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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) 
oversettelse, har vi brukt Bibelen Den hellige skrift, utgitt av Norsk Bibel 
A/S (forkortet NBK).



1) Hva vil du at folk skal vite om deg? 
At de to flotteste guttene i mitt liv er 
mannen min, Damiano, og sønnen vår, 
Christian Elias. Vi bor i Stavanger, 
hvor jeg og Damiano arbeider som 
pastorer for menighetene i Sandnes og 
Stavanger. Jeg elsker jeg å være pastor 
og synes det er et stort privilegium å 
tjene Gud og mennesker på den måten. 
Ellers er jeg veldig glad i musikk :)
 
2) Hvilket forhold har du til 
bibelstudiegrupper?
Jeg er veldig glad i bibelstudiegrupper, 
både i sabbatsskolen og ved andre anled-
ninger. Sabbatsskolen er en mulighet jeg 
ikke liker å gå glipp av, som noe av det 
aller beste med sabbaten. Jeg trives best 
når det er stor åpenhet, når man ikke 
trenger å være redd for å stille spørsmål 
og kan dele personlige erfaringer. 
 
3) På hvilken måte deltar du i stu-
diegrupper: stiller du flest spørsmål 
eller gir du svar?
Jeg er oftest deltaker. Det er så mange 
dyktige bibelstudieledere, så selv om jeg 
er pastor, synes jeg disse bør få slippe 
til. Både som deltaker eller som studi-
eleder ønsker jeg å stille flere spørsmål 
enn jeg gir svar. 

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest 
betatt av?
Mange! Men kanskje jeg identifiserer 

meg en del med Nikodemus. Det er fordi 
i hans møte med Jesus oppdaget han 
at han var på feil spor, ved å tro at han 
kunne gjøre seg fortjent til frelsen.

5) Hva er etter din mening den vik-
tigste boken i Bibelen?
Jeg tror at alle bøkene i Bibelen befinner 
seg i den kategorien, fordi de har noe 
veldig viktig å fortelle oss. Men en bok 
jeg synes forklarer godt hva evangeliet 
handler om og hva misjonen vår innehol-
der, er kanskje Apostlenes gjerninger. 

6) Identifiserer du deg med den bort-
komne sønnen eller broren hans?
Kanskje mest med broren. Det kan 
være lett å tenke at man vet hvem som 
fortjener frelsen og hvem som ikke 
gjør det, men det er ikke min oppgave! 
Heldigvis! Guds nåde er nok mye større 
enn jeg kan tenke meg. 

7) Hva er det beste du har opplevd i 
en bibelstudiegruppe?
At noen åpnet seg og fortalte om noe 
personlig.
 
8) Er det mulig å lese Bibelen uten å 
bli politisk engasjert?
Nei, det tror jeg ikke. Bibelen handler om 
livet og ting som har med vår hverdag og 
vår livsstil å gjøre. Det betyr riktignok ikke 
at alle bør engasjere seg aktivt i et parti 
eller lignende. Men å kjempe for våre egne 
og andres rettigheter tror jeg er viktig. 

Åtte faste
May Anette Tallini



REDAK TØRENS FORORD

Misjonsbefalingen

«Da trådte Jesus frem og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå 
derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige 
ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager 
inntil verdens ende» (Matt 28,18–20).

Kan det sies klarere? Her fikk de sitt kall og oppdrag av den oppstandne Jesus, den 
Jesus de tilba (vers 17): å gjøre folk til disipler i alle verdens land. Punktum. 

Det er heller ikke vanskelig å se sammenhengen mellom det som ble talt til de elleve i 
Galilea og ordene til Johannes på Patmos mange år senere: «Og jeg så enda en engel, som 
fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem 
som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy 
røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe 
ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!» (Åp 14,6.7, se også vers 8–12). 

Man kan si at de tre englebudskapene i Åp 14 er misjonsbefalingen for den siste tid av 
jordens historie.

