik den er i Gud, kilden til all sannhet. 

Vektlegging av sannhetens «absolutter» går på tvers av mye moderne tenk-
ning, spesielt i Vesten, hvor sannheten anses som relativ og kulturelt betinget 
og hvor én persons sannhet er en annen enn andres. 

Men dette er ubibelsk. Min sannhet bør være det samme som din, for «sann-
heten» er universell. Den tilhører ingen bestemt, men gjelder hele menneskehe-
ten. 

Pilatus’ berømte spørsmål: «Hva er sannhet?» (Joh 18,38), var en respons 
på Jesu ord: «Hver den som er av sannheten, hører min røst» (Joh 18,37). Det 
finnes absolutt sannhet, og den taler til oss. Det avgjørende er om vi vil lytte til 
den og følge den.

Visdom fra Gud
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VISDOMMEN ROPER

Les Ordsp 8,1–21. Hva er visdommens verdi?

Visdom er så viktig at den må ut til alle. Gud skapte alt menneskelig liv, og 
Jesus døde for alle. Så visdom, kunnskap om Gud og den frelse han tilbyr, 
gjelder alle mennesker.

Se på ordene som brukes om visdommens nærvær: «roper», «løfter sin 
røst», «taler», «lepper», «munn» osv. Visdom er altså noe som skal kommuni-
seres. Den må bli hørt av alle som vil lytte. For som vi så sist uke: Det visdom-
men sier, gjelder liv og død.

Åtte ganger taler visdommen om sannheten i sine ord. Beskrivelsen av 
visdommen minner om skildringen av Herren i 5 Mos 32,4. Parallellen er ikke 
så merkelig, for Gud, som har skapt alt (se Joh 1,1–3), er grunnlaget for all 
sannhet. 

Les Ordsp 8,10.11. Hva sies om visdommen?

Mange har levd og lever fremdeles i uvitenhet, dårskap og mørke. Mange lever 
uten håp eller med falske forhåpninger. Det som gjør dette så sørgelig, er at 
visdom og sannhet er så fantastisk, fylt med håp og løfter om et bedre liv nå 
og evig liv i en ny himmel og en ny jord på grunn av Jesu offer. All verdens 
rikdom er verdiløs (se Fork 2,11–13) sammenlignet med kunnskapen om Gud.

Les Matt 16,26 og spør deg selv om livet ditt gjenspeiler sannheten i disse 
ordene. 
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VISDOMMEN OG SKAPELSEN

Les Ordsp 8,22–31. Hva er sammenhengen mellom visdommen og 
skapelsen?

I disse tekstene står visdommen i et mystisk forhold til Herren som skaper. 
Diktet har mange vanlige ord felles med skapelsesberetningen i 1. Mosebok 
1 og 2. Det gjenspeiler til og med dens litterære oppbygning og er organi-
sert rundt de tre grunnleggende elementene himmelen, vannet og jorden. 
Parallellen understreker visdommens betydning: Hvis Gud brukte visdom for 
å skape, hvis visdom er det eldste redskapet, eldre enn universet og grunnleg-
gende for dets eksistens, da burde vi gjøre mer bruk av visdom i alt vi foretar 
oss.

Det er også en sterk vektlegging av visdommens opprinnelse hos Gud. Det 
første ordet i diktet er Herren, Jahve, som skal ha «frembrakt» (2. ord) visdom-
men. Det hebraiske ordet qanah, «bar meg frem», antyder «unnfange» heller 
enn «skape» (se 5 Mos 32,6; 1 Mos 4,1). Det neste ordet er det tekniske ordet 
som er forbundet med skapelsen i 1 Mos, reshit («begynnelsen»), som vi finner 
i det første verset: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» 

Men ordet «begynnelsen» i Ordsp 8,22 brukes litt annerledes enn i 1 Mos 1, 
hvor ordet er forbundet med selve skapelsen mens det i Ordsp viser til Gud selv, 
til hans vei (derek), som er hans natur. Altså er visdommen en side av Guds 
natur.

Visdommen finnes derfor allerede før universets tilblivelse. Visdommen 
eksisterte på en tid da bare Gud var til stede, i «fjerne tider». 

Så visdommen er ikke fra oss, den er åpenbart for oss. Den er noe vi lærer, 
ikke noe vi finner i oss selv. Å gå i vårt eget lys er å vandre i mørket. Vi leser at 
Jesus er «det sanne lys, som lyser for hvert menneske» (Joh 1,9). Så alle trenger 
det.

______________________________________________________________________________________________________
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GLEDE OVER SKAPERVERKET

I 1 Mos 1 ser vi at hvert trinn i skapelsen avsluttes med samme refreng: «Gud 
så at det var godt» (se 1 Mos 1,4.10.12.18.21.25.31). Det siste trinnet (vers 31) 
går enda lenger: «Det var svært godt.» Det hebraiske ordet for «godt» rommer 
tanken om nytelse, og det innebærer også et forhold. På slutten av hele skapel-
sesuken stopper Gud opp for å nyte skaperverket i fulle drag (1 Mos 2,1–3). 
Tiden for denne pausen, sabbaten, blir velsignet. Og vårt dikt ender med at 
visdommen nyter skaperverket.

Les Ordsp 8,30.31. Hvorfor gledet visdommen seg?

Visdommens jubel gjenspeiler Guds jubel da han skapte. Denne gleden opptrer 
ikke bare «daglig», på hvert trinn i skapelsen, den kroner også skaperverket, da 
skapelsen (av livet på jorden) ble fullført. 

I Ordsp 8 finner vi årsaken til visdommens glede: «Jeg ... gledet meg med 
menneskene» (vers 31). På slutten av skapelsesuken, på sabbaten, innledet Gud 
et forhold til mennesket. Denne umiddelbare pausen og gleden etter ukens 
arbeid har følger for menneskets opplevelse av sabbaten: I tråd med Skaperens 
eksempel kan også han se tilbake på sitt fullførte verk med glede og tilfredshet. 
Slik kan mennesket glede seg, ikke bare over Guds skaperverk, men også over 
sitt herredømme, ikke utbytting, av skaperverket.» – Gerhard F. Hasel i Ken-
neth A. Strand: The Sabbath in Scripture and History (1982), side 23.

Les Kol 1,15–17; 2,3; Åp 3,14 og Joh 1,1–14. Hva får vi vite om Jesu rolle i 
skapelsen? Hvorfor er hans rolle som skaper viktig for forståelsen av ham 
som frelser?
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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VISDOMMENS OPPFORDRING

De siste versene i dette ordspråket er igjen mer personlige og antyder en 
praktisk anvendelse av hva det vil si å ha visdom. Den intellektuelle sannheten 
om visdommens foruteksistens og deltakelse i skapelsen er dyp. Men Bibelen 
bringer alltid sannheten ned på det menneskelige plan og tar opp vår respons på 
det vi har fått i Jesus.

Les Ordsp 8,32–36. Hvilket budskap finner vi her? 

Det hebraiske ordet som er oversatt «salig», betyr «lykkelig». Ordet «salig» 
er forbundet med to utsagn. Det første beskriver en handling: «Salige er de 
som følger mine veier» (vers 32). Den samme talemåten brukes om loven i Sal 
119,1.2: «Salige er de som er hele i sin ferd, de som følger Herrens lov. Salige er 
de som tar vare på hans lovbud.» 

Den andre beskriver en holdning: «Salig er det mennesket som hører på 
meg» (vers 34). I begge tilfeller er forutsetningen en stadig innsats. Det er ikke 
nok å ha oppdaget den rette vei. Vi må «følge» den. Det er ikke nok å høre 
Guds ord. Vi må våke «daglig» og følge det vi vet. Som Jesus sa det: «Salige er 
de som hører Guds ord og tar vare på det» (Luk 11,28). 

«Skal man ønske seg den lykken som er å finne på ulydighetens vei der man 
bryter både fysiske og moralske lover? Kristi liv peker mot lykkens sanne kilde 
og hvordan man kan få del i den. ... Hvis de virkelig vil finne lykken, skal de 
legge vinn på å glede seg over pliktens vei, gjøre sine oppgaver med troskap og 
forme sitt liv og sitt sinn etter Jesu fullkomne eksempel.» – Livet sammen med 
Gud, 7. juni [ML 162]. 

Lykken kan være flyktig. Jo mer vi strekker oss etter den, desto vanskeli-
gere virker det å oppnå den. Hvorfor bør vår første prioritet være troskap 
mot Gud, ikke jakten på lykken? Hva har størst sjanse for å gi lykke (og 
hvorfor): å søke den eller å søke først Guds rike?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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ENTEN/ELLER

Etter visdommens appell oppfordrer forfatteren av Ordsp 9 leserne til å velge 
en av to livsstiler: visdom eller dårskap. De første og siste seks versene (Ordsp 
9,1–6.13–18) er symmetriske og viser kontrasten mellom de to leirene.

Sammenlign Ordsp 9,1–6 og Ordsp 9,13–18. Hva er forskjellen på vis-
dom og dårskap?

1. Visdommen er virkningsfull, og er med ved skapelsen: sju verb brukes 
for beskrive hennes handlinger da (vers 1–3). De sju søylene hun har hugget ut, 
(vers 1) henspiller på de sju skapelsesdagene. Dårskap, derimot, bare sitter der 
og utgir seg for å være noe, men «vettløs er hun og forstår ikke noe» (vers 13).

2. Selv om visdom og dårskap har samme målgruppe (merk de identiske ver-
sene 4 og 16), er tilbudet vesensforskjellig. Visdommen byr sine gjester brød 
og drikke som hun har stelt i stand (vers 5). Dårskapen byr verken på mat eller 
drikke, hun bare skryter av stjålet mat (vers 17).

3. Visdommen ber oss forsake dårskap og leve. Dårskapen er mer tolerant. 
Hun forventer ikke at vi skal forsake noe, men resultatet er døden. De som 
følger visdommen, får fremgang. De skal «gå frem på den vei forstanden viser» 
(vers 6). De som følger dårskapen, står på stedet hvil, de   «skjønner ikke» (vers 
18).

Les Ordsp 9,7–9. Hva sier den kloke og den ugudelige til visdommens under-
visning? Hva gjør den kloke klokere enn den urettferdige?

Nøkkelen til visdom er ydmykhet. Den kloke er lærevillig og tar imot veiled-
ning med et åpent sinn. Visdommen kommer bare til den som føler behov for 
å vokse. Det var derfor Jesus sa: «Uten at dere vender om og blir som barn, 
kommer dere ikke inn i himmelriket» (Matt 18,3).

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Universets herre var ikke alene om å utføre sine velgjerninger. Han hadde en 
medarbeider som kunne verdsette hans planer og dele hans glede over å bringe 
lykke til skapte vesener. ‘I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.’ Kristus, Ordet, Guds enbårne Sønn, 
var ett med den evige Far, ett i natur og karakter, i mål og mening – den eneste 
som kunne ta del i Guds planer og råd ... Om seg selv sier Guds Sønn: Da ‘han 
la jordens grunnvoll, da var jeg bygningsmann hos ham. Jeg var til glede for 
ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt.’ Ordsp 8,22–30» – Alfa og 
Omega, bind 1, side 11 [PP 34].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvorfor er troen på Bibelens skapelsesberetning grunnlaget for bibelsk 

visdom? Hvorfor er tanken om evolusjon i strid med Bibelen på alle 
plan? 

2. Sann visdom er altså noe vi ikke kan finne i oss selv, men som må åpen-
bares for oss. Nevn eksempler på viktige sannheter vi ikke ville visst om 
uten at de ble avslørt ved guddommelig inspirasjon. Hva ville vi f.eks. 
visst om Kristi død på korset og hva det betyr om det ikke var blitt åpen-
bart? Hva med den sjuende dag eller Jesu annet komme?

3. Hvordan vitner Guds verk, som er åpenbart i 1 Mos 1, om det at det gode 
ikke kan blandes med det onde? Hva er konsekvensen av ditt svar for 
tanken om at man f.eks. kan gi skapelsesberetningen en evolusjonær 
vinkling?

4. Hvordan gjør Guds glede over skapelsen det lettere å forstå hvordan vi 
kan ha en dypere og rikere opplevelse på sabbaten? 
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LEIRFRUEN OG LEIRMANNEN
Alaska

De fleste i Aleknagik kjenner ikke Debbie og Ken Reiswigs navn. De blir kalt "leirmannen” 
og ”leirfruen” og har tatt seg av Camp Polaris og dens gjester i 20 år.

”Ken og jeg er vel vaktmestere her,” sier Debbie. ”Ken tar seg også av regnskapene og jeg 
er komitéformann.” Men de er mer enn det. De er til stede hele tiden for barna som kommer til 
Camp Polaris en enkelt uke i året. Når det ikke er leir, kommer barn ofte hjem til dem og overnat-
ter. ”Dette er ’barna våre,” sier Debbie. ”Noen har vært her offisielt, andre uoffisielt. Døren er 
alltid åpen.”

Mange av barna betrakter Ken og Debbie som de stabile voksne som de kan komme til når 
de opplever en krise, stor eller liten. De vet at ”leirmannen” og ”leirfruen” gjør det de kan for å 
hjelpe.

”Det var en som kom og ikke hadde råd til leiroppholdet – den gangen kostet det 1200 kroner 
for en uke. Han kom med mynter (aldri sedler) han hadde skrapt sammen ved å vaske biler. Eller 
han kjøpte slikkerier som han solgte videre til sine venner. Så kom han med fortjenesten. Jeg førte 
regnskap for ham, og han betalte hele leiravgiften."

”Hvert år i april begynner ungene å komme til kontoret og spør om det skal være leir i år. Har 
jeg søknadsskjema? De spør hva de må gjøre, og om jeg kan hjelpe dem å komme på leir. Jeg har 
aldri opplevd noe så berikende. De er som små svamper. De bare suger til seg hver minste smule 
kjærlighet.”

Camp Polaris får en del av offeret 13. sabbat til å bygge bad med dusjer og toaletter. Reiswigs 
tror det vil ”skape ny entusiasme,” for de gamle fasilitetene har vært i bruk siden stedet åpnet. Og 
en dag håper de at de også skal få ny hovedbygning. ”Den trenger ikke å være så flott, bare litt 
større så vi kan få plass til alle. Da kunne flere komme, og leiren kunne brukes lenger om som-
meren, og kanskje også om vinteren.”

Takk for hjelpen!
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Bakgrunnsstoff
Ordsp 10,1–14; Matt 19,19; Ordsp 11–12; Joh 3,16; Ordsp 13.

Minnevers
«Velsignelse kommer over den rettferdiges hode, men urettferdiges 
munn dekker over vold» (Ordsp 10,6).

Som antydet i tittelen, tar dette avsnittet for seg de rettferdiges velsignelser. Det 
hebraiske ordet zaddiq for «rettferdige» er stikkordet i våre tekster. Zedeq (også 
oversatt «rettferdighet»), som ordet er avledet av, forekommer i innledningen: 
«Ordspråk fra Salomo ... til å ta imot formaning som gir innsikt om ærlighet, 
rettferd [zedeq] ...». (Ordsp 1,1–3). Det Ordspråkene forteller oss, er at visdom 
er rettferdighet, og «rettferd» betyr å leve etter Guds bud – å vandre i tro og 
lydighet mot det Herren har kalt oss til. Rettferdighet er en gave fra Gud. Det 
motsatte er dårskap og utroskap. Visdom er rettferdighet, dårskap er synd og 
ondskap – og i versene vi skal studere, er kontrasten mellom dem stor.

De rettferdiges velsignelser
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RETTFERDIGHET ER HOLISTISK

Les Ordsp 10,1–7. Hvilke forskjellige prinsipper om livet og troen åpenbares 
her?

Det fortelles om en mann i en båt som begynte å bore hull under føttene der 
han satt. Da folk i båten forlangte at han skulle stoppe, sa han: «Det raker deg 
ikke. Det er min plass!» Det absurde svaret er ofte den unnskyldningen synde-
ren bruker for å rettferdiggjøre sin oppførsel. «Det er mitt liv, det har ingenting 
med deg å gjøre.» Men det vi gjør eller ikke gjør, har følger for andre, især våre 
nærmeste. Alle har vel opplevd følgene av det andre har gjort, enten det var 
godt eller vondt? 

Sammenhengen mellom det åndelig-moralske liv og det fysisk-materielle liv 
tas opp i vers 3–5. Hovedtanken er at ondskap og moralske svakheter ikke løn-
ner seg, og at rettferdighet alltid lønner seg, på en eller annen måte. 

I vers 6 og 7 ser vi et tidlig uttrykk for det Jesus sa om at begjær er utro-
skap og at hat er beslektet med mord. Det nytter heller ikke alltid å skjule vårt 
hat bak våre ord. Onde tanker avsløres ofte av kroppsspråket og tonefallet. Det 
beste utgangspunktet for et godt forhold til andre er: «Du skal elske din neste 
som deg selv» (3 Mos 19,18, se Matt 19,19). Versene antyder også at det gode 
du gjør, kan ha varig innflytelse på andre. Det er egentlig bare litt sunn fornuft: 
er det ikke bedre å ha godt ord på seg enn dårlig? 

Hvilken viktig beslutning skal du ta snart? Tenk over hva det kan føre til for 
andre på godt og ondt.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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DEN RETTFERDIGES MUNN

Munnen, sammen med leppene og tungen, er det viktigste av kroppens organer 
i Salomos ordspråk. I en engelsk versjon av boken forekommer ordet «munn» 
50, «lepper» 41 og «tunge» 19 ganger. Bruken av dette organet til å tale med, er 
et spesielt viktig tema i Ordsp 10. 

Grunntanken er viktig: våre ord veier tungt, enten for godt eller ondt. Tun-
gen kan være den beste eller den verste gaven vi har fått. Dette tvisynet er blant 
de viktigste lærdommene i Ordspråkene: Munnen gir liv, og død.

Les Ordsp 10,11–14. Hva er forskjellen på den rettferdiges tale og dårens? 

Legg merke til uttrykket «kilde til liv» i vers 11. Dette er et symbol for visdom-
mens verdier. Det blir benyttet om Herren (Sal 36,10), han som er livets kilde. 
Det samme bildet brukes i forbindelse med helligdommen, hvor vannet renner 
ut (Esek 47,1.2). Jesus anvender dette bildet om Åndens gave (Joh 4,14). Så 
det å sammenligne de rettferdiges munn med en «kilde til liv», er å sette den i 
sammenheng med Gud selv. 

«Liv» er gaven som kjennetegner denne munnen. Dette er munnens opp-
gave: Den bør være en kraft for det gode, ikke det onde, en kilde til liv, ikke 
død. Det som sies her, finner vi også i Jak 3,2–12.

Husk også at det var ved å tale, ved «sitt mektige ord» (Hebr 1,3) at Gud 
skapte himmelen og jorden. Talen bør således bare tjene skapende formål.

Tenk hvor utrolig mektige ord er. Med dine ord kan du gi andre selvtillit, 
mot og håp, eller du kan bryte dem ned og skade dem like sikkert som om 
du hadde angrepet dem fysisk. Hvor forsiktig er du med tungens makt?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

DE RETTFERDIGES HÅP

«Rettsinn leder de ærlige, falskhet gjør ende på svikerne» (Ordsp 11,3). Hvilke 
bevis har vi for at dette stemmer? Hvilke eksempler har du sett eller hørt som 
illustrerer denne sannheten? Og hva har du opplevd som gjør at du bare må 
godta teksten i tro?

Les Ordsp 11. Kapitlet berører mange emner, men hva er noen av de store 
velsignelsene som blir de troende til del, i motsetning til det som skjer de 
ugudelige? 

Tanken på fremtiden og betydningen av det som ennå ikke er sett (se 2 Kor 
4,18), motiverer de rettferdige til å leve riktig. På grunn av sitt fremtidshåp 
opptrer den rettferdige med ydmykhet, ærlighet og medfølelse. 

De onde lever derimot bare i nuet. De er bare opptatt av det de kan se og 
høste her og nå. De tenker mer på seg selv enn andre og tyr til bedrag og 
brutalitet. For eksempel kan selgere som svindler sine kunder, straks høste en 
belønning i form av høyere pris, men til slutt mister de kanskje kundekretsen, 
og forretningen går under (Ordsp 11,3.18). 

Tenk på noen av de valgene du må ta og hvordan du tar dem. Hvor sterkt 
figurerer langsiktig planlegning (for evigheten) i dine valg? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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SANNHETEN OG DE RETTFERDIGE

Les Ordsp 12 og tenk på temaet «ord», spesielt det å fortelle sannhet eller 
løgn. Hva er budskapet om ærlighet og løgn her?

Filosofen Sissela Bok har vist at løgn kan skade samfunnet. Hun skriver: «Et 
samfunn hvor innbyggerne ikke kunne skille sannferdige budskaper fra ville-
dende, ville bryte sammen.» – Lying: Moral Choice in Public and Private Life 
(New York 1978), side 19. Og Augustin, som er sitert i innledningen til Boks 
bok, sa at «når respekt for sannheten er blitt brutt ned eller bare litt svekket, vil 
det hefte tvil ved alt» (side xv). 

Ellen White skrev: «For ham er falske lepper en styggedom. Dette sier han 
om sin hellige by: ‘Men noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør 
motbydelige ting eller farer med løgn’ (Åp 21,27). Ta ikke lett på sannheten. La 
den bli en del av livet. En lettsindig omgang med sannheten for å passe den inn 
i våre egne egoistiske planer, ødelegger troen ... Den som lyver, selger sjelen sin 
på billigsalg. Løgn kan synes å være tjenlig i en nødssituasjon. Kanskje gir den 
bedre sjanser for en god handel enn ærlighet gjør. Men til slutt stoler han ikke 
på noen. Han er selv en bedrager og stoler heller ikke på det andre sier.» – Livet 
sammen med Gud, 23. november [ML 331]. 

Når vi tenker på hvor mektige ord er, må vi også tenke på løgn, for de fleste 
løgner fortelles med ord. Hvem har ikke følt sviket når noen har løyet for dem? 
Det er ikke vanskelig å tenke seg at et samfunn ville ende i kaos hvis løgn blir 
normen, og ikke bare et avvik fra normen.

Det er også en annen sak: løgnens virkning på den som lyver. Hos noen er 
løgn så innøvd at det ikke plager dem, men mange føler skyld og skam når de 
lyver. Det kan de være glade for, for det betyr at de fremdeles er mottakelige 
for Den hellige ånd. Men tenk deg hvor farlig det er for den som ikke engang 
betenker seg på å lyve.

Når løy du sist? Hvordan føltes det?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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DE RETTFERDIGES BELØNNING

Vi har sett at mye av undervisningen i Ordspråkene består av kontraster 
mellom to slags mennesker. «Den kloke gjør dette, dåren gjør noe annet.» 
«Den gudfryktige gjør dette, den ugudelige gjør noe annet.» 

Men i virkeligheten er det både visdom og dårskap i alle. Med unntak av 
Jesus er alle syndere, vi «mangler Guds herlighet» (Rom 3,23). Heldigvis har 
vi løftet i neste vers: vi er syndere, men «ufortjent og av hans nåde blir de kjent 
rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus» (Rom 3,24).

På den ytterste dag skal hele menneskeheten tilhøre den ene av to leirer: de 
frelste eller de fortapte. 

Les Joh 3,16. Hva er alternativene?

Les Ordsp 13. Hvordan fremstilles de rettferdiges erfaring og skjebne sam-
menlignet med de ugudeliges?

Den vise blir sammenlignet med en lampe som skinner klart mens de onde 
sammenlignes med en lampe som skal slukkes (Ordsp 13,9). Den vise skal nyte 
frukten av sitt arbeid mens synderen skal høste det onde (vers 2.25). Gjennom 
barna (Ordsp 13,22) har den vise en fremtid også utover seg selv. Men de onde 
skal etterlate rikdommen til fremmede, også til de rettferdige (Ordsp 13,22). 

Poenget er at et liv i tro og lydighet mot Herren er bedre enn et liv i ulydig-
het og dårskap.

Hva er noen av de fortrinnene som livet i troen på Kristus fra dag til dag har 
gitt deg, i tillegg til løftet om evig liv?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Det er ikke nok å bekjenne at vi tror på Kristus. Det er ikke nok å ha våre 
navn oppført i menighetsprotokollen ... Vår bekjennelse kan være så fin den 
være vil. Det monner ingenting med mindre Kristus blir åpenbart gjennom 
rettferdighetens gjerninger.» – Ord som lever (2006), side 225 [COL 312, 313].

«Det største bedraget blant menneskene på Kristi tid gikk ut på at å godta 
sannheten var det samme som å være rettferdig. All menneskelig erfaring viser 
at en teoretisk kunnskap om sannheten ikke er nok til å bli frelst ... De mør-
keste kapitler i historien er fulle av beretninger om forbrytelser som er begått 
av fanatiske religionsdyrkere ... Den samme fare eksisterer fremdeles. Mange 
tar det for gitt at de er kristne, ganske enkelt fordi de godtar visse teologiske 
læresetninger. Men de har ikke latt sannheten komme til uttrykk i det praktiske 
liv ... Mennesker kan bekjenne seg til å tro sannheten, men hvis den ikke gjør 
dem oppriktige, vennlige, tålmodige, overbærende og himmelsinnet, er den 
en forbannelse for dem som har den, og gjennom deres innflytelse blir den en 
forbannelse for verden. 

Den rettferdighet som Kristus underviste om, består i at hjerte og liv bringes 
i samsvar med Guds åpenbarte vilje.» – Alfa og Omega, bind 4, side 263 [DA 
309, 310].

  Spørsmål til drøftelse
1. Snakk om hvordan våre beslutninger påvirker andre positivt eller ne-

gativt. Hvorfor er dette uunngåelig? Denne sannheten ser man første 
gang i forbindelse med syndefallet. Den dag i dag lever vi med konse-
kvensene av Adam og Evas valg. Det kan være fristende å ville måle hvor 
mye godt eller ondt våre valg kan føre til, men det er et sjansespill, for 
vi kjenner ikke alltid virkningen av våre valg. Så hvorfor bør vi velge å 
gjøre det som er riktig, uansett konsekvenser?

2. Ordspråkene skiller skarpt mellom den rettferdige og dåren, og disse 
versene lærer hva som er rett og galt. Men hvorfor må vi være forsiktige 
med hvem vi betegner som dårer? Og hvor ofte er vi ikke blitt lurt av 
dem vi en gang trodde var rettferdige?



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 5 47

31 .  j anuar

NOE DYPERE
Sherilyn Holm, Alaska

Som sykepleier på Camp Polaris er det 
herlig å være sammen med barna, høre 

deres fortellinger og se gleden når de får gjøre 
ting de ellers ikke får. De har liten anledning 
til kreativitet ellers, så vi driver med mye 
håndarbeid her. Vannsport er de heller ikke 
vant til, så de elsker å svømme og padle i kano 
på Lake Aleknagik.

I skoleåret har de lite å ta seg til utenom 
skolen. Når de sykler, er de alene, og mange 
sitter hjemme uten å gjøre stort. 

Noe av det viktigste for dem på leiren, 
viktigere enn aktivitetene, er at de kan stole på folk her, og at de forteller dem om Jesus og lærer 
dem å se på ham som en venn som alltid er der. De setter pris på at de kan komme til ham og at 
han er med dem både når de er glade og når de er nedfor.

Som sykepleier er jeg også opptatt av barnas helse. Leiren er gammel, og det er glipper over 
og under mange av dørene, så barna fryser mye. Det er bare rundt ovnen de kan holde seg varme. 
Når de fryser skikkelig, må vi få varmet dem opp. Vi har ikke dusjer og bad, med unntak av et 
uthus og en badstue, så et badehus med varme dusjer og innendørs bad vil bety mye.

Men til tross for problemene er den ene uken på leir et av årets høydepunkter for disse barna. 
Når de sier at de skulle ønske de ikke trengte å reise hjem, men kunne bli her alltid, kan man se at 
de mener det. 

Camp Polaris er et spesialoppdrag, og det ville være vidunderlig om folk utenfor dette området 
kunne se og forstå hva vi har her, nemlig misjonsarbeid for barn.

Ett av prosjektene som offeret 13. sabbat dette kvartalet skal støtte, er bad med dusjer og 
toaletter ved Camp Polaris. Du kan bidra til dette programmet ved å gi rikelig til offeret dette 
kvartalet.

•  Alaska-distriktet driver tre leirsteder: 
Camp Lorraine (på Vank Island), Camp 
Tukuskoya og Camp Polaris.

•  Du finner bilder av leirene på  
www.alaskacamps.org

•  Du kan se fortellinger fra Camp 
Polaris på Mission Spotlight/Mission 
360360° DVD-en på  
www.adventistmission.org/dvd
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7. februarLekse 6

Det du får,  
er ikke det du ser

Bakgrunnsstoff
Ordsp 14; Dan 7,25; Mark 12,30.31; Ordsp 15,3; Jes 5,20; Ordsp 15; Matt 
20,26–28.

Minnevers
«En vei som synes å være den rette, kan likevel ende i døden» (Ordsp 
14,12).

«Nå ser vi i et speil, i en gåte» (1 Kor 13,12). Vi ser så lite, og det vi ser, blir 
alltid filtrert gjennom vårt eget sinn. Våre øyne og ører, ja, faktisk alle våre 
sanser, gir oss bare et snevert utsnitt av det som er der ute. 

Vi kan også bli lurt, ikke bare når det gjelder den ytre verden, men også av 
oss selv. Våre drømmer, synspunkter og meninger kan gi oss helt forvrengte 
forestillinger om hvordan vi egentlig er, og av alle bedrag kan dette være det 
største.

Hvordan kan vi beskytte oss mot disse bedragene? Ordspråkene gir oss 
noen basale råd. Vi bør ikke stole på oss selv, slik som dåren. Nei, vi bør stole 
på Herren, som styrer begivenhetenes gang, også når alt later til å gå galt. Kort 
sagt: Vi må leve ved tro og ikke bare ved det vi ser, for våre øyne viser oss bare 
et utsnitt av virkeligheten, og dessuten forvrenger de det lille vi ser.
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Lekse 6  /  7. februar Søndag

DÅRENS SIKKERHET

Les Ordsp 14. Hva sies om den dumme? 

Hans tale er hovmodig (Ordsp 14,3). Det første bildet av dåren tar opp hans 
hovmodige tale. Bildet av riset (NBK) sammen med dårens lepper avslører 
hans endelige straff. Hans stolte ord har ført til et slag på munnen, i kontrast til 
den kloke, som går fri (se også Dan 7,8).

Dåren spotter visdommen (Ordsp 14,6–9). Selv om han later til å søke vis-
dom, tror han ikke på den og er skeptisk til den. Han finner den ikke, for i hans 
eget sinn er det ingen annen visdom enn hans egen. Det som er mest skrem-
mende, er hans holdning til lovbrudd. Hva kan være farligere enn å tale hånlig 
om skyld?

Dåren er godtroende (Ordsp 14,15). Han gjør narr av idealister som ennå 
tror på verdien av visdom, men paradoksalt nok har han mistet evnen til å tenke 
kritisk om det han hører. Han «tror alt som blir sagt». Ironien i situasjonen er et 
blinkskudd mot det sekulære samfunn. Skeptikere spotter Gud og gjøre narr av 
troen. De sier at slike oppfatninger bare duger for barn og gamle, men selv tror 
de ofte på mye rart, for eksempel at livet er blitt til ved en ren tilfeldighet. 

Dåren er impulsiv (Ordsp 14,16.29). Fordi dåren mener han har sannheten i 
seg selv, tar han seg ikke tid til å tenke. Han reagerer hurtig og styres stort sett 
av impulser.

Dåren undertrykker andre (Ordsp 14,21.31). Mekanismene for undertryk-
kelse og intoleranse henger sammen med dårens psykologi. Han er intolerant 
overfor andre og behandler dem med forakt (se Dan 7,25; 8,11.12).

Det er lett å se en dåres egenskaper hos andre, men hva med oss selv? 
Hvilke av disse karakterbristene må du kanskje først oppdage, og deretter 
be om Guds nåde til å overvinne?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  7. februarMandag

DE VISES FRYKT

Les Ordsp 14 igjen. Hva sies om den vise?

Den vise er forsiktig med hva han sier (Ordsp 14,3). De vise begrenser 
munnens bruk. Deres tause refleksjon er et uttrykk for mangel på arrogant 
selvsikkerhet. De kloke tenker at den andre kan ha rett. Derfor tar de seg tid til 
å tenke seg om og veie for og imot. De er også tause fordi de lytter og lærer av 
andre.

De vise verdsetter læring og kunnskap (Ordsp 14,6.18). Det er vanskelig for 
dåren å lære, for det er vanskelig for ham å høre på en lærer. Men takket være 
deres ydmykhet er det lett for de vise å lære. De opplever at de lærer og vokser. 
Det er også jakten på visdom, på noe de ikke har, som gjør dem vise.

De vise er forsiktige (Ordsp 14,15). De vise vet at synd og ondskap er reali-
teter. Derfor er de forsiktige med hvor de går. De stoler ikke blindt på egne fø-
lelser og oppfatninger. De undersøker ting og spør om råd. Men de er forsiktige 
med det andre sier. De sorterer det gode fra det dårlige (1 Tess 5,21).

De vise er rolige (Ordsp 14,29.33). De vise kan tie fordi de ikke stoler på sin 
«egen ferd» (Ordsp 14,14). Det er deres tro på Gud som gjør at de kan slappe 
av og vise selvkontroll (Jes 30,15). Det er gudsfrykten som gjør dem sikre i sin 
sak (Ordsp 14,26).

De vise er medfølende (Ordsp 14,21.31). De to budene «Du skal elske Herren 
din Gud» og «Du skal elske din neste», hører sammen (Mark 12,30.31). Vi kan 
ikke elske Gud og samtidig behandle andre dårlig. Den riktigste trosbekjennel-
sen er vår behandling av andre, især dem som lider nød.

«Vi er ikke klar over hvor mange av oss som vandrer etter det vi ser og ikke 
i tro. Vi tror det vi ser, men verdsetter ikke de dyrebare løftene som er gitt 
i hans ord.» – Our High Calling, side 85. Hva betyr det å vandre i tro, uten å 
se? Hvordan lar det seg gjøre?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  7. februar Tirsdag

«HERRENS ØYNE»

«Herrens øyne er alle steder, de våker over onde og gode» (Ordsp 15,3) Hvilke 
følelser vekker denne teksten hos deg. Hvorfor?

I de to neste kapitlene blir tonen en annen. De er mer teologiske enn de foregå-
ende kapitlene. Herren omtales oftere enn i ordspråkene foran. Vi får også en 
fantastisk opplysning om ham: hans øyne er overalt (Ordsp 15,3). 

Denne sterke bevisstheten om Herrens nærvær er det de gamle israelittene 
kalte «frykten for Herren». Det samme finner vi i Salmenes bok: «Herrens øye 
hviler på dem som frykter ham». (Sal 33,18). Og Job skildrer Gud som den 
som ser til jordens ender og legger merke til alt som foregår under himmelen 
(Job 28,24). Derfor konkluderer han at «å frykte Herren, det er visdom» (Job 
28,28). 

Dette ordspråket minner oss om Guds evne til å se gode og onde samme 
hvor de er. Salomo forsto sann visdom som evnen til å skjelne mellom godt og 
ondt (1 Kong 3,9). Denne erkjennelsen burde hjelpe oss å huske på alltid å gjøre 
godt og aldri ondt, for Gud ser det vi gjør, selv om andre ikke gjør det. Vi lurer 
oss selv og tror at siden vi slipper unna med ondskap nå, så slipper vi virkelig 
unna med det. Det gjør vi ikke i det lange løp.

Vi må huske at «ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent 
for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for» (Hebr 4,13).

Les Ordsp 15,3; Jes 5,20, og Hebr 5,14. Hva er budskapet i disse versene, 
spesielt i en tid da begreper som «godt og ondt» ofte er diffuse og folk sier 
at godt og ondt er av relativ karakter, eller bare menneskers tanker som 
ikke har noen objektiv eksistens ut over det vi sier de er? Hva er galt med en 
slik oppfatning om godt og ondt, og hvorfor er tanken så farlig?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  7. februarOnsdag

GLEDE I HERREN

Les Ordsp 15. Hvorfor er glede et så viktig gode?

Skriften lover ikke et liv uten prøvelser. «Hver dag har nok med sin egen 
plage,» sa Jesus (Matt 6,34). Ordsp 15,15 sier at den som bevarer et glad hjerte, 
vil ha det bedre i onde tider. Smerte, lidelser og prøvelser kommer, og ofte 
har vi ikke kontroll med når og hvordan. Men vi kan, iallfall til en viss grad, 
kontrollere hvordan vi tar det.

Les Ordsp 15,14.23. Hvilken del har Gud i denne gleden?

Selv om bibelteksten ikke nevner årsaken til glede med rene ord, antyder paral-
lellen mellom vers 13 og 14 at «glede i hjertet» tilhører et hjerte som «søker 
kunnskap». Slik er hjertet til den som har tro og ser at det venter noe godt etter 
prøvelsen. Det er derfor gudstroen er så viktig, og derfor er det så viktig at 
vi vet av erfaring at Gud er til og kjenner hans kjærlighet. De som har denne 
forståelsen, kan holde ut prøvelsene som måtte komme.

I Ordsp 15,23 finner vi en annen tanke. Vi har større glede av det vi gir enn 
det vi får. Det er de gode ord som deles med andre som gir glede til giveren. 
Hvem har ikke blitt velsignet av å velsigne andre, enten i ord eller i gjerning el-
ler begge deler? Vi har alt sett at det er kraft i våre ord. De kan gjøre mye godt 
eller stor skade. Og det er mye bedre at de gjør godt, ikke bare for den som tar 
imot det gode, men for den som gjør godt.

Hvor godt kjenner du Guds kjærlighet? Hva kan du gjøre som kan åpne ditt 
hjerte for denne sannheten? Tenk hvor mye bedre livet ville være hvis du 
virkelig kjente Guds kjærlighet.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  7. februar Torsdag

GUDS HERREDØMME

Alle drømmer og legger planer, og likevel går det annerledes, noen ganger 
bedre, noen ganger verre. Bibelen respekterer menneskets ansvar og frihet. 
Men den lærer også at Gud har kontroll over begivenhetenes gang (se Ordsp 
20,24; 21,31 og Dan 2 og 7). 

Hva sier Ordsp 16,1? Hvordan skal man forstå dette verset? 

Vi forbereder oss og legger planer, men Gud får det siste ordet. Det vil ikke 
si at våre forberedelser er unyttige. Men i troslivet er det slik at hvis vi legger 
planene frem for Gud, vil han arbeide med dem og tilpasse dem (Ordsp 16,9) 
så de til slutt lykkes (Ordsp 16,3). Selv våre fienders verk vil bli brukt til vår 
fordel (Ordsp 16,4.7). 

Dette er ikke lett å forstå, spesielt når vi står overfor vanskelige situasjoner, 
men det bør gi oss trøst og hjelpe oss å stole på Gud, også når det ser ut til å gå 
helt galt og ikke slik vi hadde håpet. Men legger vi alt i Guds hånd, kan vi ha 
tillit til hans veiledning, også når livet er som tyngst.

Les Ordsp 16,18.19. Hvilken rolle spiller ambisjoner for menneskelig suksess?

Som vanlig advarer Bibelen mot stolthet. For hva har falne skapninger å være 
stolt av? Hva er mer i strid med Guds vilje enn stolthet, den aller første synden? 
(Se Esek 28,17). Jesus lærte at det er galt å ville være stor, og han oppfordret 
disiplene til heller å søke ydmykhet (Matt 20,26–28).

Les Ordsp 16,33. Hvilken rolle spiller tilfeldigheter for menneskers suksess?

Bibelen levner ikke plass for tilfeldigheter. For selv når man tror at begivenhe-
tenes gang er styrt av tilfeldigheter, har Gud likevel kontroll.

Vi funderer iblant på hvorfor ting skjer. Hvordan kan den store konflikt 
hjelpe oss å håndtere vanskelige spørsmål om hvorfor ting skjer som de 
gjør?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  7. februarFredag

VIDERE STUDIUM

«Helt fra begynnelsen har Satan fremholdt de store fordeler menneskene ville 
oppnå gjennom overtredelse. Slik villedet han engler, og på samme måte fristet 
han Adam og Eva til å synde. Fremdeles benytter han den samme fremgangs-
måten for å lede mennesker bort fra lydighet mot Gud. Han gjør overtredelsen 
innbydende, men den kan likevel ende i døden. Ordsp 14,12. Lykkelige er de 
som blir klar over hvor bitter syndens frukt er, og som vender om i tide.» – Alfa 
og Omega, bind 2, side 294–295 [PP 720].