Det skal være sikkert: Gud har gitt sitt folk i oppdrag å forkynne evangeliet for hele 
verden. Det er vårt kall. Oppdraget går ut på å fortelle sannheten om Jesus og det han har 
gjort for oss (Joh 3,16), det han gjør for oss nå (Rom 8,34) og det han vil gjøre for oss i 
fremtiden (1 Tess 4,16). 

Ordet misjon betyr «å sende eller bli sendt for å utføre en tjeneste.» Det vil si at man 
drar ut og gjør noe. I misjonsbefalingens tilfelle er det å spre evangeliet til verden. 

Dette kvartalet skal vi se på misjon som Guds middel for å formidle evangeliet til men-
nesker som ikke kjenner det. Misjon er en viktig del av Guds verk for å frelse menneskene. 
Derfor skal vi se hvordan Gud har oppfylt sin evige hensikt gjennom bibelske personer 
som var misjonærer til de fortapte. 

Og kristen misjon er Guds misjon, ikke vår. Den oppsto i Guds hjerte. Den bygger på 
Guds kjærlighet. Og Guds vilje er drivkraften. 

Studiene dette kvartalet skal hjelpe oss å forstå Guds iver for misjonsarbeid. De bygger 
på følgende forståelse av frelseshistorien:

1. Gud skapte menn og kvinner og gav dem en fri vilje.
2. Det første menneskeparet misbrukte sin frie vilje og var ulydige mot Gud. Derfor 

måtte de forlate paradiset.
3. Gud kunne ikke føre dem tilbake med makt.
4. Gud sendte sin Sønn for å dø i deres sted og forsone dem med seg selv.
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5. Guds misjon består i å kunngjøre frelsen for alle mennesker så de kan bli frelst.
Misjon er å la hele verden få høre om Jesus og det han har gjort for oss og hva han lover 

å gjøre for oss nå og i all evighet. Kort sagt: Vi som kjenner disse løftene, er kalt til å 
fortelle andre om dem.

Børge Schantz, PhD (Fuller), var professor ved Loma Linda University. Han og hans kone 
Iris var misjonærer i Afrika og Midt-Østen i 14 år. Børge døde dessverre for kort tid siden. 
Medforfatter Steven Wayne Thompson har vært rektor ved Newbold College i England (1984–
1990) og dekanus ved det teologiske fakultetet og foreleser ved Avondale College, Australia 
(1991–2008).
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Kezia og Leif Lind

100 år gamle Kezia tegner et vakkert bilde av sin 
karismatiske livsledsager, Magdalon Lind, under 
hans virke som misjonær, forkynner og administra-
tor. Men det er først og fremst Kezias egen historie 
vi får del i.
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Guds ledelse fra Oslo til Amerika
oLav LaBianca

Olav LaBianca tar oss med på en spennende reise i 
sitt liv. Vi blir kjent med opp- og nedturer i familiens 
samhold og økonomi da Olav var barn. Hans 
omvendelse fører til teologiske studier og en mengde 
erfaringer som pastor. Olavs ambisjon er primært å 
vise Guds ledelse, men vi får samtidig et rikt innsyn i 
hans liv, både i Norge og Amerika.
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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
1 Mos 1,26–28; 2,15–17; 1 Joh 2,16; Joh 3,14.15; 2 Kor 5,21; Matt 5,13.14.

Minnevers
«Se, til vitne for folkene satte jeg ham, til fyrste og hersker over folkene» 
(Jes 55,4).

Verden er i en sørgelig forfatning på grunn av oss mennesker. Vi er syndere og 
onde av natur. Vi liker å tro at vi gjør fremskritt, men det siste århundrets his-
torie gir ikke grunn til optimisme. Og allerede etter noen år av dette århundret 
ser det ikke så lyst ut heller. Hvis fortiden sier oss noe om fremtiden, kan vi 
vente oss «blod, svette og tårer», for å sitere en britisk politiker.

Men alt er ikke tapt. Nei, Jesus Kristus døde for våre synder, og ved hans 
død har vi løftet om frelse og at alt skal bli nytt. «Og jeg så en ny himmel og en 
ny jord. For den første himmel og den første jord var borte» (Åp 21,1).