«Ikke noe virker mer positivt for kroppslig og sjelelig helse enn å være glad og 
takknemlig. Det er ikke annet enn vår plikt å bekjempe melankolske og util-
fredse tanker og følelser – på samme måte som det er vår plikt å be. Hvordan 
kan vi som har himmelen som vårt mål, gå frem som en sørgende flokk og 
klage og sukke på vei mot vår Fars hus? Bekjennende kristne som stadig klager 
og synes å mene at det er synd å være glad og lykkelig, har ingen sann reli-
gion.» – Helse og livsglede, side 194 [MH 251].

  Spørsmål til drøftelse
1. Snakk om det faktum at vi bare ser en begrenset del av virkeligheten. 

Hvordan skal det forstås? Hvilke ting finnes der ute som vi vet er til, 
men som vi ikke kan registrere på noen måte? F.eks.: Det at radiobølger 
(mobiltelefonsamtaler, satellittprogrammer, radioprogrammer) svirrer 
rundt deg uten at du kan se, høre eller føle dem på noen måte. Hvorfor 
bør det at slike realiteter finnes, gjøre det lettere å forstå hvor begren-
set våre sanser er? Hvordan kan denne forståelsen hjelpe oss å erkjenne 
andre ting vi ikke kan se, f.eks. englene?

2. Hvorfor er det viktig å forstå at mennesket virkelig har en fri vilje og fritt 
valg, selv om Gud har kontroll? Selv om disse begrepene (menneskets 
frie valg, Guds suverenitet) kan virke selvmotsigende, finner vi begge 
deler i Bibelen, så hvordan kan vi forene dem? 
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•  I løpet av 2012–2014 fikk alle hjem i 
West Virginia tilbud om bibelstudier.

•  Så langt har menighetene i Mountain 
View-distriktet mottatt 10 000 innmel-
dinger.

•  Pastorer, bibelarbeidere og med-
lemmer takker for bønner og støtte 
gjennom offeret 13. sabbat, så de kan 
nå mennesker med Guds ord.

7 .  feb ruar

FLERE DØRER ÅPNER SEG
Amgela, Heather og Lee, West Virginia

Menigheten i Bridgeport har møter i den 
presbyterianske kirken, siden de ikke 

har eget kirkehus. Etter å ha sendt ut innbydel-
ser til bibelstudier, har de fått 300 påmeldin-
ger. De 30 medlemmene gjør sitt beste for å 
følge opp kontaktene. Noen av de mest aktive 
er Angela, Heather og Lee på henholdsvis 21, 
20 og 22 år.

”Da vi delte ut de to første leksene, spurte 
vi om folk ville ha besøk i hjemmet eller fort-
sette per post. En av damene ville ha besøk, så 
Angela og jeg kom hver uke," sier Heather.

”Den vinteren tok sønnen hennes sitt eget 
liv,” så vi stoppet med bibelstudiene, men besøkte henne likevel. Vi hjalp henne med høsttakke-
festen og jul. Hun kommer i kirka noen ganger.”

Lee gir ikke bibelstudier, men det var han som organiserte utsending av innbydelsene. ”Jeg 
sørger for at de innsendte leksene rettes og sendes tilbake, slik at de kan begynne på neste lekse. 
Hvis det går en måned uten at vi har hørt fra bibeleleven, følger vi opp saken og tar kontakt.”

De unge i menigheten har satt pris på å få hjelpe til med bibelstudiene. ”Ungdomsgruppen er 
blitt sterkere,” sier Angela. ”Jeg tror det er første gang vi har kunnet praktisere det vi hører hver 
uke. Vi fikk være en del av noe og se menigheten vokse,” sier Lee.

Heather tror at det å gi bibelstudier, er et av de beste redskapene for menighetsvekst og ånde-
lig vekst. ”Alle de unge var sammen om å dele ut leksene. Og da Angela og jeg begynte å gi 
bibelstudier, likte jeg det. Jeg vokste åndelig. Vi har hatt en møteserie, men det at vi gikk ut og ga 
bibelstudier, førte til menighetsvekst. Det åpner flere dører.”



Bakgrunnsstoff
Ordsp 17; 1 Kor 13,5–7; Joh 8,1–11; Ordsp 18; Ordsp 19; 5 Mos 24,10–22.

Minnevers
«Bedre er en tørr brødbit i ro og fred enn huset fullt av festmat og kran-
gel.» (Ordsp 17,1).

Ordspråkene fordømmer det ytre skinns bedrag. 
Vi kan se ut til å ha alt verden kan by på – rikdom, makt, nytelse, berømmel-

se – mens nervøsitet og traurighet florerer bak fasadene. Det kan tenkes at årsa-
ken til dette er nettopp den rikdommen og nytelsen som folk streber sånn etter. 
Som et egyptisk ordspråk bemerker: «Bedre er brød med et glad hjerte enn 
rikdom med ergrelse.» – Miriam Lichtheim: ‘Instructions, ‘ i Ancient Egyptian 
Literature: A Book of Readings, bind II, side 156. Ifølge Ordspråkene er første 
skritt for å løse dette problemet å bli klar over våre prioriteringer: fredelig 
sameksistens er viktigere enn rikdom (Ordsp 17,1). Det som teller, er ikke hva 
vi har, men hvem vi er på innsiden. Rådene nedenfor skal bidra til å gjenreise 
denne prioriteringen og føre oss mot en indre fred (shalom på hebraisk) som vil 
gi oss større lykke.
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14. februarLekse 7

Å håndtere strid



SYND OG VENNER

Les Ordsp 17,9; 19,11. Hva peker disse tekstene på? Hvordan bør vi være mot 
andre som faller?

Når noen har laget et ordentlig røre, er det fristende å spre historien til andre. 
Har du hørt hva den-og-den gjorde? Vi kan nok late som om vi er forferdet 
over handlingen, men vi nyter å fortelle andre om det som skjedde. Kort sagt: 
Vi sladrer, og det er dette vi blir advart mot, for det skaper strid, også mellom 
nære venner. For hva slags venn er du hvis du går rundt og forteller det til andre 
når en av dine venner kommer galt av sted? 

Vi blir i stedet rådet til å «dekke over» feiltrinnet. Det vil ikke si at vi skal 
skjule synden, late som om personen ikke har gjort noe galt. Synd som er dek-
ket over, er fremdeles til stede. Det hebraiske ordet for å «dekke over» i dette 
uttrykket har egentlig valøren «tilgi» (Sal 85,3; Neh 4,5). Kjærlighet, ikke slad-
der, bør være vår reaksjon på andres feil.

Les Ordsp 17,17 og 1 Kor 13,5–7. Hvordan hjelper kjærligheten oss å hånd-
tere venners feil?

Man elsker ikke en venn eller ektefelle fordi han eller hun er fullkommen. Vi 
elsker på tross av feil og mangler. Kjærligheten lærer oss å ikke dømme andre, 
for vi har også feil og mangler og kunne ha vært like skyldige. I stedet kan vi 
sørge sammen med dem over det de har gjort, og gjøre det vi kan for å hjelpe 
dem å håndtere det. For hva er venner til for om ikke dette?

Tenk på en gang du kom galt av sted og fant tilgivelse, hjelp og trøst. Bør 
ikke du gjøre det samme for andre?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 7  / 14. februar Søndag



VÆR RETTFERDIG!

Sann kjærlighet er ikke blind. At vi «dekker over» feil i kjærlighet, betyr ikke 
at vi ikke ser synden og forstår hva den er og fører til. Kjærlighet og rettferdig-
het hører sammen. Det hebraiske ordet for «rettferdighet», tsedeq, betyr også 
«kjærlighet», «nestekjærlighet». Vi kan ikke ha sann medfølelse hvis vi ikke er 
rettferdige, og vi kan ikke være rettferdige uten å ha medfølelse og kjærlighet. 

For eksempel bør godgjørenhet mot de fattige ikke skje på bekostning av 
rettferdighet. Derfor har vi også rådet om ikke å favorisere de fattige i retten 
(2 Mos 23,3). Hvis kjærligheten krever at vi hjelper de fattige, ville det være 
urettferdig å gi dem rett når de har feil, bare fordi de er fattige. Rettferdighet og 
sannhet må gå hånd i hånd med kjærlighet og barmhjertighet. Det er denne ba-
lansen som preger toraen, Guds lov, og som understrekes i Salomos ordspråk.

Les Ordsp 17,10; 19,25. Hva sier disse versene om behovet for irettesettelse 
og konfrontasjon?

Det er ingen tilfeldighet at Ordsp 17,10 følger rett etter oppfordringen om å 
dekke over feil i kjærlighet (Ordsp 17,9). Ordene om «advarsler» i forbindelse 
med «kjærlighet» setter kjærligheten i det rette perspektiv. Teksten er en sterk 
advarsel. 

Les Joh 8,1–11. Hvordan behandler Jesus åpenlys synd?

«I denne handling, da han tilgav denne kvinnen og oppmuntret henne til å 
leve et bedre liv, stråler Jesu karakter frem i skjønnheten av den fullkomne 
rettferdighet. Samtidig som han ikke pynter på synden eller gjør skyldfølelsen 
mindre, prøver han ikke å fordømme, men å frelse. Verden hadde bare forakt 
og hån til overs for denne feilende kvinnen, men Jesus talte ord som gav trøst 
og håp. Han, den syndfrie, føler medynk med henne som hadde syndet, og han 
rekker henne en hjelpende hånd. Mens de hyklerske fariseerne fordømmer, sier 
Jesus til henne: ‘Gå bort, og synd ikke mer fra nå av’» – Alfa og Omega, bind 5, 
side 25 [DA 462]. 

______________________________________________________________________________________________________
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MER OM ORD

Les Ordsp 18. Selv om det tas opp ulike temaer her, skal vi se på det som sies 
om våre ord. Hvilke viktige tanker finner du om det vi sier eller ikke sier?

Vi stilles atter overfor ordenes makt. I dette tilfellet ser vi hvordan dårers bruk 
av munnen fører til deres undergang. Vers 13 er opplysende. Det er lett å uttale 
seg før vi har hørt godt etter og fått med oss det som blir fortalt. Vi kunne ofte 
ha spart både oss selv og andre unødig smerte om vi bare hadde lært å tenke 
godt over det vi nettopp hadde hørt før vi svarte. Dette er en tid da taushet er 
det beste svar.

Les Ordsp 18,4. Hvorfor er de klokes ord som dypt vann?

I Salomos ordspråk brukes «dypt vann» i sammenheng med visdom (Ordsp 
20,5). Det betegner ro, dybde og rikdom. De kloke er ikke overfladiske. De 
henter sine ord i dypet av personlig refleksjon og erfaring. Hvem har ikke 
iblant undret seg over de dype tankene som kommer fra dem som åpenbart har 
visdom og kunnskap? 

Les Ordsp 18,21. Hva betyr det? 

Ordspråkene forteller oss det vi burde vite: Våre ord er mektige og kan være en 
kraft i det godes eller det ondes tjeneste, også når det gjelder liv og død. Vi må 
være forsiktige med bruken av dette redskapet.

Tenk på en gang noen sa noe som skadet deg fryktelig. Hva bør dette ha 
lært deg om hvor mektige ord er? Hva burde det lære deg om hvor forsiktig 
du må være med det du sier? 

______________________________________________________________________________________________________
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SAKEN HAR TO SIDER

Les Ordsp 18,2. Hvorfor behøver ikke tåper tid til å gjøre seg opp en mening?

Dårer er så sikre på seg selv og så hissige på å uttrykke sine meninger at de 
ikke vil lære av andre. Skylappene hører sammen med den åpne munnen. Det 
er en fatal kombinasjon. Vi må passe oss så vi ikke blir som dem, fremfor alt 
når det er snakk om ting vi føler oss sikre på. 

For alle har vel hatt veldig sterke meninger om et emne, for senere å opp-
dage at man tok feil? Det vil ikke si at vi ikke skal ha synspunkter, bare at vi 
må vise litt ydmykhet, siden ingen har alle svarene. Og selv når svarene våre er 
riktige, er sannheten gjerne dypere og mer nyansert enn vi er klar over. 

Les Ordsp 18,17. Hva er tanken? 

Gud er den eneste som ikke trenger å høre andres mening, for han har allerede 
fått den, siden hans øyne er overalt (Ordsp 15,3). Gud kan se alle sider av en 
sak. Vi har derimot som regel et snevert syn på alt, og det kan lett bli enda mer 
snevert hvis vi maler oss inn i et hjørne, spesielt når det gjelder ting vi synes er 
viktige. 

Enhver sak har to eller flere sider, og jo bedre informert vi er, desto bedre 
kan vi danne oss en riktig oppfatning. 

Tenk på en gang du var bråsikker i din sak, kanskje med et synspunkt du 
har hatt hele livet, men som du senere oppdaget var feil. Hva burde dette si 
deg om nødvendigheten av å være åpen for muligheten av at du kan ta feil 
om ting du har klare oppfatninger om nå? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

60 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 5

Lekse 7  /  14. februarOnsdag



VÆRE SANNFERDIG

En konge skulle utnevne en ny minister til den høyeste stillingen i riket. Derfor 
arrangerte han en løgnkonkurranse: Hvem kunne komme med den største 
løgnen. Alle ministrene søkte, og alle kom og fortalte en stor løgn. Men kongen 
var ikke fornøyd. Løgnene var for dårlige. Så han spurte sin nærmeste og mest 
betrodde rådgiver: «Hvorfor søkte ikke du?» 

Rådgiveren svarte: «Jeg beklager å måtte skuffe Deres majestet, men jeg 
kan ikke søke.» 

«Hvorfor ikke?» sa kongen. 
«Fordi jeg aldri lyver,» svarte rådgiveren. 
Kongen ga ham stillingen. 
Som syndere har vi lettere for å lyve enn vi tror. Derfor må vi vokte våre 

ord.

Les Ordsp 19. Kapitlet tar opp mange emner, men hva sier det om å lyve?

Salomos ordspråk holder en høy etisk standard. Det er bedre å være fattig 
eller gå glipp av en forfremmelse hvis man må lyve for å få den, hvis man må 
ofre sin integritet (Ordsp 19,1), hvis man må jukse, eller hvis det skal skje på 
bekostning av trofasthet (Ordsp 19,22). 

Les Ordsp 19,9. Hva er vitnets ansvar?

Løgn er ille nok i seg selv, men det er enda verre å lyve i retten og under ed. I 
mange land er mened en alvorlig forbrytelse. Vitner må ikke vitne falsk. Det er 
ingen tilfeldighet at dette verset følger omtalen av den som er «venner med den 
som gir gaver» (Ordsp 19,6), og av de fattige som foraktes både av sine venner 
og sine brødre (Ordsp 19,7). Poenget er at vitner ikke må la seg påvirke av 
bestikkelser eller sosial status hos dem de vitner om. 

Les 5 Mos 24,10–22. Hva er prinsippet her, og hvordan skal vi anvende det 
på oss selv og vår omgang med dem som har det vondt?

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Snakkens og sladderens ånd er et av Satans særlige midler til å så strid, til å 
skille venner og til å undergrave troen på riktigheten av våre standpunkter hos 
mange troende. Brødre og søstre er altfor villige til å snakke om de feil og man-
gler som de mener finnes hos andre, og særlig hos dem som modig har båret 
frem de budskaper med irettesettelser og advarsler som Gud har gitt dem.»  
– Veiledning for menigheten, bind 1, side 420 [4T195].

«Barna til disse klagere lytter med åpne ører og suger inn misnøyens gift. I 
sin blindhet lukker de på den måten igjen de dørene som fører inn til barnas 
hjerter. Hvor mange familier det er som krydrer sine daglige måltider med 
spørsmål og tvil! De kritiserer karakteren hos sine venner sønder og sammen 
og serverer dem som en lekker dessert. En kostelig sladderhistorie blir sendt 
rundt bordet med bemerkninger ikke bare fra de voksne, men også fra barna. 
Slik vanærer de Gud. Jesus sa: ’Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg’ Matt. 25.40. Det er derfor Kristus de nedsetter 
og snakker vondt om når de baktaler hans tjenere.» – Samme.

  Spørsmål til drøftelse
1. Det er alltid vanskelig når de man elsker eller bryr seg om, roter til livet 

sitt. Og det er lett å prøve å dekke over feilene for deres skyld. Hvordan 
finner vi den riktige balansen i slike situasjoner? Selvsagt må vi vise 
nåde, slik vi også har fått tilgivelse. Men betyr nåde at en person kan 
fortsette å synde ustraffet og uten å ta følgene? Hva skal man gjøre i 
slike situasjoner?

2. Som bibelstudiet sa denne uken: De fleste ting i livet er svært kompli-
serte og kan ses fra flere sider. Selv når vi har rett, er saken som regel 
mer sammensatt enn vi skjønner. Hvordan kan vi lære å ha et åpent sinn 
uten å være dumme?

3. Hvordan kan man lyve uten ord?
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M ISJONSFORTELLING
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DE FORTJENER EN SJANSE
Familiene Jacko og Brown, West Virginia

Dan Jacko er fysioterapeut og lekpastor for områdene Elkins og Parsons i West Virginia. Hans 
kone og sønn er lærere ved adventistskoler i området. Hvert år tar Dan med menighetsmed-

lemmer og elever på misjonsreiser. 
I Costa Rica bygget de en kirke om dagen og holdt møter og drev feriesommerskole i fire 

forskjellige menigheter om kveldene. Men de bygger også kirker hjemme. De har nettopp bygd 
en skole og en kirke som nå er gjeldfrie. 

Den største utfordringen for Dan og de 80 medlemmene i Elkins er alle ønskene om bibelstu-
dier, 200 i tallet, som kom etter at de delte ut innbydelser i posten. Noen får studier i hjemmet, 
andre tar dem per brev som medlemmene retter. 

”Det er en misjonsmark,” sier Dan. ”Mange sier: Jeg tror på dette. Men hvis familien er imot, 
vil mange av dem unnlate å ta et standpunkt.” Likevel synes Dan og menighetene hans at det er en 
viktig oppgave, og gir av sin tid og midler til den.

To av medlemmene i Elkins heter Paul og Christie Brown. Da de flyttet til et mindre flott strøk 
i Elkins, visste de ikke at huset deres skulle bli en magnet for unge mennesker.

”Jeg har alltid likt å arbeide med de unge,” sier Paul, ”så da nabobarna kom og ville være 
sammen med ungene våre, sa vi: ’greit, men vi har regler:

1. Respekt. Ingen banning og ingen kallenavn.
2. Ingen løgner. Lyver du for meg, så må du gå din vei.
3. Ingen stoffer, alkohol eller uren mat.’”
Ungene forteller det hjemme. Da bestefaren kokte et jordsvin, sa barna: ’Nei, sånt spiser vi 

ikke!’
Etter en stund ba gjestene om å få flytte inn hos Browns. Brayden* er der hver helg, og resten 

av uken gjør han sitt beste for å unngå sin alkoholiserte stefar, som slår ham.
Hunter og Wyatt har også en vanskelig bakgrunn og føler seg trygge hos Paul og Cindy.
”Jeg behandler alle ungene som om de var mine,” sier Paul, ”for de fortjener en sjanse, de 

også.” Dette inkluderer klær, sykler osv. 
Med foreldrenes tillatelse har familien Brown tatt med Brayden og Hunter til speideren og 

kirken, og de betaler for dem på menighetsskolen. Dessverre får ikke Wyatt lov hjemmefra, men 
Brayden og Hunter har fått et nytt liv. Den 2. november 2013 ble de døpt sammen med Browns 
sønn Payton.

”Nå har vi bodd her i tre år, og vi føler at Gud sendte oss hit. Det var ikke førstevalget, men vi 
er overbevist om at Gud ville ha oss her.”

* Navnene på nabobarna er endret.



Bakgrunnsstoff
Ordsp 20; 1 Kor 12,14–26; Jer 9,23.24; Ordsp 21; Matt 25,35–40; Ordsp 22. 

Minnevers
«Mange taler høyt om sin egen troskap, men hvor finnes den en kan stole 
på?» (Ordsp 20,6).

For en del er vi et produkt av vårt miljø. Selv om arv spiller en stor rolle, får vi 
våre verdier fra omgivelsene – hjem, skolegang, kultur. Fra barnsben av blir vi 
påvirket av det vi ser og hører.

Dessverre er det vi ser og hører ikke alltid det som er best for oss. Vi lever 
i en syndig verden, og det påvirker oss negativt. Men vi har fått løftet om Den 
hellige ånd, og Guds ord peker mot noe høyere og bedre enn verden gjør.

Denne uken skal vi se på noen ordspråk og de praktiske sannhetene bak 
dem, sannheter som kan hjelpe oss å overvinne det negative i vår verden og 
forberede oss på en bedre tilværelse.

Visdomsord
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ALLE ER LIKE MYE VERD

Les Ordsp 20,12. Hva lærer dette oss om alle menneskers verdi?