Vi er ikke alene i et kaldt og ugjestmildt univers. Alene ville vi ikke hatt 
noen sjanse mot de kreftene som står oss imot. Derfor la Gud frelsesplanen al-
lerede før verden ble til – så han kunne gjøre det for oss som vi ikke selv kunne 
gjøre.
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GUD SKAPTE MANN OG KVINNE

Et av menneskets evige spørsmål er: Hvor kommer jeg fra? Bibelens to første 
kapitler gir oss svaret på det mange mener er det viktigste spørsmålet man kan 
stille seg. For det er bare når vi vet hvor vi kommer fra at vi kan finne ut hvem 
vi er, hvorfor vi er til, hvordan vi skal leve og hva det skal bli av oss.

Se gjennom 1 Mos 1 og 2, først og fremst 1 Mos 1,26–28. Hvordan skiller 
menneskets tilblivelse seg fra alt det andre som ble til? Hva er det ved men-
nesket som gjør det forskjellig fra resten av den skapte verden?

1.  Mannen og kvinnen ble skapt til slutt. Hele skaperverket skulle være gjen-
stand for deres studier og omsorg. 

2.  Gud skapte ikke mann og kvinne slik han skapte de andre skapningene. 
Hittil hadde befalingen vært «Det skal bli» (lys, hvelving, vann, fisk og 
fugler, dyr osv.). Nå ble den et samråd: «La oss lage mennesker.» De tre i 
guddommen drøftet saken. Disse to kapitlene omtaler skapelsen av jorden 
og alt på den, men det er tydelig at menneskets skapelse er hovedsaken.

3.  Mann og kvinne ble skapt i Guds bilde. Dette sies ikke om noe annet som 
ble skapt. Teksten sier ikke hva det vil si å være skapt i Guds bilde, men det 
må bety at mennesket avspeiler Skaperens natur på et vis. Siden menneske-
ne har moralske evner som ikke går igjen i andre skapninger (sommerfugler 
er pene nok, men de sliter ikke med rett og galt), betyr nok det å være skapt 
i Guds bilde at mennesket til en viss grad gjenspeilte hans moralske natur. 

4.  Mann og kvinne skulle legge jorden under seg, være Guds representanter 
på jorden og stå over resten av skaperverket. Dette kallet medfører ansvar. 

Allerede i Bibelens første kapittel er mennesket nevnt, men ikke i isolasjon. 
Vi er til, men som Guds skapninger. Hva sier dette om hvor viktig Gud bør 
være for oss og hvorfor vi ikke er «fullendte» uten ham? Se også Apg 17,28.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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FRI VILJE

I skapelsesberetningen finner vi advarselen om ikke å spise av «treet til 
kunnskap om godt og ondt» (1 Mos 2,9). I motsetning til de andre levende 
skapningene var mennesket en moralsk skapning fra første stund. Som vi 
nevnte i går, er evnen til moralske beslutninger et av likhetstrekkene mellom 
mennesket og Gud.

Hva lærer 1 Mos 2,15–17 om at menneskets frie vilje er reell?

Gud kunne ha skapt menneskene slik at de gjorde hans vilje helt automatisk, 
som de andre skapte ting, for eksempel lys, sol, måne og stjerner. De kan ikke 
annet enn å gjøre Guds vilje. De oppfyller automatisk hans hensikt i kraft av 
naturlovene som styrer deres handlinger.

Men mann og kvinne var noe annet. Gud skapte dem for seg selv. Han ville 
at de skulle velge selv å tilbe ham uten å være nødt til det. Ellers ville de ikke 
kunne elske ham, for sann kjærlighet kan ikke pålegges.

Gud verner om menneskets frie vilje, for den kommer fra ham. Skaperen 
tvinger ikke sin vilje på noen. Iblant får feil avgjørelser fryktelige følger, men 
Guds karakter nekter ham å tvinge oss til lydighet. 

Prinsippet om menneskets frie vilje har tre viktige konsekvenser:
For troen: en allmektig Gud styrer ikke den enkeltes vilje og valg.
For etikk: den enkelte er moralsk ansvarlig for sine handlinger.
For vitenskap: årsak og virkning kan ikke fullt ut bestemme kroppens og 

hjernens handlinger. Naturlovene har betydning for hva vi gjør, men vår frie 
vilje betyr at vi kan velge våre handlinger, særlig de moralske valg vi tar.

Nevn noen av de moralske beslutningene du må ta i de kommende timer, 
dager, uker. Hvordan kan du være sikker på at du gjør riktig bruk av denne 
gaven? Tenk over følgene av feil bruk.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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SYNDEFALLET

«Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlok-
kende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga 
også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øy-
nene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenbla-
der og bandt dem om livet» (1 Mos 3,6.7).

Det å fortære en smule frukt, var ikke synd i seg selv. Men tenk på omstendig-
hetene: Adam og Eva hadde fått en fri vilje, de var skapt i Guds bilde. Dette ga 
dem frihet, men også plikt, til å følge Guds vilje. De spiste frukten, ikke fordi 
det var nødvendig, men fordi de ville. Handlingen bunnet i egenvilje og var i 
strid med Guds veiledning.

Vi må også velge om vi skal rette oss etter Gud eller trosse hans ord. Gud 
tvinger ikke noen til å tro. Han vil aldri tvinge oss til lydighet, og han kan ikke 
tvinge oss til å elske ham. Gud lar hver enkelt velge sin vei. Men vi må leve 
med følgene av våre valg.

Da Adam og Eva spiste av frukten, sa de i praksis til Gud at han ikke var 
noen fullkommen hersker. De utfordret hans suverenitet. Med sin ulydighet 
førte de synd og død inn i sin verden.

«Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage for å dyrke jorden, som det 
var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kjerubene 
og det flammende sverdet som svinges uten stans. De skulle vokte veien til 
livets tre» (1 Mos 3,23.24).

Adam og Eva måtte ut av Edens hage. Det var en nødvendig, men barmhjer-
tig konsekvens. Gud ville ikke at opprørerne skulle ha adgang til livets tre. I sin 
omsorg holdt han Adam og Eva borte fra den frukten som ville gjøre dem udø-
delige og forevige det uføret som synden hadde ført dem ut i. Tenk hva slags 
liv det ville være å leve evig i en verden fylt med så mye smerte og lidelse og 
ondskap som vår! Adam og Eva ble forvist fra hagen og satt til å dyrke jorden 
utenfor den (vers 23.24).

Les 1 Joh 2,16 i lys av dagens avsnitt. Hvordan var de tingene som denne 
teksten advarer mot, til stede i syndefallet? Hvordan møter vi de samme 
fristelsene i vårt eget liv?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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GUDS INITIATIV FOR Å REDDE OSS

Etter syndefallet oppsøkte Gud menneskene, ikke omvendt. Ja, mannen og 
kvinnen prøvde å gjemme seg for Herren. Dette er typisk for mennesket: Vi 
flykter fra den som kan redde oss. Adam og Eva gjorde det i Edens hage, og de 
som ikke er mottakelige for Den hellige ånd, gjør det i vår tid.

Men Gud glemte ikke Adam og Eva, og han glemmer ikke oss. Han har kalt 
på oss helt siden han ropte «Hvor er du?» til Adam i Edens hage (1 Mos 3,9). 

«Da Gud gav den enestående gave, sin egen Sønn, omsluttet han verden med 
en nådens atmosfære som er like virkelig som den luften som omgir jorden. Alle 
som er villige til å ånde inn denne livgivende luftning, vil leve og vokse opp til 
manns modenhet i Kristus Jesus.» – Veien til Kristus, side 78–79 [SC 68].