I motsetning til evolusjonsteorien, som hevder at vi er tilfeldige produkter av 
kosmos, lærer Bibelen at alle er skapt av Gud (se også Apg 17,26). Det er heller 
ingen tilfeldighet at Thomas Jefferson sa at alle var like nettopp fordi de var 
«skapt» av Gud. Det er i Herren, og bare i ham, at vi har vårt likeverd.

Men selv om alle har samme skaper, betyr ikke det at alle er like. Selv en-
eggede tvillinger oppfører seg ikke helt likt. I Korinterbrevene skriver Paulus 
om våre ulikheter, og understreker at de ikke må gjøre oss overlegne, men 
hjelpe oss å se at vi trenger hverandre. Øyet kan ikke si til hånden: ‘Jeg trenger 
deg ikke’, eller hodet til føttene: ‘Jeg har ikke bruk for dere’» (1 Kor 12,21).

Les Ordsp 20,9. Hva annet gjør oss like?

Synden utligner også forskjellene. Ordspråkets retoriske spørsmål forventer 
svaret «ingen» og understreker vår håpløse tilstand. Alle er svake og dødelige, 
og all verdens penger og makt kan ikke rokke ved det. Men i Skriften ender 
ikke menneskets syndighet i fortvilelse, for ved sin død og oppstandelse har 
Jesus åpnet veien så alle kan ha løftet om evig liv, om de er aldri så store syn-
dere. Og dette livet får man ved å tro på ham – ikke ved egne gjerninger.

«Hvis man ikke kan fortjene frelse ved gode gjerninger, så må det være kun 
av nåde, noe man mottar som en synder fordi man tar imot Jesus og tror på 
ham. Det er en gave vi ikke har fortjent. Rettferdiggjørelsen ved tro er udisku-
tabel. Og all uenigheten forstummer så snart saken er avgjort: verdien av det 
falne menneske med dets gode gjerninger kan aldri fortjene evig liv.» – Faith 
and Works, side 20.

Hender det at du synes du er bedre (eller dårligere) enn andre? Er svaret ja? 
Hva bør i så fall korset si deg om likeverd?
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LIVETS PRØVE

«Deres gjerninger følger med dem», sier Åp 14,13 om de rettferdiges beløn-
ning. Bare fremtiden vil avsløre den enkeltes egentlige verdi. Folk kan skryte 
av sin rikdom, kunnskap og fysikk. Men hva har det å si i Guds øyne? De egen-
skaper, ferdigheter og prestasjoner som vi synes er viktige eller imponerende, 
viser seg ofte å være meningsløst skrot. Se bare på noen av de lite tiltalende 
typene, gjerne i underholdningsbransjen, som nærmest tilbes av fansen. Det vi 
forguder, er et sterkt vitnesbyrd om vår falne tilstand. 

Les Ordsp 20,6 (se også Jer 9,23.24; Mark 9,35). Hva sier disse tekstene om 
hva som er av verdi for Gud? 

Det er ikke den enkelte kjærlighetshandling eller offer som avslører kvaliteten 
av våre relasjoner, men den lange rekken av små handlinger i hverdagen. Det 
måltidet du serverer din ektefelle hver dag, den stadige omsorgen for en syk 
forelder, kontinuerlig innsats på jobben – alle disse enkle handlingene gjennom 
hele livet er bevis på at din tro er ekte. Trofasthet over tid er mer verdifullt enn 
sterke uttrykk for kjærlighet en sjelden gang. 

Slik er det også med vårt gudsforhold. Det er vanskeligere og mer verdifullt 
å leve for Gud enn å dø for ham, om ikke annet så fordi det tar mer tid å leve 
enn å dø. Den troende som lever for Gud, er større enn martyren som dør for 
ham. Alle kan si de tror på Gud og tjener ham, men spørsmålet er: Vil det vare? 
Eller som Jesus sa: «Den som holder ut til enden, skal bli frelst» (Matt 24,13). 

Hvordan kan det at du viser tålmodighet, vennlighet og vilje til å dekke 
andres behov, gi dem innblikk i Kristi sinn? Hvor villig er du til å gjøre dette 
samme hva det måtte koste deg?

______________________________________________________________________________________________________
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VENTE PÅ HERREN

Les Ordsp 20,17; 21,5. Hvilken praktisk lærdom finner vi i disse versene? 

Tyven som stjeler brød, får det før den som må arbeide for det. Selgere som 
lyver om dårlige varer, kan bli rike raskere enn ærlige selgere (se Ordsp 21,5 og 
neste vers). Men ordspråket sier at sødmen blir til «grus», og plutselig rikdom 
blir til fattigdom. Teksten gir eksempler på at det er slik:

1. Arven (Ordsp 20,21). Omtalen av en arv man har fått for raskt (foreldrene 
lever), følger fordømmelsen av den som forbanner sine foreldre (Ordsp 20,20). 
Sammenstillingen av de to ordspråkene er talende. Det er som om sønnen 
(eller datteren) forbanner foreldrene og ønsker dem døde. Barnet kan også ha 
planlagt foreldrenes død for å få kloa i arven. Slik oppførsel ender tragisk: Den 
lampen han gleder seg over, skal slukne (vers 20), og hans forbannelse av forel-
drene slår tilbake på ham selv, for han får «ingen velsignelse til slutt» (vers 21).

2. Hevn (Ordsp 20,22). Denne gangen taler ordspråket til en som kan bli 
fristet til å søke hevn for det onde som er gjort mot ham. Rådet er å «vente 
på Herren». Bare da går det godt, for hvis du søker hevn, tar du en stor risiko. 
Ordsp 25,21.22 sier det samme, og bruker bildet med å samle glødende kull 
på fiendens hode, et egyptisk ritual som var uttrykk for anger og omvendelse. 
Avstår du fra hevn, lover Ordsp 20,22 at Herren vil hjelpe deg, og i samme 
slengen ( føyer Ordsp 25,21.22 til) berger du din fiende og overvinner dermed 
det onde med det gode (Rom 12,21).

Hvordan kan du bli bedre til å vise Kristi sinnelag og overvinne det onde 
med det gode? Hvorfor går dette så på tvers av våre tilbøyeligheter? Hvorfor 
er den eneste måten å nå dette målet å la selvet dø?
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MEDLIDENHET MED DE FATTIGE

Visdom eller religiøse forpliktelser er et dårligere uttrykk for ens karakter 
enn vilje til å hjelpe de fattige og dem som har det vondt. Karakteren er ikke 
det du eier, men det du gir til din neste. Den du er for din neste, er et uttrykk 
for din karakter. Samaritanen som redder sin neste, står Guds rike nærmere 
enn presten (Luk 10,26–37). Salomos ordspråk understreker og utdyper denne 
rangordningen.

For Guds skyld: Den første grunnen til å prioritere dette, finner vi i Gud 
selv, som setter medfølelse med de fattige høyere enn religiøs iver (Ordsp 
19,17; 21,13). Din omsorg for de fattige betyr mer for Gud enn fromme øvelser. 
Gud er så opptatt av dette at når vi gir til de fattige, regnes det som om vi 
hadde gitt til Gud selv (Matt 25,35–40).

Les Matt 25,35–40. Hva sier lignelsen om hvordan Jesus gjør seg til ett med 
dem som lider nød? Hva bør denne sannheten få å si for vårt liv?

For de fattiges skyld: Den andre grunnen er den fattige, som er skapt av Gud, 
like mye som den rike (Ordsp 22,2). Likeverd bygger på at Gud har skapt alle 
og gjør at fattige har krav på like mye oppmerksomhet som rike. Vi skal elske 
våre medmennesker for hvem de er: individer skapt i Guds bilde.

Og tenk hvor godt det gjør å hjelpe mennesker i nød. Av natur er vi egoister 
og tilbøyelige til å tenke mer på oss selv enn andre. Når vi gir av oss selv, lærer 
vi å la selvet dø og avspeile Kristi sinnelag. Hva er vel viktigere? 

Hvordan gir det større tilfredsstillelse å hjelpe andre i nød enn bare å gjøre 
ting for deg selv? 

______________________________________________________________________________________________________
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UTDANNING

Det hebraiske ordet for «utdanning» kommer av et ord som betyr «å bygge 
opp» og «å begynne». Disse betydningene rommes i den hebraiske forestil-
lingen om utdanning: Når vi «lærer den unge» (Ordsp 22,6), legges grunnlaget 
for morgendagen. Foreldre og lærere er ansvarlige for barnas fremtid og 
indirekte for verdens fremtid. Det vi gjør med våre barn i dag, vil påvirke sam-
funnet i generasjoner fremover. 

Les Ordsp 22,6. Hva sier dette om betydningen av å utdanne barna riktig?

Det er betegnende at det hebraiske ordet for å «utdanne» også brukes om «vigs-
ling» av tempelet (1 Kong 8,63). Opplæring av småbarn er å innvie våre barn til 
Gud på samme måte som tempelet er innviet. Det har betydning for vår frelse, 
også utover vår egen levetid. «Foreldrene har fått den store oppgaven med 
å utdanne og oppdra sine barn for det fremtidige liv i udødelighet.» – Child 
Guidance, side 38. En slik utdanning har en evig virkning. Paulus later til å 
henspille på Ordsp 22,6 når han berømmer Timoteus for hans tidlige opplæring 
i kjennskap til «de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse»  
(2 Tim 3,15).

Les Ordsp 22,8.15. Hvilke prinsipper finner vi her? 

Utdanning kan sammenlignes med å «så». Samfunnets og barnas fremtid 
avhenger av hva vi har sådd. Har vi sådd «urett», vil vår utdanning («riset») 
mislykkes, og vi skal høste problemer (vers 8). Hvis vårt såkorn har rørt ved 
barnas hjerte (vers 15), vil utdanningens ris jage barnas dårskap langt bort fra 
dem.

Folk, og særlig barn, lærer ofte av vårt eksempel. Tenk på ditt eksempel: 
Hva slags arv etterlater du? På hvilke områder kan ditt eksempel bli bedre?
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«Foreldre bør være et eksempel på sannferdighet, for dette er den daglige lær-
dommen som barnehjertet skal motta. Foreldrene bør være styrt av ufravikelige 
prinsipper på alle livets områder, især når det gjelder opplæringen av sine barn. 
Svar aldri unnvikende, si aldri noe usant, verken med ord eller eksempel. Hvis 
du vil at barnet ditt skal være sannferdig, må også du være sannferdig.» – Child 
Guidance, side 151.

«Mange foreldre later til å tro at de har gjort sin plikt hvis de gir de små mat og 
klær og den samme opplæring som verden. De er altfor opptatt av jobb og tids-
fordriv til virkelig å sette seg inn i barnas utdanning. De prøver ikke å oppdra 
dem slik at de vil bruke sine talenter til Frelserens ære. Salomo sa ikke: ‘Fortell 
den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.’ 
Men: ‘Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir 
gammel.’» – Samme, side 38.

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk over Ordsp 22,6. Hvorfor må vi være forsiktige med hvordan vi 

anvender dette? Mange har gjort en god jobb med å oppdra sine barn, 
og likevel velger barna gal vei når de blir voksne. Hvorfor må vi ikke 
glemme den frie vilje og den store konflikten når vi leser dette verset?

2. Se på det siste spørsmålet i onsdagens avsnitt. Hva sier det om oss 
selv når det gir slik tilfredsstillelse å hjelpe andre, spesielt når vi ikke 
får noe igjen for det? Hva burde denne sannheten si oss om hvorfor så 
mange som har mye av verdens gods, likevel har et miserabelt liv?

3. Selv om vi ikke stiller likt hva talenter, utdanning, erfaring osv. angår, 
står vi likt når det gjelder det viktigste: Vi trenger korset for å bli frelst. 
Hva burde dette lære oss om likestilling og alle menneskers verdi? Og 
hva bør denne sannheten få å si for den måten vi behandler andre på?
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•  Mountain View-distriktet er det min-
ste distriktet i Nord-Amerika, med 33 
menigheter, 3 grupper og 7 skoler.

•  Distriktet har 2380 medlemmer og et 
folketall på 1,8 millioner.

21 .  feb ruar

ET STORT HJERTE
Payton, West Virginia

”Hunden min har blitt skutt,” sa Brayden* 
gråtkvalt til vennen Payton. ”Kan du 

tale i begravelsen?" Payton hadde aldri gjort 
noe sånt før, men han planla begravelsen. Han 
og Brayden gravla hunden, Payton talte og så 
la de koppen, kraven og leken i graven.

Payton var blitt kjent med Brayden da familien flyttet til området. Han fortalte at han var kris-
ten, og Brayden sa han ville prøve det, han også.

Brayden var mye hos Payton og sov ofte over, særlig fredags kveld, så han kunne være med i kir-
ken neste dag. Snart kom Braydens fetter Hunter også. ”Så vi var tre på rommet mitt,” sier Payton.

En annen av Paytons naboer er Wyatt. Faren hadde tatt livet av seg, Wyatt var utvist fra flere 
skoler, og moren visste ikke sin arme råd. Payton ble venner med Wyatt og ba ham med på spei-
deren og i kirken sammen med de andre guttene, men moren sa nei. 

Payton fortalte ofte Wyatt om sin tro de neste tre årene, og da han fikk høre at de kanskje 
skulle flytte, overrakte han Payton og søsteren Stormy en lapp. Den er så viktig for Payton at den 
har fått fast plass i safen hjemme:

”Kjære Payton og Stormy.
Før dere flytter vil jeg takke. Da dere kom hit, hadde jeg sluttet å gå i kirken. Jeg lekte tøff, 

men jeg ville egentlig være som deg, Payton. Det var godt å snakke med deg da far døde. Du 
fortalte om Gud. Takk for at du hjalp meg å finne Gud.”

Brayden vil også si sitt: ”Da familien Brown flyttet inn, fikk jeg klippe plenen deres og opp-
daget at de var snille folk. Payton og Stormy er veldig hyggelige og vennlige. Moren Christie er 
alltid villig til å hjelpe meg.

En dag spurte jeg Payton hvorfor de alltid er borte på lørdager. Jeg syntes det var rart at jeg 
ikke kunne arbeide for dem den dagen. Payton ba meg med i kirken, og jeg likte det, men så stop-
pet jeg. Et halvt år senere kom jeg tilbake for godt.

Jeg ble med i speiderlaget. En dag snakket Payton, fetter Hunter og jeg om skolen. Vi likte oss 
ikke så godt fordi det var så mye slåssing. ”Kan dere ikke bare gå på en kristen skole,” sa Payton. 
Foreldrene våre lot oss gå på Highland Adventist School, og Paul fant sponsorer for oss. Det er 
veldig hyggelig der, og ingen slåssing.

En dag da vi skulle i kirken, sa Payton at han ville bli døpt. Hunter og jeg sa vi ville bli døpt 
sammen med ham, så alle tre tok bibelstudier og ble døpt 2. november 2013.

Folk i menigheten er riktig hyggelige, det er som en stor familie. Ingen annen i min familie er 
adventister. De forstår ikke hvorfor jeg gjør alt jeg gjør, men jeg er glad. Alt har blitt bedre etter at 
jeg ble døpt.



Bakgrunnsstoff
Ordsp 22; Ordsp 23; 2 Mos 22,21–27; Ordsp 24; Ef 5,20; Esek 33,8.

Minnevers
«Ja, jeg har skrevet opp tretti ordtak for deg med kloke råd for å lære deg 
sanne og pålitelige ord, så du kan gi pålitelige svar til dem som har sendt 
deg» (Ordsp 22,20.21).

Noen av ordspråkene denne uken har paralleller i egyptiske tekster. Salomo 
kan ha gitt versene et spesifikt hebraisk perspektiv. Her møtte egypternes ord 
Israels Guds Ånd, og dermed ble de en guddommelig åpenbaring. 

«Sannheten» er universell. Det som er sant for israelitter, må også være sant 
for egyptere, ellers ville det ikke være sannheten. Noen sannheter er univer-
selle og gjelder alle.

Disse formaningene er felles for begge samfunn. Altså: Hvem du enn er, om 
du er troende eller ikke, og uansett hvor du bor, så er det visse ting du ikke bør 
gjøre. 
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KJENNSKAP TIL SANNHETEN

Les Ordsp 22,17.18. Hva sies om hvordan sannheten bør påvirke våre liv?

Elevens første plikt er å lytte og følge med: «Legg øret til og hør» (Ordsp 
22,17). Med andre ord: «Konsentrer deg!» Det avgjørende er at sannhetssøke-
ren er oppriktig og virkelig ønsker å lære hva som er rett, og så gjør det.

Men det er ikke nok å høre eller forstå undervisningen rent intellektuelt. 
Noen har hodet fullt av bibelsk faktastoff, men ingen reell kunnskap eller erfa-
ring med sannheten (Joh 14,6).

Sannheten må trenge inn til menneskets innerste jeg. Det hebraiske uttryk-
ket i Ordsp 22,18, «i sitt indre», er «magen». Lærdommen skal ikke bli igjen 
på overflaten, den må fordøyes og bli en del av oss. Når budskapet har trengt 
dypt inn i systemet og slått rot i oss, vil det nå våre lepper, og vi kan gi et godt 
vitnesbyrd.

Les Ordsp 22,19–21. Hva bør en sannhetsopplevelse gjøre for oss?

1. Tro (vers 19). Det første målet for undervisning om visdom er ikke vis-
dom som sådan. Ordspråkene går ikke ut på å skape mer intelligente og dyktige 
disipler. Lærerens mål er å styrke elevens tillit til Herren.

2. Overbevisning (vers 21). Elevene bør vite hvorfor disse «sanne ord» er 
pålitelige. De bør vite hvorfor de tror det de tror. Tro er tro på det vi ikke fullt 
ut forstår. Likevel bør vi ha gode grunner for vår tro.

3. Ansvar (vers 21). Utdanningens siste fase er å dele de «sanne ord» vi har 
fått med andre. Dette står sentralt i vårt kall som et folk.

Tenk på alle de gode, logiske grunnene vi har for vår tro som syvendedags-
adventister. Hva er disse grunnene, og hvorfor bør vi ikke nøle med å minne 
oss selv om dem og dele dem med andre? Del dine tanker med gruppa på 
sabbaten. 
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Å RANE FATTIGFOLK

Les Ordsp 22,22.23; 23,10. Hva advares vi mot?

Det er alltid galt å stjele, men dette forbudet gjelder å stjele fra de fattige og 
undertrykte, som er de mest sårbare. De er hjelpeløse, og derfor omfatter Gud 
dem med spesiell omsorg (2 Mos 22,21–27). Historien om David som drepte 
Uria for å stjele hans kone og Natans lignelse om lammet (2 Sam 12,1–4) er 
eksempler på dette. Å ta fra de fattige er ikke bare forbrytersk: Det er en synd 
«mot Herren» (2 Sam 12,13). Å ta fra en som har mindre enn deg, er verre enn 
tyveri, det er også feigt. Tror de som handler slik at Gud ikke ser dem?

Ordsp 22,23 innebærer at selv om tyven slipper menneskelig straff, vil Gud 
gjengjelde. Ordene om løsningsmannen (Ordsp 23,11) kan også henspille på 
den endelige dom (Job 19,25). 

Denne og andre advarsler i Bibelen går i rette med dem som kun er opptatt 
av umiddelbar «gevinst» av sine handlinger, ikke langsiktige resultater. De tar 
seg til rette og utvider sine eiendommer på bekostning av andre. De både jukser 
og dreper for å få viljen sin. De har fremgang nå, men de skal få betale senere. 
Dette resonnementet bør ikke bare ta motet fra tyven. Det burde vise at våre 
etiske verdier er nøye forbundet med Guds herredømme. 

I England fikk noen ateister dette slagordet plassert på bybussene: «Det 
er neppe noen Gud. Slapp av og nyt livet.» Man kunne nok sagt mangt og 
meget til svar, men tenk på dette: Hvis det ikke var noen Gud, så har de som 
stjeler fra de fattige og slipper unna med det nå, virkelig ikke noe å bekymre 
seg for noe. Ja, alle som har gjort store ugjerninger og ser ut til å ha slup-
pet unna med det, vil faktisk ha sluppet unna med det. Hvordan kan troen 
på Gud og hans løfter om dommen gi oss litt fred i sinnet når det gjelder all 
uretten vi ser i vår verden?

______________________________________________________________________________________________________
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Å MISUNNE DE ONDE

Hva advarer Ordsp 23,17; 24,1.2 og 24,19.20 mot?

Hvorfor skulle noen misunne de onde? Neppe på grunn av syndene de begår. 
Det skyldes nok heller den gevinsten de høster her og nå (rikdom, suksess, 
makt) og som de oppnår med sin ondskap – det er dette folk ofte misunner 
dem. 