Vi finner Guds største åpenbaring om misjonsvirksomhet i Jesu liv og 
tjeneste. Det var mange grunner til at Jesus kom: beseire Satan, åpenbare Fars 
sanne natur, vise at Satans anklager var falske og at Guds lov kan holdes. Men 
den viktigste var at han skulle dø på korset i vårt sted og frelse oss fra syndens 
endelige resultat, som er evig død. 

Hva lærer disse tekstene om Jesu død?

Joh 3,14.15

Jes 53,4–6

2 Kor 5,21 

«Han som ikke visste av synd», har Gud «gjort til synd for oss, for at vi 
i ham skulle få Guds rettferdighet.» Denne tanken er blitt kalt «den store 
byttehandelen»: at Jesus bærer våre synder og lidelser slik at vi kan bli regnet 
som rettferdige for Gud selv om vi er syndere.

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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METAFORER OM MISJON

Misjon er Guds tiltak for å redde en fortapt verden. Guds frelsesmisjon bunner 
i hans kjærlighet til oss. Noen dypere grunn finnes ikke. Gud sendte Kristus 
for å frelse verden. Bare i Johannesevangeliet finner vi over 40 utsagn om Jesu 
oppdrags kosmiske dimensjon (se f.eks. Joh 3,17; 12,47). Slik Kristus ble sendt 
av Faderen for å frelse verden, sender han sine disipler med ordene «Som Far 
har sendt meg, sender jeg dere» (Joh 20,21).

Les Matt 5,13.14. Hvilke to metaforer er brukt om misjon i disse versene, og 
hva står de for? 

Metaforene salt og lys uttrykker sentrale sider ved den kristnes innflytelse i 
verden. Saltet virker innad og blir ett med det som det kommer i kontakt med, 
mens lyset har en ytre virkning og opplyser alt omkring seg. Begrepet jorden 
i salt-metaforen viser til de mennesker som vi skal blande oss med, mens 
begrepet verdens lys viser til en verden med folk som lever i mørket og trenger 
opplysning.

Israelittene ble bedt om å leve opp til de moralprinsippene og helsereglene 
som Gud hadde gitt dem. De skulle være «lys for folkeslagene» (Jes 49,6). 
Deres kollektive eksistens skulle være preget av sunnhet, velstand og troskap 
mot Guds sabbat og andre bud. Slik skulle andre nasjoner få et vitnesbyrd om 
Guds mektige gjerninger i skapelsen og gjenløsningen. Folkeslagene ville lære 
av deres velstand, besøke dem og ta imot kunnskap fra Herren. (Det var iallfall 
tanken.)

Da Kristus kom, talte han også om salt, som er en annen måte å vitne på. 
Ved sin innflytelse i verden skal de kristne bremse forfallet. Ikke-troende 
avstår ofte fra onde gjerninger takket være en moralsk bevissthet som skyldes 
kristen påvirkning. Men de troende gjør mer enn å ha en god innflytelse i ver-
den, de omgås også med folk og forteller om frelsen. 

Lys og salt: Hvor godt vitner du og din menighet for omverdenen? Er lyset 
satt på sparebluss, har saltet mister sin kraft? Hvis ja: Hvordan kan du lære 
at vekkelse og reformasjon begynner med deg selv? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

Vi har sett på noen sider av Guds misjonsvirksomhet. Misjon er noe treenighe-
ten er sammen om. Dette oppdrag er knyttet til Jesus Kristus, og hans komme 
blant menneskene står sentralt i kristen tro og misjon. Ved sitt liv og død har 
Jesus banet vei til frelse for hele menneskeheten. Som hans etterfølgere og 
misjonærer må vi la folk få kjennskap til det han har gjort for dem.

«Formålet med å stifte Kristi menighet var misjon, og Herren vil at hele menig-
heten skal utvikle måter og metoder som gjør at høy og lav, rik og fattig kan få 
høre budskapet om sannheten. Ikke alle er kalt til personlig innsats i fremmede 
land, men ved sine bønner og gaver kan alle være med og støtte misjonsarbei-
det.» – Testimonies for the Church, bind 6, side 29. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk over den kjensgjerning at alt kommer fra Gud. Hva har det å si? 

Hvordan kan en riktig oppfatning av vårt opphav hjelpe oss å forstå 
hvem vi er og hva hensikten med vår eksistens egentlig er? 

2. Hvordan kan sitatet nedenfor vise at det finnes fri vilje, kjærlighet og 
ondskap i vår verden? «Hvis Gud vil skape vesener som kan elske (som 
avspeiler hans fullkomne kjærlighet), må han skape frie vesener som 
kan påføre verden lidelse og ondskap med sine valg. Kjærlighetens og 
frihetens dynamikk krever at Gud gir oss spillerom til å vokse i kjærlig-
het ved hjelp av vår menneskelige frihet. Den eneste muligheten Gud 
har til å hindre frie vesener i å velge ukjærlige handlinger, er å avstå 
helt fra å skape vesener som kan elske» – Robert J. Spitzer: New Proofs 
for the Existence of God: Contributions of Contemporary Physics and 
Philosophy (2010), side 233.

3. Jesu død var én enkelt begivenhet som fant sted i et lite land i det store 
Romerriket for nesten 2000 år siden. Likevel er hendelsen av evig be-
tydning for alle mennesker. Hvilket ansvar har vi som kjenner til denne 
begivenheten, og vet hva den betyr for å fortelle dem som ikke vet om 
det? Hvordan skal de få vite om det hvis de som vet det, ikke forteller 
dem om det?
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•  Øst-Timor-misjonen ble organisert i 
2009 og reorganisert i 2011. Den har en 
kirke og 500 medlemmer.

 •  Øst-Timor er tidligere portugisisk 
koloni, og 98 % er katolikker.
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BE FOR OSS
Sanzina Da Costa Almeida, Øst-Timor

Mens jeg bodde hos min tante i Lospa-
los, ble jeg kjent med min svigerinne 

Regina. Hun forlot huset nesten hver ettermid-
dag, og til slutt spurte jeg hvorfor. 

–Jeg skal møte misjonærene, sa hun. Hva 
var det, ville jeg vite? – De forteller om Bibe-
len, sa hun. Hun fortalte meg det hun hadde 
hørt om Adam og Eva og hvor god Gud var 
mot henne.

Senere fikk jeg anledning til å besøke en bibelkongress som adventistene holdt i hovedstaden 
Dili. På denne tiden hadde jeg mann og barn. Jeg ville bli døpt, men pastoren sa at vi måtte gifte 
oss først.

Jeg var bekymret, for jeg visste ikke hva min mann ville si, men han gikk med på å gifte seg! 
Etterpå ga han meg lov til å bli døpt, men han var ikke interessert i å lære om Gud.

Vi hadde det ikke så greit, og en stund bodde vi i et telt. Men adventistene bygget et lite hus 
for oss! Jeg lærte våre barn om Jesus, men en dag ble min mann sint og rev i stykker bibelen min. 
– Jeg vil ikke at du skal lære barna mine den religionen din! ropte han.

Men vi kom oss likevel i kirken hver uke, selv om barna gikk glipp av skolen på sabbaten. Alle 
adventistbarna har problemer med dette. Lærerne blir sinte og gir dem dårligere karakterer for 
det.

Det er så fint at offeret 13. sabbat skal hjelpe oss å få en adventistskole her i Øst-Timor. Det 
blir lettere når barna kan komme i kirken uten å være redde for hva lærerne skal si resten av uken.

Imens prøver vi å vitne der vi kan. En dag traff jeg en mann på bussen og begynte å fortelle 
ham bibelhistorier. Da vi kom til Dili, ba jeg ham bli med i kirken på sabbaten, og han kom! Der 
kom han i prat med misjonærene, og nå studerer han sammen med dem hver dag. 

Be for oss i Øst-Timor. Be for lærerne, be om at de skal være snille med barna så de kan få tatt 
eksamen. Be også for min mann, for han er sterkt imot vår tro. Jeg vil så gjerne at han skal finne 
Gud.