Alle rike og vellykkede mennesker er naturligvis ikke onde. Noen er det, og 
det er nok dem vi advares mot i disse versene. Vi ser det «gode» livet de har og 
kan lett bli misunnelige, særlig hvis vi ikke har det så godt selv. 

Men det er korttenkt. Synden er fristende fordi belønningen kommer fort: 
man får tilfredsstillelsen her og nå. Å heve blikket fra dagen i dag, beskyt-
ter mot fristelsen. Vi må se lenger enn til den «gevinsten» som synden gir, og 
tenke over de langsiktige følgene. 

Og hvem har ikke sett syndens ødeleggelser? Man slipper ikke unna med 
det. Vi kan skjule det for andre, slik at ingen, ikke engang våre nærmeste, aner 
hva vi driver med (iallfall foreløpig), eller vi kan klare å lure oss selv til å tro 
at vår synd ikke er så ille. For det er da mange som gjør det som er mye verre. 
Men før eller siden innhenter synden oss.

Vi bør hate synden fordi den er synd. Vi bør hate den på grunn av hva den 
har gjort med oss, med vår verden, og med vår Herre. Hvis vi vil se hva synden 
koster, skal vi se på Jesus på korset. Dette bør være mer enn nok til at vi ønsker 
å unngå synd og holde oss lengst mulig unna dem som fører oss inn i den. Men 
slik er det ikke alltid.

Har du noen gang slitt med misunnelse over andres suksess? Hva er det 
beste middelet mot dette livsfarlige problemet? (Se Ef 5,20).
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Det er ingen tilfeldighet at menneskets første fristelse gjaldt mat (1 Mos 3,3). 
Det var ved å være ulydig og spise feil at mennesket førte synd og død inn i 
verden (1 Mos 3,1–7; Rom 5,12). Vi bør heller ikke underkjenne det faktum at 
vi finner den første omtalen av vindrikking i Bibelen i en negativ og nedverdi-
gende historie (1 Mos 9,21). 

Les Ordsp 23,29–35. Hvordan omtales bruk av alkohol i disse versene? 

Hvem har ikke sett alkoholens ødeleggelser? Nei, ikke alle som drikker, ender 
i rennesteinen. Men de færreste i rennesteinen forestilte seg at de skulle ende i 
der da de begynte å drikke.

«Den som har lagt seg til vanen med å drikke sprit, er i en fortvilet situa-
sjon. Man kan ikke resonnere med ham eller overtale ham til å holde opp. Ma-
gen og hjernen er syke, viljestyrken er svekket, og appetitten er ute av kontroll. 
Fyrsten over mørkets makter holder ham fanget, og han klarer ikke å rive seg 
løs.» – SDA Bible Commentary, bind 3, side 1162.

Les Ordsp 23,1–8. Hvorfor skal vi kontrollere appetitten?

Formaningen gjelder mer enn bordskikk. Bibelteksten er en advarsel til dem 
som nyter å spise og som har stor appetitt (Ordsp 23,2). Metaforen om kniven 
på strupen er særlig sterk: det er ikke bare tale om å dempe appetitten, det anty-
der også den faren for helsen og livet som kostholdet kan være. Det hebraiske 
ordet (bin), som er oversatt «tenk nøye over», uttrykker tanken om å vise døm-
mekraft i valg av mat. Det samme ordet bruker Salomo når han ber om visdom 
så han kan «skille [bin] mellom godt og ondt» (1 Kong 3,9). Forfatteren har mer 
i tanke enn bare spørsmålet om å styre appetitten. Hans råd kan også gjelde 
banketter og sosial drikking, når vi presses og fristes av «de lekre rettene hans» 
(Ordsp 23,3).

Tenk på noen du kjenner som har fått livet ødelagt av alkohol. Hvorfor burde 
deres eksempel være nok til at vi aldri slipper denne giften inn i kroppen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VÅRT ANSVAR

«Når jeg sier til en urettferdig: ‘Du urettferdige, du skal dø’ og du ikke advarer 
ham mot det livet han fører, da skal han dø på grunn av sin skyld. Men blodet 
hans vil jeg kreve av din hånd» (Esek 33,8). Hva er prinsippet her? Hvordan kan 
vi anvende det i hverdagen? 

En natt for lenge siden ble en kvinne angrepet på en gate i en storby. Hun ropte 
om hjelp, og mange hørte ropene, men ikke én tok seg bryet med å ringe poli-
tiet. De fleste tittet ut av vinduet og gikk tilbake til sitt. Snart holdt kvinnen opp 
å rope. Senere ble hun funnet død, knivstukket flere ganger. 

Var de som hørte hennes rop uten å gjøre noe, ansvarlige for hennes død? 
De hadde ikke angrepet henne, men ble hun drept på grunn av deres mangel på 
handling? 

Les Ordsp 24,11.12.23–28. Hvilke viktige budskaper finner vi her? 

Moseloven sier klart og tydelig at de som unnlater å si fra om det de har sett, 
skal være skyldige (3 Mos 5,1). Kanskje kan vi ikke gripe inn overfor forbry-
tere, men hvis vi tier om det vi ser, gjør tausheten oss til medskyldige.

Dersom vi sier sannheten når vi vitner og svarer «ærlig» (Ordsp 24,26), har 
vi gjort rett og oppført oss som ansvarlige mennesker. Dette sammenlignes 
med et kyss på leppene: at man bryr seg om den andre.

Det er tragisk nok å tie og ikke gjør noe når en kvinne blir drept på gaten. 
Men hva med mange av de andre ondene her i verden: sult, krig, urett, ra-
sisme, økonomisk undertrykkelse? Hva er vårt ansvar i slike saker?

______________________________________________________________________________________________________
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«Rundt oss bor det mennesker som må bli vakt og frelst, ellers går de til 
grunne. Vi har ikke et øyeblikk å miste. Alle har en innflytelse som enten støt-
ter sannheten eller ikke. Jeg ønsker å bære med meg umiskjennelige beviser på 
at jeg er en av Jesu disipler. Vi vil ha noe mer enn bare en sabbatsreligion. Vi 
trenger det levende prinsippet, og å føle et daglig ansvar. Mange unngår dette, 
og frukten er uforsiktighet, likegyldighet og mangel på årvåkenhet og åndelig-
het.» – Testimonies for the Church, bind 1, side 99.

«Tal tro, lev tro, fremelsk kjærligheten til Gud, bevis for verden alt det Jesus 
er for deg. Opphøy hans hellige navn. Bær vitnesbyrd om hans godhet, tal om 
hans nåde, og fortell om hans makt.» – Our High Calling, side 20. 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Snakk sammen om det dere svarte på søndagens siste spørsmål. Hva 

kan vi lære av hverandre? Hvordan kan vi styrke vår tro på det vi tror? 

2. Noen skrev: «Husk to ting: Kristus døde for deg, og du skal en dag dø.» 
Hva kan denne tanken si oss i lys av tirsdagens studium, som handlet 
om hvordan vi må svare for synden på den ene eller andre måten?

3. Her er sitatet som ble slått opp på bussene i London: «Det er neppe 
noen Gud. Slapp av og nyt livet.» Hvilke andre problemer finner du med 
denne tanken ved siden av det som avsnittet tok opp? Hvorfor skulle folk 
være urolige for Guds eksistens? Hva sier dette sitatet om hvor grundig 
Satan har forvrengt Guds karakter for mange mennesker? Tenk på hvor-
dan dere kunne ha svart på budskapet. Kan dere tenke ut noen korte, 
gode slagord som kan hjelpe folk å se det håpet vi kan ha i Gud? 
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•  Verdens største platanlønn finnes i 
Black Fork i West Virginia. Nesten 75 
prosent av staten er dekket av skog.

•  En av de første hengebroene i verden 
ble bygd i Wheeling i West Virginia i 
november 1849.

•  Verdens første elektriske jernbane 
gikk mellom Huntington og Guyandotte 
i denne staten.

28 .  feb ruar

EKSPERIMENT I VENNLIGHET
Miranda Starr og Parkersburg Academy, West Virginia

Miranda Starr, som er rektor og lærer ved 
Parkersburg Academy i West Virginia, 

ville prøve noe nytt med elevene i 1. og 2. 
klasse. ”Vi hadde snakket om hvor viktig 
vennlighet er, og at det er smittsomt,” sier hun. 
”Vi ville teste om det virket.”

Så hun tenkte: Hvorfor ikke besøke syke-
hjemmet Eagle Pointe og la elevene få øvelse i 
å lese for beboerne? 

Miranda snakket med klassen om det, 
og alle barna hadde lyst. Januar kom, og nå 
kunne de lese på egen hånd.

”Vi er på Eagle Pointe annenhver fredag,” sier Ben (8). ”Vi synger for hele gruppen, og så 
leser vi for partnerne våre.”

”Det var ikke vanskelig å finne en partner,” sier Reagan (7). Elevene får også velge bok å lese 
med partneren sin, og de kan bytte bøker med hverandre når de er ferdige.

De får nye venner når de leser. ”Min partner heter Jane,” sier Sophia (6). ”Jeg leste om dyre-
spor, og om reven. Hun sa at hun hadde hatt en rev som kjæledyr en gang!”

Beboerne på sykehjemmet setter pris på besøk. Eagle Pointe holdt en bankett for barna, og 
Miranda Starr fikk diplom.

Når Miranda og elevene ser tilbake på prosjektet, er de enige om at det var en suksess. ”Venn-
ligheten kom i retur. Vi ville glede dem, men de gledet oss mer.”
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Bak masken

7. marsLekse 10

Bakgrunnsstoff
Ordsp 25,2.3; 26,11.12; 1 Kor 1,20.21; Ordsp 26,13–16; 27,5.6.

Minnevers
«Du skal ikke fremheve deg selv i kongens påsyn, still deg ikke på de 
stores plass» (Ordsp 25,6).

 
Bak den blendende slangen, som taler glatte ord og virker så opptatt av Evas 
lykke, skjuler fienden seg og ønsker henne død (1 Mos 3,1–6). Forkledd som 
«en lysets engel» legger Satan de farligste feller for menneskeheten (2 Kor 
11,14). Enda farligere og mer lumske er selvbedraget: når vi gir oss ut for å 
være noe vi ikke er, lurer vi både andre og oss selv. 

Man kan lure folk på forskjellig vis. Det vanligste er med ord. Noen av 
ordspråkene denne uken tar opp ord, løgnaktige ord, smigrende ord, vakre ord 
som bruker gode lyder og herlige følelser for å skjule onde tanker og hensikter. 
Vi må ikke bare passe oss for hva vi selv sier, men for hvordan vi oppfatter det 
andre sier. Kanskje ukens budskap kan oppsummeres slik: «Jeg sender dere ut 
som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!» (Matt 
10,16).
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GUDS MYSTERIUM

Livet er fullt av mysterier. Fysikeren David Deutsch skrev at «hverdags-
lige hendelser er utrolig komplekse når de blir beskrevet som grunnleggende 
fysikk. Fyller du en kjele med vann og varmer den opp, vil ikke alle verdens 
superdatamaskiner som arbeider for å finne universets alder, kunne løse lig-
ningene for hva alle disse vannmolekylene vil foreta seg – selv ikke om vi på 
en eller annen måte kunne bestemme deres opprinnelige tilstand og tilstanden 
til alt som påvirker dem utenfra, noe som i seg selv er vanskelig nok.» – David 
Deutsch: The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World 
(1972–1975).

Hvis vi blir gjort til skamme av noe så enkelt som vannmolekyler, hvordan 
kan vi da vente å forstå Guds mysterier?

Les Ordsp 25,2.3. Hva er poenget, og hvordan kan vi anvende det i en større 
sammenheng?

Det som gjør Guds herlighet forskjellig fra kongers herlighet, er hans «mys-
tiske» natur, og dermed også vår evne til å forstå ham. Den hebraiske roten 
str («skjule», «dekke»), som ordet «mysterium» kommer av, brukes ofte for å 
betegne det som gjør Gud til den eneste sanne Gud (Jes 45,14.15). Det er sider 
ved Gud vi ikke kan forstå. Men kongers storhet består i at de er villige til å bli 
gransket. Åpenhet og ansvarlighet bør være lederens første kjennetegn (5 Mos 
17,14–20). Det er kongens plikt å gi en forklaring på det som skjer og det han 
foretar seg. 

Livet er fullt av ubesvarte spørsmål, ikke sant? I brøkdelen av et sekund kan 
tilsynelatende tilfeldige hendelser bety forskjellen på liv og død. Noen går 
fra den ene tragedien til den neste mens andre går helt fri. Dette burde lære 
oss å leve ved tro. Hva foregår i ditt liv akkurat nå som du må godta i tro og 
tillit til Gud? Hva er alternativet?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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DÅREN SOM VISMANN

Tanken er ikke ny, men i de senere år har flere hevdet at sannheten er relativ. 
Altså at det som er sant for én person eller kultur, ikke nødvendigvis er det for 
en annen. I en viss forstand er dette riktig (noen steder kjører de på venstre side 
av veien), men i moralsk sammenheng er det feil. Visse ting er rett, og andre er 
feilaktige, uansett hvor vi bor eller hva vi synes. Vi må underordne oss Guds 
ord og dets sannheter. Guds ord må være vår endelige kilde til rett og galt, godt 
og ondt.

Les Ordsp 26,11.12. (Se også Dom 21,25; 1 Kor 1,20.21; 2,6.7; 2 Kor 1,12.) 
Hva må vi være forsiktig med å gjøre? 

Tanken om å gjøre det som er rett i egne øyne, er altså ikke noe nytt. Likevel 
var det like galt da som nå. Vi har sett at ingen forstår alt. Faktisk har vi ikke 
full oversikt over noe som helst. Alle har områder hvor de trenger å vokse og 
lære, så vi bør alltid være åpne for at vi ikke kjenner alle svarene.

Når det gjelder dårer, er det grunn til bekymring for at deres dårskap skal 
påvirke flere enn dem selv. Da blir de mer overbevist om sin visdom enn noen 
gang. Så de gjentar dårskapen. De kan også virke så overbevisende at andre 
tror de er kloke, roser dem og søker råd hos dem. Dette kan føre til store pro-
blemer (Ordsp 26,8). Dårskapen sprer seg, men med merkelappen «visdom» 
kan den gjøre mye mer skade. Og dårer er så tåpelige at de ikke ser sin dårskap. 

Hvor ofte fristes du til å gå på akkord med det du vet er kjerneverdier og 
sentrale sannheter? Hva skjer når visse kjerneverdier kolliderer? Hvordan 
kan vi vite hvilke som gjelder da?

______________________________________________________________________________________________________
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DEN LATE

«Den late stikker hånden i fatet, men orker ikke føre den til munnen» (Ordsp 
26,15).

Akkurat som elever som bruker mer tid og krefter på å jukse på en prøve enn 
å lese til den, er det ironisk at de late legger så mye flid i å bortforklare sin 
latskap! 

Les Ordsp 26,13–16. Hva blir vi advart om?

Den late kan ha rett: «Det er et villdyr på veien, en løve på torget!» (Ordsp 
26,13). Derfor er det bedre å bli hjemme og ikke konfrontere faren. Men da går 
vi også glipp av de mulighetene livet byr på. Vi får ikke nyte rosens skjønnhet 
hvis vi ikke tar sjansen på å bli stukket av torner. Vi kommer ikke videre hvis 
vi er redd for hindringer. Folk som ikke tør forplikte seg, får ikke nyte livet i 
fulle drag.

Se på noen av de andre bildene i disse versene. Akkurat som døren svinger 
på hengslene, uten å komme noe sted, vender de late seg i sengen: de bare skif-
ter stilling, men kommer ikke noe sted. 

Det andre bildet, i vers 15, er enda mer slående. De kan få hånden ned i 
matfatet, men de er for late til å føre den til munnen?

Enda verre er deres intellektuelle latskap, trangsynthet og overbevisning 
om egne synspunkter. Derfor har de alltid rett, er klokere enn sju vise menn 
(Ordsp 26,16) og er ikke åpne for synspunkter som kan være bedre enn deres 
egne. De som tror de har alle svarene, har det sjelden.

«I dommen vil menneskene ikke bli dømt fordi de oppriktig trodde en løgn. 
De blir dømt fordi de ikke trodde sannheten, og fordi de forsømte anlednin-
gen til å finne ut hva som er sannhet.» – Alfa og Omega, bind 1, side 35 [PP 
55]. Hvordan forstår vi vår rolle når det gjelder å gi andre «anledning» til å 
finne ut hva som er sannhet? Hvor begynner vårt ansvar, og hvor ender det?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VENNEN SOM FIENDE

Hvis vi er mer skuffet over våre venner enn våre fiender, er det fordi vi forven-
ter godt av våre venner og ondt av våre fiender. Men slik går det vel ikke alltid? 
Derfor advarer Ordspråkene oss om at en venn noen ganger vil oppføre seg 
som en fiende, og en fiende som en venn. 

Les Ordsp 27,5.6. Når kan irettesettelse være et tegn på kjærlighet?

Kjærlighet er ikke bare klem og godord. Kjærlighet gjør at man noen ganger 
må refse en venn eller et barn og risikerer å fremstå som ubehagelig, fordøm-
mende og kritisk. Vi kan miste venner hvis vi snakker rett ut av posen. Men 
hva slags venn er vi hvis vi ikke advarer våre venner mot det de gjør, spesielt 
hvis det vil skade dem? 

Åpne irettesettelser er også et tegn på at vår kjærlighet ikke er en illusjon, 
men bygger på sannhet og tillit.

Les Ordsp 27,17. Hva kan resultatet av en konfrontasjon mellom venner bli?

Bildet av jern som kvesser jern antyder gjensidig nytte. Vennskap som testes 
av ekte konfrontasjon, gir ikke bare et sterkere vennskap, men også styrke og 
utvikler personligheten. Våre våpen blir bedre og vi står bedre rustet til frem-
tidige kamper. Folk som bare tar tilflukt i seg selv og sine egne ideer og aldri 
utfordres av andre synspunkter, vokser verken i kunnskap eller personlighet.

Har du noen gang blitt refset for noe som kunne ha skadet deg? Enn om du 
ikke var blitt advart? Og hvis du må gjøre det samme for en annen, hvordan 
kan det skje på en god måte i stedet for en dømmende og kritisk måte?

______________________________________________________________________________________________________
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FIENDEN SOM VENN

Les Ordsp 26,17–23. Bruk linjene og sammenfatt det som blir sagt.

Ordspråkene tar igjen opp ordenes makt, denne gangen den skade bakvaskelse 
og krangel fører til. De som baktaler din fiende for at du skal tro de står på din 
side, er som «kull»: De fyrer opp under krangelen og skaper problemer for deg 
(vers 21). 

Og «sleipe lepper», som er så veltalende, kan skjule «et ondt hjerte» (vers 
23). Politikeren som vil bli valgt, selgeren som vil av med sine varer, playboyen 
som vil forføre en kvinne – alle tre kjenner veltalenhetens makt. 

Dette avsnittet viser at vi ikke skal tro på alle de fine frasene vi hører. 
Nettopp fordi de er så fine, kan de være farlige. Noen er gode til å ordlegge seg: 
De virker overbevisende, oppriktige og omsorgsfulle, men på innsiden er det 
noe ganske annet. Alle har vært ute for dem, men har vi ikke også til tider gjort 
det samme selv: sagt én ting til en person, men tenkt eller følt noe helt annet? 
Ordspråkene går sterkt ut mot slik falskhet.

«Alt det kristne gjør, skal være like klart som dagen. Sannheten kommer 
fra Gud, bedraget, i alle dets utallige former, kommer fra Satan ... Det er ikke 
lett å si den eksakte sannhet. Vi kan ikke si sannheten når vi ikke kjenner den, 
og ofte kommer forutinntatte meninger, synsing, mangelfull kunnskap og feil-
vurderinger i veien for en riktig forståelse av hva vi må gjøre! Vi kan ikke tale 
sannheten med mindre vårt sinn hele tiden er ledet av ham som er sannhet.»  
– Reflecting Christ, side 71.

Hvor åpent og gjennomsiktig er du med det du sier? Hvor langt er det mel-
lom dine ord og dine tanker? Tror du virkelig at du kan drive et dobbeltspill i 
det uendelige? (Se Matt 10,26.27).

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Guds Ånds nærvær fritar oss ikke for å bruke våre evner og talenter, men 
lærer oss hvordan vi skal gjøre alt til Guds ære. Når menneskets evner står 
under Guds nådes særlige veiledning, kan de tjene verdens beste hensikter. 
Uvitenhet gir ikke den bekjennende kristne større ydmykhet eller åndelig-
het. Guds ords sannheter kan best verdsettes av en klok og forstandig kristen. 
Kristus æres best av dem som tjener ham med forstanden. Utdanningens store 
mål er at vi skal kunne bruke de kreftene Gud har gitt oss på en måte som er 
representativ for Bibelens tro og fremmer Guds ære.

Vi står i gjeld til ham som ga oss vår eksistens, for talenter som er betrodd 
oss, og vi skylder Skaperen å utvikle og mangfoldiggjøre disse talentene.»  
– Counsels to Parents, Teachers, and Students, side 361, 362.

  Spørsmål til drøftelse
1. Snakk om mysterier vi finner i hverdagen, enten det er i naturen, i sam-

handling mellom mennesker eller i det som gjelder troen, Guds natur og 
frelsen. Det er en av livets store ironier at jo mer vi lærer, desto klarere 
ser vi hvor lite vi vet. Hvorfor er dette enda mer sant når det gjelder ån-
delige sannheter? 

2. Nevn noen «sannheter» som er relative, omskiftelige og kulturelt be-
tinget? Hvordan skiller de seg fra evige, universelle og uforanderlige 
sannheter? Hvorfor er det viktig å vite forskjellen på dem? Hvorfor er 
tilbøyeligheten til å forveksle relative sannheter med evige sannheter 
en av de store farene vi står overfor? 

3. Noen har sagt om smarte folk at deres venner står dem nær og deres 
fiender enda nærmere. Hvordan skal det forstås? Hvordan skal en kris-
ten forholde seg til en slik tankegang? Hvordan kan Matt 10,16 være til 
hjelp?
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•  Mikronesia omfatter Guam, Samvel-
det Nord-Marianene, Marshalløyene, 
Mikronesia og Palau.

•  Guam tilhører USA og er den største 
og folkerikeste øya. Den regnes som 
porten til Mikronesia.

•  Samveldet Nord-Marianene består av 
14 øyer nord for Guam, og sammen med 
Guam utgjør de arkipelet Marianene.

•  Mikronesia og Palau er uavhengige 
øyriker og utgjør rikene i Karolinene.

•  Marshalløyene er et uavhengig land 
som består av mange små lavtliggende 
øyer og atoller og ligger 2400 km øst for 
Guam.

7 .  mars

FRA FORTVILELSE TIL HÅP, 1. DEL
Jesse Laguña, Guam

Jeg var fire år da mor døde. Far brydde seg 
ikke om meg. Da jeg var ni år, flyttet jeg 

inn hos venner og slektninger, før jeg kom i en 
rekke fosterhjem. Jeg bodde på barnehjem i tre 
år som tenåring. Der traff jeg en gutt som var 
en dyktig basketballspiller. Da jeg sa hva jeg 
het, ble han overrasket og sa at vi var fettere.

”Din mor og min far var søsken,” sa 
han. Han tok meg med hjem. Flere og flere 
slektninger ville treffe meg. Det viste seg at 
mor hadde dødd av komplikasjoner etter at far 
hadde slått henne.

Jeg slapp ut av barnehjemmet og flyttet inn 
hos onkel. Iblant gikk jeg forbi fars hus. En 
dag så jeg at han grep lillebroren min og kas-
tet ham mot veggen. Da jeg løp til og prøvde å 
stoppe ham, slo han meg med en planke. 

Far var godt likt på Guam, men jeg ble mer og mer rasende på ham. Ingen utenom familien 
visste hvordan han var hjemme. 

Da jeg ble voksen, sluttet jeg meg til nasjonalgarden for å slippe bort fra øya. To år senere kom 
jeg inn i marinen og steg i gradene til sersjant. Jeg giftet meg og fikk tre barn. Jeg var mye borte 
på grunn av jobben, og med mitt temperament og mange fravær var det vanskelig å være gift.

Vi ble skilt, og det gjorde vondt. Jeg var helt alene igjen. Selv om jeg gjorde det godt i mari-
nen, var ingenting meningsfullt lenger. Jeg tok med meg geværet og ammunisjon og gikk ned på 
stranda for å gjøre slutt på alt.

Jeg satte meg på en stein og tenkte på mitt mislykte liv. Etter en stund kom en politimann bort 
til meg. Han så hva jeg tenkte på og vasset uti. Jeg løftet geværet og sa han skulle holde seg unna.

Han rygget. Snart kom obersten fra basen og sa jeg skulle legge fra meg geværet. Jeg nektet. Da jeg så 
at også far kom, la jeg geværet mot kinnet og trakk av. Det smalt noe infernalsk, og jeg falt av steinen.

Folk løp til og trakk meg ut av vannet. Jeg levde. De sjekket geværet. Det viste seg at kula 
hadde kilt seg fast halvveis gjennom løpet.

Da far skjønte hva som hadde skjedd, gikk han. 
Etter dette var det slutt i marinen. Nå hadde jeg virkelig ingenting. Jeg hadde verken arbeid 

eller familie, og jeg hatet far. Livet var et eneste stort null.

Fortsetter neste uke.
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14. marsLekse 11

Bakgrunnsstoff
Ordsp 28,4.7.9; Rom 1,16.17; Gal 3,24; Ordsp 28,5; 1 Joh 2,15–17; Ordsp 
29,13.

Minnevers
«Den som er redd for mennesker, setter en snare for seg selv, men den 
som stoler på Herren, har et vern» (Ordsp 29,25).

Stemmer taler til oss fra mange hold. Hvordan vet man hva som er rett og galt? 
Svaret finnes i Gud og hans skrevne ord. Vi må lære å stole på Gud og holde 
hans lov. Resten går av seg selv. 

Jesus sa: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det 
andre i tillegg» (Matt 6,33). Vi skal først og fremst stole på Gud og gjøre hans 
vilje. Ellers blir en annen viktigst for oss, og det er avgudsdyrkelse. Vi kan 
bare lære å stole på Gud ved å leve et liv i tro. Den kristnes vandring er nettopp 
det: en vandring. Vi må velge å gjøre det Herren har sagt vi skal gjøre og så 
overlate følgene til ham.

Leve i tro
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HOLD LOVEN

Av 13 tilfeller av ordet tora – «lov» eller «undervisning» – i Salomos ordspråk, 
forekommer fire i Ordsp 28 (vers 4 [to ganger], 7.9). Selv om denne bruken 
normalt gjelder den vises «lære» (Ordsp 13,14), har ordet en åndelig valør i 
israelittisk tradisjon og viser til guddommelig åpenbaring, slik det også frem-
går av Salomos ordspråk (Ordsp 29,18). 

Les Ordsp 28,4.7 og 9. Hva forteller disse versene om lovens betydning for 
vår livsførsel? 

Det som gjorde israelittene forskjellig fra andre nasjoner, var ikke så mye deres 
tenkemåte, ikke engang deres «åndelige» og abstrakte teologiske synspunk-
ter. Det var deres konkrete valg i livet når det gjaldt blant annet mat, hvile, de 
naturlige omgivelsene og deres forhold til naboer og familie som gjorde dem 
«hellige» eller «satt til side» fra alle andre nasjoner. Ideelt sett skulle disse 
valgene ha loven og dens prinsipper som midtpunkt.

For vi kan ikke være vise i egen kraft. Vi kan ikke bestandig skille mellom 
godt og ondt (1 Kong 3,9). Så vi har behov for at Guds lov skal øke vår dømme-
kraft. Med andre ord: Tilegnelse av visdom avhenger ikke av intellektuelle eller 
åndelige øvelser. Den består i hovedsak av lydighet mot en lov som er utenfor 
både oss selv, vår kultur, vår personlige psykologi og våre ønsker. 

Denne loven er Guds evige lov. Og det å holde denne loven er en troshand-
ling. «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til 
frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds 
rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved 
tro» (Rom 1,16.17).

Hvilke problemer har du blitt spart for på grunn av at du har forpliktet deg 
på Guds lov? Hvor annerledes ville livet vært hvis du ikke hadde holdt den?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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SØK HERREN

Enda så viktig den er for et liv i tro, er loven (tora) ikke livets kilde. Tvert imot, 
loven påpeker synd, og synd fører til død (se Rom 7,7–13). Nei, det som gir 
toraen dens kraft, er at den kommer fra Gud. Uten Gud ville den være en lov-
samling uten forbindelse med hans opprinnelige mål. Et liv i lydighet mot Guds 
lov forutsetter et liv med Gud. Toraen erstatter ikke Gud, den er bare en lærer 
som fører eleven til sin herre (Gal 3,24). 

Les Gal 3,24 i sammenheng. Hvordan viser loven frem til Jesus, slik at vi kan 
bli «rettferdiggjort av tro»?

Salomos ordspråk er ikke bare en bok med visdomsord. Den er først og fremst 
en bok om den Gud som har åpenbart visdommen. Å søke visdom ved å holde 
loven vil føre oss nærmere Herren og den frelsen han tilbyr i troen på Jesus. 

Les Ordsp 28,5. Hva er nøkkelen til å «forstå alt»?

Ordet «forstå» er brukt to ganger i vers 5, slik «lov» er det i vers 4. De to ver-
sene hører sammen, for å holde loven (vers 4) og å søke Herren (vers 5) hører 
sammen. Men det går ikke bare ut på å kjenne og gjøre det som er rett (vers 5). 
Denne forståelsen gjelder «alt» fordi den stammer fra ham som er Gud over alt. 
I Israel var ikke kunnskap om alle ting atskilt fra religiøs erfaring. Troen var 
nær knyttet til intelligens og rasjonell forstand. Det var utenkelig å ha tro uten å 
tenke, eller tenke uten tro, for Gud var grunnlaget for begge deler.

Hvorfor er det fornuftig å tro på Gud? Hvorfor er det mer ulogisk og irrasjo-
nelt å avvise Gud enn å tro på ham?

______________________________________________________________________________________________________
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ORD TIL DE RIKE

Les 1 Joh 2,15–17. Hva advares vi mot, og hvordan kan vi unngå den faren 
versene taler om?

Selv om oppfatningen av hva det vil si å være «rik» varierer sterkt, kommer 
Salomos ordspråk med veiledning om hvordan man blir «rik» og hvordan man 
skal håndtere de «rikdommer» man har.

1. Gjør deg ikke rik på bekostning av de fattige (Ordsp 28,8). Din rikdom 
kan ikke forsvares hvis du vinner den på bekostning av andre. Bibelen taler 
sterkt mot dem som utnytter de fattige til egen vinning.

2. Gi til de fattige (Ordsp 28,27). I motsetning til de «grådige» (Ordsp 
28,25) vil den som er rundhåndet mot de fattige, bli velsignet. 

3. Arbeid hardt (Ordsp 28,19). Rikdom må ikke være et resultat av tyveri 
eller tilfeldigheter, men belønning for hardt arbeid. Det som oppnås, avhenger 
av kvaliteten av vårt arbeid. Hvis vi er rike, bør vi fortjene det.

4. Ikke prøv å bli rik i en fei (Ordsp 28,20.22). Våre ordspråk skisserer to 
muligheter: (1) når vi lukker øynene for uærlig fremferd og blir medskyldige 
(Ordsp 28,22); (2) når vi har det så travelt med å nyte våre foreldres eiendom 
at vi berøver dem det de trenger til livets opphold (Ordsp 28,24). Enda verre er 
det når de som gjør slikt, forsvarer sin oppførsel og overbeviser seg selv om at 
de ikke har gjort noe galt. Dermed sier de: «Det er ingen synd.» 

Penger har stor makt i verden, og det er derfor Bibelen taler mye om dem. 
Hvordan kan du sikre deg at du ikke går i den fellen som Jesus kaller «rik-
dommens bedrag» dersom du ønsker deg penger? (Markus 4,19)? 

______________________________________________________________________________________________________
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DE FATTIGES HÅNDBOK

Les Ordsp 29,13. Hva er det tale om her? 

De fattige og de   rike er like (Ordsp 29,13). Det bildet av lys som er benyttet i 
dette ordtaket, stiller saken i et skapelsesperspektiv. Både rik og fattig er skapt 
av Gud (Ordsp 22,2). Begge har fått livets gave, og solen skinner for begge to. 
Mens de rike er blitt advart om hvordan de behandler de fattige, skal de fattige 
elske sine undertrykkere, som i noen tilfeller er de rike (Matt 5,44.45).

Hva er budskapet i Ordsp 28,3? 

De fattige har de samme pliktene som de rike (Ordsp 28,3). Fattigdom er ingen 
unnskyldning for urett. Det at du er blitt undertrykt, gir deg ikke rett til å 
undertrykke andre. Jesu lignelse om den ubarmhjertige tjeneren som under-
trykker den som er fattigere enn seg selv, viser at denne reaksjonen ikke er 
uvanlig (Matt 18,22 -35), selv om man ikke venter den av en fattig (som man 
skulle tro var mer vennlig mot andre fattige). I Ordsp 28,3 blir regnet, som 
vanligvis er en velsignelse, til et ødeleggende styrtregn. Dette illustrerer hvor 
avvikende atferden er og den skuffelsen den bringer.

Hva er budskapet i Ordsp 28,6?

Den rettferdige fattige er bedre enn den onde rike (Ordsp 28,6). Etter tradisjo-
nell visdom skal ikke den rettferdige være fattig, siden fattigdom angivelig er 
straffen for latskap (Ordsp 24,34). Likevel er livets realiteter mer komplisert 
enn som så. De fattige kan være offer for urett eller forhold utenfor deres kon-
troll. Slik er det ofte. Men de verdiene Salomos ordspråk forsvarer, er klare og 
entydige. Rettferd er viktigere enn rikdom, og suksess er ikke noe sikkert tegn 
på rettferdighet.

Hva kan vi gjøre når verdslige hensyn frister oss til å gå på akkord med våre 
verdier? Hvordan kan vi beskytte oss mot å gjøre det som er lettere enn vi er 
klar over? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 11  /  14. mars Torsdag

KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN

Av alt vi kan lære våre barn, våre elever eller dem som er åpne for å lære, er 
kanskje den viktigste lærdommen å finne i det Paulus skriver om de fortapte, at 
«de ikke ville elske sannheten» (2 Tess 2,10). Siden Jesus er sannheten, vil det 
å lære andre å elske sannheten, naturligvis innebære å lære dem å elske Jesus.

«Samme hva utforsker med et oppriktig ønske om å finne sannheten, vil 
vi komme i kontakt med den usynlige, mektige intelligens som virker i og 
gjennom alt sammen. Mennesketanken får forbindelse med Guds tanke, det 
begrensede med det uendelige. Gjennom denne forbindelsen oppnår vi den 
høyeste utdanning. Man kan ikke overvurdere den virkningen slik kontakt har 
på kropp, sinn og sjel.» – Utdanning for livet, side 9–10 [Ed 14].

Les Ordsp 29,15 (se også Ordsp 29,19). Hvilket viktig prinsipp finner vi her, 
ikke bare for skolegang, men for livet i sin alminnelighet?

Selv om vårt eksempel er viktig – spesielt for dem vi ikke kan irettesette eller 
straffe – er det noen ganger nødvendig med mer. Dette gjelder især våre barn. 

Vi har en fallen menneskenatur, og det gjelder også de søte små skapnin-
gene som vi elsker, våre barn. Vi gjør verken våre barn eller oss selv noen tje-
neste ved å la dem gjøre akkurat som de vil. Og barn ikke bare trenger disiplin, 
de setter pris på det. De har behov for å vite at det finnes grenser, og at de må 
holde seg innenfor dem. En mor som mener at hun må respektere sine barns 
frihet og lar dem gjøre hva de vil uten å si «nei» til dem, vil til slutt bringe 
«skam» over seg selv og utvilsomt sorg til barna – om ikke nå, så iallfall når de 
blir voksne (Ordsp 29,15).

Er det noe av det du lærte som barn som har fulgt med deg inn i voksen 
alder? Hvordan har denne kunnskapen gjort livet ditt bedre?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 11  /  14. marsFredag

VIDERE STUDIUM

«Guds lover bunner i den mest uforanderlige rettskaffenhet og er utformet slik 
at de betyr lykke for dem som holder dem ... Troen fører mennesket inn et per-
sonlig forhold til Gud, men ikke bare ham, for himmelens prinsipper skal settes 
ut i livet så de kan bli til hjelp og velsignelse for menneskeheten.» – Sons and 
Daughters of God, side 267.

«En total forsømmelse av å oppdra barna for Gud, har videreført ondskap og 
ført mange inn i fiendens rekker som med skjønnsom omsorg kunne ha blitt 
Kristi medarbeidere. Falske forestillinger og en tåpelig, misforstått hengiven-
het har utviklet egenskaper som har gjort barna ubehagelige og ulykkelige. De 
har gjort foreldrenes liv til en byrde og forlenget deres skadelige innflytelse fra 
slekt til slekt. Et barn som alltid får viljen sin, vil vanære Gud og føre skam 
over far og mor ... Ved å forsømme sin plikt og degge for barna når de gjør galt, 
stenger foreldre portene til Guds stad for dem.» – Testimonies for the Church, 
bind 5, side 325, 326.

  Spørsmål til drøftelse
1. Den russiske forfatteren Lev Tolstoj vokste opp i et kristelig hjem, men 

var borte fra troen i mange år. Da han ble eldre, kom han i en krise: Hva 
var meningen med livet, spesielt et liv som helt sikkert ender i døden? 
Han søkte svar på alle kunnskapsområder, men fant ingen. Til slutt 
innså han at det eneste logiske svaret på spørsmålet om livet og dets 
mening måtte finnes i troen – i noe som annet enn bare logikk. Logikken 
sa ham at han måtte søke utenfor logikken, i troens verden, for å finne 
svar på meningen med livet. Hvorfor er troen på Jesus virkelig det mest 
logiske vi kan velge når det gjelder meningen og hensikten med livet? 

2. Hva tror du det vil si å elske sannheten? Hvordan elsker man sannheten? 
For å elske sannheten må man jo først kjenne den. Hvordan får vi kunn-
skap om sannheten? Og hvordan kan man være sikker på at man ikke lar 
noe komme i veien for å elske sannheten over alt annet?
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•  Det er 20 menigheter i Guam og 4773 
medlemmer. Folketallet er 410 000.

•  Adventistene har to klinikker. Det 
drives også skoler på øyene Chuuk, 
Majuro, Ebeye, Guam, Palau, Pohnpei 
og Yap.

•  Adventistene driver to radiostasjoner 
fra Guam.

•  Adventistene driver ”Simple Food” – 
en fremgangsrik vegetarisk restaurant/
matbutikk på Guam.

14 .  mars

FRA FORTVILELSE TIL HÅP, 2. DEL
Jesse Laguña, Guam

Jeg prøvde å ta livet av meg igjen. På lege-
vakten traff jeg doktor Nozaki. Sykepleier-

ne fortalte ham at jeg var suicidal. ”Det finnes 
ikke håp for denne karen,” sa de. ”En vakker 
dag klarer han å ta livet av seg.”

”Si ikke det,” sa Nozaki. ”Vi skal redde 
ham.”

Han opererte meg. Da jeg våknet, så jeg en 
bibel på nattbordet. Jeg la den bort og prøvde 
å sove. Da jeg våknet, lå det en ny bibel på 
nattbordet. Jeg la vekk den også. Da jeg ble 
utskrevet en uke senere, hadde jeg lagt seks 
bibler i nattbordet. Doktor Nozaki ba meg lese 
dem, men jeg sa at jeg ikke var interessert.

”Så les bare Johannes-evangeliet,” sa han. Det gikk jeg med på. Jeg tok med biblene hjem og 
leste Johannes. Det var interessant.

Doktor Nozaki kom på besøk hver dag og sørget for mat og klær til meg. Hvorfor var han så 
interessert i meg når min egen familie ikke brydde seg?

Jeg begynte å stole på ham, vi gikk til bibelstudier sammen, og livet begynte å rette seg litt. 
Jeg ble med i kirken og lærte at Jesus er glad i meg. En dag satt jeg på steinen der jeg hadde 
prøvd å ta mitt liv og takket Gud for at han hadde reddet meg. Jeg leste mer og ble adventist.

Jeg var fremdeles ensom, men ikke helt alene, for Gud var med meg, og jeg hadde fred i livet 
for første gang.

Jeg begynte å være mer sammen med døtrene mine, og da Nozaki ba meg om å forsone meg 
med min kone, sa jeg ja til å prøve. Da hun så at jeg var forandret, gikk hun med på å prøve en 
gang til, og vi giftet oss opp igjen hjemme hos doktoren. Jeg var glad for at familien ga meg en ny 
sjanse.