Bakgrunnsstoff
1 Mos 12,1–3; 14,8–24; Hebr 11,8–19; Gal 3,6; 1 Mos 12,6.7; 18,18.19.

Minnevers
«Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som 
rettferdig. Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. 
Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den 
forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle 
folkeslag velsignes» (Gal 3,6–8). 

Det er ingen tilfeldighet at tre av verdens store religioner (jødedommen, kris-
tendommen og islam) iblant blir kalt «abrahamske trosretninger». For alle tre 
sporer sine røtter tilbake til denne gudsmannen. 

Abraham er beundret som det definitive eksempel på trofasthet, men denne 
ukens lekse ser på denne trofastheten fra en annen vinkel. Vi skal se ham som 
misjonær, som en som Gud kalte til å dra til et fremmed land og vitne om den 
sanne Gud, Skaperen og Frelseren.

Gud gav Abraham og hans ætt etter ham (se Gal 3,29) et tredelt oppdrag: 
(1) å motta og bevare den guddommelige sannhet om Guds rike som gikk tapt 
i menneskehetens tidligste historie; (2) å være det folket som Frelseren skulle 
komme inn i historien gjennom, og (3) som Guds trofaste tjenere skulle de 
være et lys for folkeslagene, et lys for dem som trengte å kjenne Herren.
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ABRAHAM BLIR KALT

«Herren sa til Abram: ’Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshu-
set ditt til det landet som jeg skal vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. 
Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg 
vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg for-
banne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes’» (1 Mos 12,1–3).

Abram (navnet betyr «faren er opphøyet» og ble endret til Abraham, «far til 
mange»), vokste opp i Ur, i det som nå er Irak. Gud ba ham dra bort fra sin 
sosiale og åndelige omgangskrets og dra til et ukjent land, hvor Gud sørget for 
en 100 år lang åndelig forvandling, slik at han ble «de troendes far». Abraham 
ble prototypen på en misjonær til flere folkegrupper og en respektert leder som 
vitnet om sin tro på Gud.

Les 1 Mos 12,1–3. Hvilke av prinsippene her gjelder oss i vår situasjon? Det 
vil si: Hva opplevde Abraham som også vi kan oppleve på vår måte? Se også 
Hebr 11,8–10.

Patriarken ble kalt til å legge fortiden bak seg og dra ut i tro. Han skulle tro 
det som virket utrolig og gjøre det Gud hadde kalt ham til. På grunn av hans 
trofasthet ville alle verdens nasjoner bli velsignet. 

Mange av oss blir prøvet slik Abraham ble det. Vi hører nok ikke Guds røst 
tale direkte til oss, men han kaller oss gjennom læren i sitt Ord og det han lar 
oss oppleve. Vi kan bli bedt om å legge en glitrende karriere bak oss, vi må 
kanskje forlate behagelige og lønnsomme forbindelser og dra bort fra familien 
vår. Ja, kanskje må vi slå inn på en vei som fører til lite annet enn selvfornek-
telse, motgang og offer. Men hvordan kan vi si nei hvis kallet kommer?

I 1 Mosebok står det bokstavelig: «Og Gud sa til Abram: ’Gå for deg selv fra 
ditt land. . .’» Han fikk beskjed om å gå «for seg selv», for sin egen skyld. 
Hvordan skal det forstås, og hvordan kan vi anvende det på oss selv?

______________________________________________________________________________________________________
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ABRAHAM VITNET FOR KONGER

Lot var en slektning av Abraham og var med på noen av hans reiser. Da han 
valgte den vannrike Jordan-dalen, kom han i kontakt med de ugudelige i 
Sodoma (1 Mos 13,1–13). Først ble han reddet av Abraham (1 Mos 14,11–16), 
og senere av to engler (1 Mos 19). 

Da Abraham hørte at Lot var ille ute, dro han for å hjelpe ham. For å redde 
Lot, samlet Abraham en styrke på over tre hundre av sine menn. Flere konger 
deltok i kampen om Sodoma, men Abraham vant.