Men alt gikk ikke like glatt. Jeg likte å spille ball, og en stund sluttet jeg å gå i kirken for å 
spille på sabbaten. Men så skjønte jeg at Gud var viktigere. Senere fikk jeg tilbud om å være 
trener for laget ved adventistklinikken.

Men det var noe som manglet. Jeg var fremdeles uvenner med far. Doktor Nozaki ba meg 
snakke med ham før det ble for sent. Det var vanskelig, men vi ble forsonet før han døde. Under 
begravelsen fikk jeg si at troen på Gud hadde reddet mitt forhold til min jordiske far. Jeg vet at 
hvis Gud kan frelse meg, kan han frelse hvem som helst.

Jesse Laguña underviser i kroppsøving på adventistenes skole i Guam.
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Lekse 12 21. mars

Bakgrunnsstoff
Ordsp 30; Luk 18,9–14; Job 38–40,2; 1 Joh 1,9; Åp 3,14–18; Sal 14,24.

Minnevers
«Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres» (Matt 5,3).

I Bibelen er ydmykhet en viktig egenskap. Moses blir omtalt som det mest 
ydmyke mennesket som har levd (4 Mos 12,3). Ifølge Mi 6,8 legger Gud mest 
vekt på at man «vandrer ydmykt med [sin] Gud». Jesus sier også at ydmyk-
het er et ideal som vi bør etterstrebe: «Den som gjør seg selv liten som dette 
barnet, han er den største i himmelriket» (Matt 18,4).

For er det noen som har noe å skryte av? Hvert åndedrag, hvert hjerteslag, 
hvert talent, kommer bare fra Gud, og det er «i ham vi lever, beveger oss og er 
til» (Apg 17,28). Og i lys av korset er selv vår rettferdighet som «urent tøy» (Jes 
64,5), så hvordan kan vi skryte? 

Denne uken tar Ordspråkene for seg ydmykhet.

De vises ydmykhet
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Lekse 12  /  21. mars Søndag

HVEM INNBILLER DU DEG AT DU ER?

Les Ordsp 30,1–3.32.33. Hva sier versene?

Den selvfornektelsen man blir vitne til i disse versene, er en avveksling fra 
den vanlige selvopphøyelsen blant oldtidens konger, som ofte skrøt av egen 
visdom, prestasjoner og militære seire. Det sies at Salomo «overgikk alle 
jordens konger i rikdom og visdom» (1 Kong 10,23; Fork 2,9). Og så har man 
jo Nebukadnesar, som erklærte: «Dette er det store Babel som jeg med min 
veldige makt har bygd til kongssete, til ære for min herlighet!» (Dan 4,30). 

Fordi forfatteren kjenner sin egen uvitenhet, kaller han skryt «tåpelig». Det 
hebraiske ordet for «dum» her er nabal, som er navnet på Nabal, han som også 
var tåpelig stolt (1 Samuel 25). Slikt skryt, som uttrykker stolthet, bærer i seg 
muligheten for ydmykelse og dermed også for sinne og strid. Apostelen Paulus 
syntes også noen av menighetens medlemmer var dumme som mente de var 
smarte og skrøt av det (2 Kor 11,18.19). 

Les Luk 18,9–14. Hvorfor er det lettere å være som fariseeren enn man skulle 
tro? Hvordan kan vi unngå denne fellen?

Man må synes synd på folk som skryter (det er gjerne et dekke for usikkerhet). 
Det viser bare hvor selvbedratt og uvitende de er.

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 12  /  21. marsMandag

KUNNSKAP OM GUD?

Stolthet oppstår hos dem som ikke har et personlig forhold til Herren. De som 
lever i samfunn med Gud, er ydmyke, for de har kontakt med ham som er uen-
delig mye større enn noen av oss. Når vi tenker på hvor stort universet er og vet 
at vi tilber ham som skapte det, og at Gud led for oss på korset, er det vanskelig 
å forestille seg hvordan stolthet kan være et problem for oss.

Les Ordsp 30,3–6. Hva sier disse versene om Guds makt, majestet, og 
mysterium?

Uttrykket «de helliges kunnskap» betyr «kunnskap om Gud.» Det stilles fem 
retoriske spørsmål som får oss til å innse hvor mye vi egentlig ikke forstår om 
Gud.

Les spørsmålene i Ordsp 30,4. Hvilken utfordring presenterer de? 

Siden Gud er Skaperen (de fire første spørsmålene), står han langt over vår 
forstand (det femte spørsmålet). I Jobs bok utfordrer Gud Job med lignende 
spørsmål, så Job skal innse at han ikke kan forstå Gud og hans veier (Job 
38–40,2).

Det at Gud er Skaperen og at vi ikke fullt ut kan forstå ham, gir en pekepinn 
om hvordan vi bør ta imot hans skrevne åpenbaring. Selv de enkleste ting i 
naturen er jo innhyllet i mystikk, så hvem er vi at vi vil utfordre Guds ord?

Tenk over hvor storslått og uutgrunnelig skaperverket er. Hva burde dette 
si oss om hvor stor og uutgrunnelig Skaperen er? Hvorfor burde dette gi oss 
trøst og håp?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 12  /  21. mars Tirsdag

VERKEN FOR MYE ELLER FOR LITE

Denne teksten (Ordsp 30,7–9) inneholder den eneste bønnen i Salomos ord-
språk. Det er ingen tilfeldighet at den kommer rett etter erkjennelsen av Gud 
som den store skaper (Ordsp 30,4) og løftet om hans trofasthet (Ordsp 30,5). 

Les Ordsp 30,7–9. Hvorfor skulle noen be om dette?

Før vi ber Gud om noe, er det viktig å forvisse seg om at vi har et helhjertet 
forhold til ham. Hvis vi lyver, opptrer vi som om Gud, som vet alt, ikke engang 
er til. Derfor er syndsbekjennelse en forutsetning for tilgivelse (1 Joh 1,9). Vi 
kan ikke lure Gud. Han ser oss slik vi er. Det å kaste seg nesegrus på bakken 
og ligge som døde i støvet (Klag 3,29) viser ærbødighet og ydmykhet og er en 
erkjennelse av vår åndelige nakenhet overfor ham.

I Ordsp 30,8 ber forfatteren Gud om å «gi» ham verken armod eller rikdom 
(1978/85). Den første gangen verbet «gi» er brukt om mennesker i Bibelen, 
handler det om Guds gave i form av mat (1 Mos 1,29). Derfor er mat forbundet 
med bønn i mange kulturer. Dette grunnleggende behovet, som gjør oss så 
avhengige av Skaperen, forbinder bønnens erfaring med vår overlevelse.

De to bønnene går ikke bare ut på å finne balanse i tilværelsen. De møtes i 
ett mål: Guds ære. Får vi for lite, kan vi komme til å stjele og fornærme Gud. 
Får vi for mye, føler vi ikke behov for Gud og kan komme til å benekte hans 
eksistens. Men det er bemerkelsesverdig at bare den sistnevnte situasjonen kan 
føre oss bort fra Gud. Den første vil trolig gjøre at vi beholder kontakten. 

Herrens bønn er opptatt av det samme: (1) «Gi oss i dag vårt daglige brød» 
(Matt 6,11), har til hensikt å dekke våre behov, og ikke mer, og (2) «la oss ikke 
komme i fristelse» (Matt 6,13), har samme hensikt.

Tenk på hvor avhengig du er av Gud. Hvordan kan det at du alltid har dette 
klart for deg, hjelpe deg å vokse i tro? Hva er faren ved å glemme denne 
avhengigheten?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 12  /  21. marsOnsdag

DE ARROGANTES HANDLINGER

Akkurat som ydmykhet er en positiv egenskap og bringer velsignelser, er 
mangel på ydmykhet farlig og bringer forbannelser. Etter å ha oppmuntret til 
ydmykhet ved å peke på dens belønning og frukt, advarer Ordsp 30 mot farene 
ved stolthet. 

Forbanne dine foreldre (Ordsp 30,11.17). Agur begynner med denne kate-
gorien, for det er den mest alvorlige arroganse når barn forakter sitt opphav. Å 
ære og velsigne sine foreldre er det eneste budet med løfte om liv (2 Mos 20,12; 
Ef 6,2.3), og det er dødsstraff for å overtre det (2 Mos 21,15.17).

Selvrettferdighet (Ordsp 30,12.20). Syndere som oppfatter seg selv som 
rettferdige, har et stort problem, for de blir i sin synd og tror at de er rene og 
ikke trenger tilgivelse. Dette er grunnen til at syndsbekjennelse er så grunnleg-
gende for tilgivelse (1 Joh 1,9). Laodikeerne, som sier at de er rike, intelligente 
og velkledt, men ikke vet at de er fattige, blinde og nakne, blir rådet til å la Gud 
gi dem det som kan bøte på deres miserable tilstand (Åp 3,14–18). 

«Her får vi se et folk som er stolt av sin åndelige kunnskap og sine fordeler. 
Men de er uberørt av de velsignelser Gud har gitt dem helt gratis. I sin utakk-
nemlighet og i sitt opprør har de glemt Gud, men likevel har han behandlet dem 
slik en far full av kjærlighet og tilgivelse behandler sitt utakknemlige og tras-
sige barn. De har ikke villet ha hans nåde, de har misbrukt de privilegier han 
har gitt dem, de har neglisjert de muligheter han har åpnet for dem, og tilfredse 
har de sunket ned i sørgelig utakknemlighet, tom overfladiskhet og hyklersk 
falskhet» – Tro og gjerninger, side 72 [FW 83].

Forakt (Ordsp 30,13.14). Bildet av de arrogante er ikke noe vakkert syn. 
Selv om de har et stolt oppsyn, sitter ikke arrogansen bare der: den viser seg 
i den forakt de viser for dem de mener står under dem. Beskrivelsen av deres 
«tenner» og «kjever» (Ordsp 30,14) viser hvor ille deres handlinger er.

Tenk på hvordan du har behandlet andre, særlig dem du kanskje føler deg 
hevet over (de fleste har slike følelser til tider, ikke sant?). Hvordan kan 
du gjøre opp for deg? Hvordan kan du vise den ydmykhet som skal til for å 
gjøre opp?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 12  / 21. mars Torsdag

LÆRE AV NATUREN

Bibelen inneholder mange bilder fra naturen som rommer åndelige sannheter. 
Også her lærer ordspråket oss ydmykhet. 

Les Ordsp 30,18.19. Hva sies om grensene for menneskelig kunnskap?

Agur ser mysterier i mange «dagligdagse» ting. Han legger frem en fascine-
rende blanding av mysterier. De to første henter han fra dyreriket: en ørn som 
flyr lydløst over himmelen, en slange som kryper seg lydløst langs bakken. Så 
over til to menneskelige handlinger: et skip på havet, og en mann og en kvinne. 
Selv med vitenskapens mange fremskritt, finnes det ennå mange mysterier. Vi 
må aldri slutte å sette pris på livets dybde og majestet. Denne holdningen vil 
holde oss ydmyke overfor Gud.

Les Ordsp 30,24–28. Hvilke andre av naturens mysterier fanger forfatterens 
oppmerksomhet og ærefrykt?

Det er interessant at versene foran (Ordsp 30,20–23) tar opp menneskelig dår-
skap, arroganse og ondskap. Nå vender han seg til dyreverdenen og peker på 
beskjedne små skapninger, selv om han bruker det samme hebraiske ordet for 
«vis» om dem som om mennesker (Ordsp 3,13) og Gud (Job 12,13; Sal 14,24). 
Enda i vår tid forstår vi ikke fullt ut hvordan disse skapningene kan gjøre det 
de gjør. Tenk så forbløffet vismannen må ha blitt i sin tid. Og han var da vis, 
for et av tegnene på visdom er å innse hvor lite vi vet.

Tenk på noen av de «enkleste» ting i naturen: bladene på et tre, en dråpe 
vann, et skjell. Hvorfor bør det gjøre oss ydmyke at selv disse tingene er 
fulle av mysterier?

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 12  /  21. marsFredag

VIDERE STUDIUM

«Vi bør vise respekt for den trykte Bibelen og aldri behandle den skjødesløst 
eller bruke den til dagligdagse ting. Vi bør aldri sitere Skriften som en vits eller 
omformulere den til en vittighet. ‘Hvert ord fra Herren er rent’, lik sølv ‘som er 
lutret i smelteovnen, sju ganger renset’ (Ordsp 30,5; Sal 12,7).» – Utdanning 
for livet, side 131 [Ed 244]. 

«Det første Kristus sa til folket her på fjellet, var en velsignelse. Han sa at de 
som er klar over sin egen åndelige fattigdom, er salige, de som har et ønske om 
å bli frelst. Evangeliet skal forkynnes for de fattige. Det blir ikke åpenbart for 
de åndelig stolte, for de påstår at de er rike og ikke mangler noe. Men det blir 
åpenbart for dem som er ydmyke og angerfulle ... Herren kan ikke gjøre noe 
for å gjenopprette mennesket før det blir overbevist om sin egen skrøpelighet, 
gir slipp på all selvgodhet og overgir seg til Guds omsorg. Da kan mennesket ta 
imot den gaven Gud venter på å gi. Ikke noe godt blir holdt tilbake fra den som 
føler sin trang. Han har uhindret adgang til ham som er i besittelse av hele gud-
domsfylden.» – Alfa og Omega, bind 4, side 254, 255 [DA 299, 300].

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk over frelsesplanen og det som skulle til for å redde oss. Vi er så 

falne, så onde at en fornyelse ikke var nok til å kjøpe oss fri fra synd. 
Uansett hvor mye vi blir forvandlet og gjenopprettet, kan denne forny-
elsen ikke redde oss. Vi trengte en stedfortreder, en som kunne stå i 
vårt sted. Hans rettferdighet er tilstrekkelig til å gi oss et rett forhold til 
Gud. Så hvorfor må arroganse og stolthet være en av de verste synder 
hos falne skapninger som oss?

2. Vår eksistens avhenger av Gud på forskjellig vis. Nevn noen. Hva er det i 
selve naturen som viser at Gud opprettholder vår eksistens?

3. Se på bønnen i Ordsp 30,7–9. Legg merke til balansen. Hvordan finner vi 
balanse i alt vi gjør? Hvorfor er det så viktig?
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SABBATSSKOENE
Dwight McKeever, Guam

En ung kvinne kom til skobutikken der jeg arbeidet. Hun fant et par hun likte, men ikke riktig 
størrelse. Vi kunne skaffe dem på tre dager, sa jeg. Becky bestilte, og jeg sa de ville være der 

onsdag ettermiddag. "Flott," sa hun, "jeg skal bruke dem på lørdag."
Da Becky kom onsdag ettermiddag, måtte jeg beklage og sa at de nok ville komme neste dag. 

Men heller ikke da kom de. Jeg ringte og fikk vite at de ville være der neste dag. Da Becky kom, 
forklarte jeg problemet, og hun tok det fint. ”Jeg bor ikke så langt unna,” sa hun, ”jeg kan hente 
dem i morgen. Jeg skal bruke dem lørdag formiddag.”

Da Becky kom på fredag, var leveransene ikke kommet. Jeg ba henne vente litt, men hun 
hadde det travelt.

”Hvorfor må du ha skoene i morgen,” spurte jeg.
”Jeg spiller orgel, og de gamle er utslitt,” svarte hun. Og så måtte hun gå. Hun var høflig, men skuffet. 
Skoene kom et kvarter senere, så jeg ringte og sa hun kunne hente dem. Til min overraskelse 

sa hun: ”Det er OK. Jeg bruker de gamle i morgen og henter de nye lørdag kveld.”
Jeg prøvde å få henne til å komme og hente skoene fredag kveld, men hun takket nei. 
Jeg ble forbauset da hun likevel stakk innom. Hun ville bare si at hun ikke var sint; hun var 

tvert imot glad for alt jeg hadde gjort for å hjelpe henne. Så snudde hun for å gå.
”Men skoene?” sa jeg. Hun sa at hun ville hente dem lørdag kveld. Jeg sa jeg kunne låne 

henne pengene, men hun smilte og takket nei. ”Jeg kommer i morgen,” sa hun og gikk.
Jeg var helt forfjamset. Hvorfor tok hun ikke skoene? Jeg måtte vite hvorfor, så jeg løp etter 

henne. ”Du trengte dem til i morgen, og nå vil du ikke ha dem. Det rimer ikke.”
Hun nølte, så sa hun: ”Jeg er kristen.”
”Jeg er også kristen,” sa jeg. ”Og hva så?”
”Hvis du er kristen, så vet du at de ti bud sier vi skal holde sabbaten hellig og ikke kjøpe og 

selge på Guds dag.”
"Men det er ikke sabbat før på søndag,” sa jeg.
”Nei,” smilte hun. ”Sabbaten er ukens sjuende dag, ikke den første. Bare se på kalenderen.”
Vi gikk inn i butikken og så etter. Hun hadde rett. ”Men det er bare fredag, så du kan ta sko-

ene” sa jeg. 
”Det er litt mer innfløkt enn som så,” sa hun, ”men hvis du gjerne vil vite det, så forklarer 

Bibelen det klart. Jeg spiller til et Åpenbaringsseminar i kirken i morgen. Taleren tar opp Bibelens 
profetier og spørsmålet om sabbat og søndag. Hvis du ikke er redd for å vite hva Bibelen sier, 
synes jeg du skal komme."

Jeg var ikke redd, så neste dag ble jeg med Becky og familien i kirken. Jeg ble forbauset over 
mye av det jeg hørte. Hvordan kan så mange søndagsholdere ta feil, tenkte jeg. Men jeg ble mer 
og mer overbevist, og en dag var jeg adventist.

Jeg takker Gud for en ung kvinne som var tro mot sin Gud og førte meg til bibelske sannheter 
som er viktige for meg i dag.



Bakgrunnsstoff
Ordsp 31; Job 29,15; Ordsp 8; 1 Kor 1,21; Åp 14,13.

Minnevers
«Gi ikke din kraft til kvinner, ditt liv til slike som ødelegger konger. Det 
sømmer seg ikke for konger, Lemuel, det sømmer seg ikke for konger å 
drikke vin» (Ordsp 31,3.4). 

Salomos ordspråk begynte med en fars lærdom (Ordsp 1,1.8; 4,1) og ender med 
en mors lærdom (Ordsp 31,1). Navnet Lemuel kan henspille på Salomo. I så fall 
er Lemuels mor Salomos mor, og hun advarer sønnen mot de to største farene 
for en konge: vin og kvinner. 

Sammenstillingen av vin og kvinner er gjort med overlegg. For å være en 
god hersker, må kongen være forsiktig med hva som påvirker ham, og disse to 
faktorene kan bli store. Den rette kvinnen kan nok være et pluss, men alkohol 
gir bare trøbbel.

Farens innledning gjaldt tilegnelse av visdom. Morens konklusjon er en 
beskrivelse av visdommens anvendelse i det virkelige liv. Farens åndelige prin-
sipper ville være verdiløse om ikke morens praktiske råd ble fulgt.
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EN SKÅL FOR LIVET?

I mange kulturer er alkoholdrikking forbundet med livet. Folk hever et glass 
og ønsker hverandre et langt liv, men ironisk nok bidrar hvert glass til å øde-
legge liv. Pent designede flasker, poetiske og morsomme drikkeviser, smarte 
reklamefilmer og enkelte «vitenskapelige» funn luller drikkerne inn i forestil-
lingen om at det er godt for dem. Ordspråkene har alt advart mot dette bedraget 
(Ordsp 23,30–35). Nå dukker temaet opp igjen og avslører at drikking kan føre 
til enda mer skade.

Les Ordsp 31,4.5.8.9. Hva sies, og hvorfor gjelder budskapet alle som hører 
Herren til, ikke bare kongen? 

I lignende ordelag beskriver Job seg selv som «øyne for den blinde og føtter 
for den lamme» (Job 29,15). Likeledes bør kongen og de som har midler, støtte 
de fattige og nødstedte – de som er «tause» i den forstand at de ikke har noen 
stemme, siden ingen lytter til dem.

Vinens destruktive kraft kan også ses av hvor lett den svekker vår dømme-
kraft. Alkohol er ille nok for vanlige mennesker, men for en konge eller en med 
makt, kan det oppstå forferdelige situasjoner. Ikke nok med at en konge som 
drikker, «glemmer loven» og ikke vet hva som er rett, men han forvrenger også 
dommen: den skyldige erklæres uskyldig og den uskyldige skyldig. 

Det som står på spill, er evnen til å skjelne mellom rett og galt, godt og ondt. 
Forbudet mot å drikke vin er grunnleggende visdom og skulle derfor gjelde alle 
mennesker. Dette er nettopp grunnen til at prestene ikke må drikke: «så dere 
kan skille mellom hellig og ikke hellig, mellom urent og rent» (3 Mos 10,9.10).

Hvem har ikke sett alkoholens ødeleggende virkning på mange? Hvordan 
kan du hjelpe andre, spesielt de unge, til å avstå fra det som bare kan skade 
dem og andre?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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EN SKÅL FOR DØDEN

Les Ordsp 31,6.7. Hvordan skal vi forstå disse versene?

En rask gjennomlesning av versene gir inntrykk av at Lemuels mor tillater vin 
eller annen alkohol for den som er i ferd med å dø (vers 6) eller lider av depre-
sjon (vers 7). Men dette strider ikke bare mot den umiddelbare sammenhengen 
– Lemuels mor har nettopp advart kongen mot vindrikking – men også den 
større sammenhengen i Salomos ordspråk, som systematisk og ettertrykkelig 
forbyr vindrikking. 

Dessuten gir det ingen mening å tilby dem som går til grunne, noe som bare 
vil forringe deres ve og vel. Og gir man alkohol til en deprimert person, er det 
som å gi salt til en som allerede er dehydrert. Hvis Gud bryr seg om vår kropp 
og helse, gir det ingen mening å betrakte versene som en oppmuntring til bruk 
av alkohol.

Og en analyse av bruken av uttrykket «som holder på å gå til grunne» i 
Salomos ordspråk, viser at dette verbet alltid er forbundet med de ugudelige 
(Ordsp 10,28; 11,7.10; 19,9; 21,28; 28,28). Med uttrykket «som holder på å gå 
til grunne», peker Lemuels mor indirekte på de onde. Når det gjelder uttrykket 
«sorg i sinn», viser det til den deprimerte (Ordsp 31,6), som i likhet med den 
ugudelige blir ufølsom og «glemmer» fattigdom (Ordsp 31,7). 

«Satan samlet de falne engler for å tenke ut en måte å gjøre mest mulig ondt 
blant menneskene. Det ene forslaget etter det andre ble lagt frem, inntil Satan 
selv kom på en plan. Han ville ta frukten fra vintreet, også hvete og andre ting 
Gud hadde gitt som mat, og så forvandle dem til et giftstoff som ville knekke 
menneskets fysiske, mentale og moralske krefter og sløve sansene så Satan 
kunne ha full kontroll. Under påvirkning av alkohol ville mennesket bli forledet 
til å begå alle slags forbrytelser. En appetitt på avveier ville forderve verden. 
Ved å få mennesker til å drikke alkohol, ville Satan føre dem lavere og lavere 
på skalaen.» – Temperance, side 12. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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EN GOD KVINNE

«En dyktig kone – hvem finner vel henne? Langt mer enn perler er hun verdt» 
(Ordsp 31,10). 

Hvem er den «dyktige konen» i Ordsp 31,10? Mye tyder på at forfatteren har 
mer i tanke enn en gudfryktig kvinne eller den ideelle kone. Mange avsnitt i 
boken (Ordsp 1,20–33; 3,13–20; 4,5–9; Ordsp 8) tyder på at «den dyktige kone» 
står for visdommen. Denne personifiseringen av visdommen som kvinne, er 
berettiget, ikke bare fordi det hebraiske ordet for «visdom», chokmah, er et 
hunkjønnsord, men fordi det lar forfatteren trekke alle slags konkrete lær-
dommer for vårt daglige liv. Visdommen blir ikke avbildet som et høyt og 
uoppnåelig ideal, men som en meget praktisk og omgjengelig kvinne som kan 
bli vår livsledsager. 

Denne siste undervisningen om visdommen er gitt som et vakkert dikt: 
Hvert vers begynner med en hebraisk bokstav som følger alfabetisk etter det 
forrige, som i Klagesangene og mange av salmene. 

Sammenlign teksten om visdom i Ordsp 8 med vår tekst om «den dyk-
tige kone». Hvilke trekk ved «den gode kone» minner oss om visdommen i 
Ordspråkene?

1. Hun er dyrebar og verdt å finne (Ordsp 31,10; 8,35).
2. Hun er mer verd enn rubiner (Ordsp 31,10; 8,10.11.18.19).
3. Hun gir mat (Ordsp 31,14; 8,19).
4. Hun er sterk (Ordsp 31,17.25; 8,14).
5. Hun er klok (Ordsp 31,26; 8,1).
6. Hun fortjener ros (Ordsp 31,28; 8,34).

Selv om vi lever i den såkalte informasjonsalderen og har mer kunnskap enn 
tidligere generasjoner, er det lite som tyder på at vår generasjon er klokere enn 
tidligere generasjoner.

Les 1 Kor 1,21. Hva sier dette deg, og hvordan kan denne tanken hjelpe deg 
å leve ved tro?

______________________________________________________________________________________________________
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HUN ARBEIDER

Den dyktige konen ligger ikke på latsiden. Hun arbeider hardt og er meget 
aktiv. Diktet insisterer på denne egenskapen (Ordsp 31,27), som kjennetegner 
de kloke i motsetning til dårene (Ordsp 6,6; 24,33.34). Hennes virkefelt er 
vidtrekkende og konkret. Å være åndelig betyr ikke at man skal være uvirksom 
og benytte påskuddet om at man takler viktige religiøse spørsmål og ikke har 
tid til «trivielle» saker. (Se Luk 16,10). Kvinnens hender «arbeider med liv og 
lyst.» (Ordsp 31,13). Det er interessant at vi aldri møter dette meget åndelige 
mennesket i bønn eller meditasjon. Hun fremstilles som en effektiv og produk-
tiv kvinne, ikke ulik evangelienes Marta (Luk 10,38–40).

Les Ordsp 31,12.15.18. Hvorfor er kvinnen alltid i virksomhet? 

Kvinnen hviler aldri. Hun arbeider sent og tidlig, også om natten (vers 15.18). 
Hun er aktiv og påpasselig tilstede hele tiden. Grunnen til hennes konstante 
oppmerksomhet er hennes ansvar. 

Les Ordsp 31,20.25. Hva omfatter hennes prosjekter? 

Her er vi inne på et viktig poeng når det gjelder vårt liv og virke: det skal stå 
sin prøve. Bare fremtiden kan avgjøre kvaliteten av våre gjerninger. Å arbeide 
klokt, er å arbeide med tanke på fremtiden, ikke bare for å få en belønning her 
og nå. 

Prinsippet i denne teksten i Åpenbaringen er viktig, skjønt den ikke gjelder 
helt det samme: «Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja,» svarer 
Ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem» (Åp 
14,13).

Du har kanskje en spesiell kvinne (kone, mor, et annet familiemedlem, 
lærer, sjef, eller en venn) i ditt liv? Hvordan kan du vise din takknemlighet 
for henne og alt hun har gjort for deg?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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HUN BRYR SEG

Les Ordsp 31,26–31. Hvilke andre viktige egenskaper har denne kvinnen? 
Hvorfor er de viktige for alle, samme hvem vi er?

Hele dette kvartalet har våre studier lagt vekt på ord, på det vi sier. Kvinnen 
er kjent for sin visdom og sin godhet. De er beslektet. For kan man ikke si at 
godhet er en form for visdom, især når vi forstår at visdom ikke bare er det vi 
vet, men det vi sier og gjør?

Legg også merke til uttrykket «kjærlig rettledning». Godhet er ikke bare noe 
som kommer fra hennes munn nå og da. Det er en lov, prinsippet for hennes 
eksistens. Tenk for en kraft det ville representere hvis «kjærlig rettledning» 
alltid kom fra vår munn.

Les Ordsp 31,30. Hva er poenget her som ofte blir glemt? 

Altfor ofte rangeres kvinner bare etter sitt ytre. Det er en overfladisk favorise-
ring. Bibelen påpeker hvor «tom» den slags holdning er. Denne kvinnens sanne 
skjønnhet er å finne i hennes karakter og det uttrykk denne karakteren gir i 
hennes liv og verk. Skjønnhet forgår, karakteren kan vare evig. «Et stort navn 
blant mennesker er som bokstaver i sand, men en plettfri karakter består i all 
evighet.» – God’s Amazing Grace, side 81.

På hvilke områder av livet bør din karakter bli bedre? Det er greit å be, men 
hva må du rent konkret gjøre for å få oppleve vekst?

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Når de tilfredsstilte sin lyst på vin og var under dens påvirkning, ble deres 
fornuft formørket, og de så ikke forskjell på det hellige og det alminnelige. I 
strid med Guds uttrykkelige retningslinjer vanæret de [Nadab og Abihu] ham 
ved å ofre fremmed ild i stedet for hellig ild. Gud hjemsøkte dem med sin 
vrede. Ild gikk ut fra hans nærvær og utryddet dem.» – Testimonies for the 
Church, bind 3, side 295.

«Barn og unge bør få lære fra Bibelen hvordan Gud har hedret vanlig arbeid ... 
La dem lese ... om den kloke kvinnen som er beskrevet i Ordspråkene, og som 
‘sørger for både ull og lin, hennes hender arbeider med liv og lyst,‘ som ‘gir 
husfolket mat og setter jentene i arbeid,‘ som ‘planter en vingård,’ og ‘legger 
kraft i armene,’ som ‘åpner hånden for dem som lider nød, rekker armene ut til 
fattigfolk,’ som ‘ser etter hvordan det går i huset, og spiser ikke brød hun har 
vunnet i latskap’» Ordsp 31,13.15; 31,16.17.20.27. – Utdanning for livet, side 
116–117 [Ed 217].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvorfor er total avholdenhet fra alkohol det eneste riktige? For hva godt 

kan komme ut av noen form for alkoholbruk? Tenk på all den skade som 
det ofte fører til.

2. Tenk på den kjensgjerning at selv om vi har mer kunnskap, har vi ikke 
nødvendigvis mer visdom. På hvilke måter kan kunnskap uten visdom 
være farligere enn mangel på kunnskap uten visdom? Nevn eksempler 
fra nyere tid på hvor skadelig kunnskap uten visdom kan være.

3. Gjennomgå kjennetegnene på «den dyktige kone». Hvordan kan prinsip-
pene bak beskrivelsen anvendes på troende uansett kjønn, sivilstand 
og alder?

4. Salomos ordspråk er fylt av praktisk visdom. Dette burde lære oss at vår 
tro har en meget praktisk side, den består ikke bare av teologi og ånde-
lig innsikt. Hvordan kan vi unngå å overse de praktiske sidene av troen 
mens vi arbeider for å oppfylle Guds læremessige og åndelige mål?
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13. SABBAT

Leder: Offeret 13. sabbat går til noen av de mest avsides delene av Den nordamerikanske divi-
sjon: Guam, Alaska og Appalachene i West Virginia. Dette er et intervju med tre unge kvinner 
som har arbeidet ved Camp Polaris i Alaska.

Leder: Hvor mange av barna på Camp Polaris er adventister.
Katie P: 5–10 prosent. Kanskje 60 prosent har en annen kristelig bakgrunn, men det er en 
blanding av kristendom og gammel religiøs tradisjon. Sjamanismen står sterkt blant de innfødte. 
Helt fra ung alder er barna klar over at det er andre vesener til stede. Noen av jentene sa de pleide 
å gå ut i skogen om natten for å møte det de kaller ”småfolket”. Jeg sa at det finnes godt og ondt 
i verden og at Jesus kan seire over mørket. De begynte å innse at han kan være deres venn. De 
sover bedre nå og er mer åpne for Jesus.
Leder: Hvordan reagerer de på bibelfortellinger?
Katie P: Vi leser for dem før de legger seg. De vil høre fortellingene rett fra Bibelen. Da blir de 
rolige og sitter og lytter. De liker det. Livet er hardere for dem enn for andre barn. Hjemme er 
det mange voksne som drikker, barna går sultne. Men på leiren får de mat. Og de er så søte og 
mottakelige. Det er kanskje deres første møte med Guds kjærlighet? I hjemmet er det mye fyll. 
Selvmordstallene er høye, og mishandling er vanlig. 
Krisi: Det er en slags dominoeffekt, fra én generasjon til den neste. Jeg har hørt om tenåringer 
som drikker seg fulle og går ut på vidda der de fryser i hjel.
Leder: Hvorfor er Camp Polaris viktig for dere?
Krisi: Barna kan møte Jesus her, og det er som regel ikke mulig andre steder. Det gleder oss!
Katie F: Jeg har arbeidet på leir andre steder, og barna klaget en hel del. Men på Camp Polaris er 
ungene så positive! De er glade for å få være her. 
Katie P: Camp Polaris er en misjonsleir, den er mye mer ekstrem enn andre leirer. Fasilitetene er 
ikke noe særlige, så vi er ute i skogen og ved vannet det meste av tiden. Jeg ville være her fordi 
behovet er så stort. De klatrer opp på fanget ditt og klemmer deg. Og guttene vil spille fotball 
med leirlederne.
Leder: I dag kan vi hjelpe Camp Polaris i arbeidet for barna i Alaska. Og vi kan hjelpe søsken 
i West Virginia med å fortelle folk om Bibelens sannheter. Skolebarna i Mikronesia kan få en 
gymnastikksal der de kan leke i regntiden. Takk for at dere gir rundhåndet i dag!

Prosjekter:
• Badehus med dusj og 
toaletter på Camp Polaris 
utenfor Dillingham i Alaska.
• Holde 35 evangeliske møter 
samtidig i Mountain View-
distriktet i West Virginia.
• Gymnastikksaler til 
adventistskoler i Guam/Mi-
kronesia.

Rapport:
South Pacific Division (det sørlige Stillehavet) fikk offeret 
1. kvartal 2013. Et av prosjektene var å dele ut soldrevne 
”Godpods” med Bibelen og annen litteratur til folk i Papua 
Ny-Guinea, Salomonøyene og Vanuatu. Disse ”Godpods” 
har vært en stor velsignelse. Mange har fått høre evange-
liet for første gang. Godpods deles ut gratis til alle fattige 
som ikke kan lese. Vi deler ut 5750 slike Godpods og er 
glade for den hjelpen vi fikk gjennom offeret 13. sabbat.

Geraldine Przybylko, Adventist Media Network, Australia.
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SOLENEDGANG FREDAG KVELD I 2015

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   2 15.26 15.51 15.43 14.49 13.11 - - -
  9 15.38 16.02 15.56 15.04 13.42 12.28 - -
  16 15.53 16.16 16.11 15.23 14.13 13.28 12.45 -
  23 16.09 16.31 16.28 15.44 14.44 14.10 13.42 12.52
  30 16.27 16.47 16.46 16.06 15.15 14.47 14.24 13.46
 Februar   6 16.45 17.04 17.05 16.28 15.44 15.21 15.01 14.29
  13 17.04 17.21 17.24 16.50 16.12 15.52 15.35 15.07
  20 17.22 17.38 17.42 17.12 16.39 16.22 16.07 15.41
  27 17.40 17.54 18.01 17.33 17.05 16.51 16.37 16.13
 Mars   6 17.57 18.11 18.18 17.54 17.30 17.18 17.06 16.44
  13 18.15 18.27 18.36 18.14 17.55 17.45 17.34 17.14
  20 18.32 18.42 18.54 18.34 18.19 18.12 18.02 17.44
  27 18.49 18.58 19.11 18.54 18.44 18.38 18.30 18.13
 April   3 20.06* 20.14* 20.28* 20.14* 20.08 20.05 19.58 19.43
  10 20.23 20.29 20.46 20.34 20.33 20.32 20.27 20.15
  17 20.40 20.45 21.03 20.55 20.59 21.01 20.58 20.48
  24 20.57 21.01 21.21 21.16 21.26 21.31 21.31 21.24
 Mai   1 21.15 21.17 21.39 21.37 21.55 22.04 22.07 22.05
  8 21.32 21.32 21.57 21.59 22.25 22.41 22.49 22.58
  15 21.49 21.48 22.14 22.21 22.59 23.26 23.51 -
  22 22.05 22.02 22.30 22.42 23.37 - - -
  29 22.19 22.15 22.45 23.02 00.40 - -     -     
Juni   5 22.31 22.25 22.58 23.20 - - - -
  12 22.40 22.33 23.07 23.33 - - - -
  19 22.45 22.37 23.12 23.40 - - - -
  26 22.45     22.38 23.12 23.40 - - -     -    
 Juli   3 22.41 22.35 23.08 23.32 - - - -
  10 22.33 22.28 23.00 23.19 - - - -
  17 22.22 22.18 22.48 23.02 00.12 - - -
  24 22.07    22.05 22.33 22.42 23.28 00.11 - -
    31 21.51 21.51 22.16 22.21 22.53 23.14 23.28 23.59
August   7 21.33 21.35 21.58 21.58 22.20 22.33 22.38 22.41
  14 21.14 21.17 21.38 21.35 21.49 21.57 21.58 21.54
  21 20.54 20.59 21.18 21.12 21.19 21.23 21.21 21.13
  28 20.34 20.40 20.57 20.48 20.50 20.50 20.46 20.35
 September   4 20.13 20.20 20.36 20.23 20.20 20.18 20.13 19.59
  11 19.52 20.00 20.14 19.59 19.51 19.47 19.40 19.25
  18 19.30 19.40 19.52 19.35 19.23 19.16 19.08 18.51
  25 19.09 19.20 19.31 19.10 18.54 18.46 18.36 18.17
 Oktober   2 18.48 19.00 19.09 18.46 18.26 18.15 18.04 17.44
  9 18.27 18.41 18.48 18.22 17.58 17.45 17.32 17.10
  16 18.07 18.22 18.27 17.59 17.29 17.14 17.01 16.36
  23 17.47 18.03 18.07 17.36 17.01 16.44 16.28 16.02
  30 16.28* 16.46* 16.48* 16.13* 15.33 15.13 14.55* 14.26
 November   6 16.10 16.29 16.29 15.52 15.06 14.41 14.21 13.48
    13 15.54 16.14 16.12 15.31 14.38 14.09 13.45 16.05
  20 15.39 16.01 15.58 15.13 14.11 13.34 13.04 12.08
  27 15.27  15.51 15.45 14.57 13.44 12.55 12.00 -    
 Desember   4 15.18 15.43 15.36 14.44 13.18 - - -
  11 15.13 15.39 15.31 14.36 12.55 - - -
  18 15.12 15.39 15.30 14.33 12.39 - - -
  25 15.16 15.42 15.33 14.37 12.43 - - -



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 2015 brukes årgang B

Smårollingene, 3–5 år
I 2015 brukes årgang B

Miniorene, 6–9 år
I 2015 brukes årgang D

Power Points, 10–13 år
I 2015 brukes årgang D

Real Time Faith, 14–16 år
I 2015 brukes årgang B. 
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med  
Norsk Bokforlag  
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no 
eller til ordrekontoret  

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

2. KVARTAL 2015
Evangeliet etter Lukas er den lengste boken i Det nye testamentet. Noen mirakler 
er bare nedtegnet i Lukas, slik som historien om når Jesus oppvekker enkens sønn 
i Nain (Luk 7,11-18) og helbredelsen av Malkus da han mistet øret (Luk 22, 50-51). 
Flere lignelser finnes også bare i evangeliet etter Lukas, ett eksempel på dette er 
den barmhjertige samaritanen (Luk 10,30-37). Historien om Sakkeus er også kun 
fortalt av Lukas (Lukas 19,1-10).

Lukas var lege av yrke, en hedning som konverterte til kristendommen. Han 
var Paulus’ følgesvenn og var en ivrig deltaker i Jesus-bevegelsen i det romerske 
imperiet. Under Den hellige ånds inspirasjon skrev Lukas to bøker, vi kan kalle det 
opprinnelsen (evangeliet etter Lukas) og historien til den kristne kirken (Apostle-
nes gjerninger). 

Når teologen James Denny ble spurt om å anbefale en god biografi om Jesus, svarte 
han: «Har du forsøkt den Lukas skrev?» Det var kanskje et godt tips. La oss prøve 
kommende kvartal.

Lekse 1: Jesu første komme
Bibeltekster: Luk 1-2; 2 Tim 3,16; Luk 1,5-22; 5 Mos 18,15
Minnevers: Luk 1,37

Lekse 2: Dåp og fristelser
Bibeltekster: Luk 3-4; Rom 6,1-5; Jes 14,13
Minnevers: Luk 3,22

3. kvartal 2015: Misjonærer
4. kvartal 2015: Jeremia
1. kvartal 2016: Den store strid 



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.com-su-sabbath_school-qpqqn.aspx
IPHONE AND IPAD APP
http://itunes.apple.com/us/app/sabbath-school/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 e-post eller telefon.  
 
Hilsen fra Nina Myrdal  
E-post: nina.myrdal@adventist.no 
Tlf. 32 16 16 75
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