Les 1 Mos 14,8–24. Hva sa det om Abraham, det han gjorde, og dermed også 
om hans tro og hans Gud? 

Abraham åpenbarte Guds kraft for de kongene han beseiret. Selv under denne 
redningsaksjon glemte ikke «de troendes far» sitt kall om være en velsignelse 
for folkeslagene.

«Mannen som tilbad Herren, hadde ikke bare gjort landet en betydelig 
tjeneste, men hadde også vist stor tapperhet. Dette var et vitnesbyrd om at 
rettferdighet ikke er feighet, og at Abrahams religion gjorde ham til en modig 
forkjemper for rett og frihet for de undertrykte. Hans heltemodige handling gav 
ham stor innflytelse blant nabostammene. Da han vendte tilbake, kom kongen 
av Sodoma ut med sitt følge for å hedre seierherren. Han bad ham beholde 
byttet, og ønsket bare å få tilbake fangene som var blitt befridd. Ifølge krigens 
lov skulle byttet tilfalle seierherren, men Abraham hadde ikke dratt i krig for å 
skaffe seg vinning. Han avslo derfor å dra nytte av andres ulykke, og bad bare 
om at hans forbundsfeller måtte få sin rettmessige del.» – Alfa og Omega, bind 
1, side 116 [PP 135].

Tenk på hvordan du er mot andre. Hva sier det andre om din tro?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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EKSEMPEL PÅ TRO

Abraham var ikke fullkommen, men han var Guds mann, og gang på gang 
omtaler Bibelen ham som et eksempel på trofasthet og hva det vil si å bli frelst 
av tro (se 1 Mos 15,6; Gal 3,6).

Les Hebr 11,8–19. Hva sier teksten om Abraham og hans tro som er viktig for 
alle som vil være misjonærer, uansett oppgave?

Gud ville bruke Abraham, men først måtte han legge fortiden bak seg. Dette 
kan alle lære noe av, spesielt de som har en fortid som ikke er i tråd med Guds 
vilje og lov, og det gjelder jo alle.

Legg også merke til at Abraham ikke bare dro, «han dro av sted uten å vite 
hvor han kom» (Hebr 11,8). De fleste misjonærer vet nok hvor de skal, rent 
geografisk, men vi vet ikke, i hvert fall på kort sikt, hvor det blir av oss. Men på 
lang sikt har vi absolutt forvissning. Hadde vi visst det, ville vi ikke trengt så 
mye tro. Mangel på kunnskap er en forutsetning for virkelig å kunne leve ved 
tro.

Et annet viktig poeng er at Abraham søkte «byen med de faste grunnvol-
lene, den som har Gud til byggmester og skaper» (vers 10). Abraham hadde den 
store sammenhengen for øye: Han visste at hva han enn møtte av kamper og 
strabaser, ville det være bryet verd.

Han visste også at han ikke bare var en fremmed i «det lovede land», men at 
han var en av mange «fremmede og hjemløse på jorden» (vers 13). Denne ver-
den og vår plass i den er viktig nok, men dette er på ingen måte hele historien. 

Og det største eksempelet på tro i Det gamle testamentet var naturligvis det 
Abraham var villig til å gjøre med sin sønn på Moria-fjellet da Gud ba om det.

Hvordan har det vært å gå i tro? Hvilke vanskeligheter har du støtt på? 
Hvilke gleder har du fått del i? Hva kunne du ha gjort annerledes hvis du 
hadde visst det du nå vet?

______________________________________________________________________________________________________
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VANDREREN ABRAHAM

Abrahams liv viser at han kjempet med tvil og fant det vanskelig å tro på Guds 
makt. Abrahams forfedre var avgudsdyrkere (Jos 24,2). Dette forklarer kanskje 
hvorfor han ikke alltid hadde full tillit til Guds kraft. To ganger viste han feig-
het og ba Sara om å fortelle halve sannheter (1 Mos 12,11–13; 20,2). Han lo 
da han fikk vite at han og Sara skulle få en sønn (1 Mos 17,17). Herren kunne 
bruke Abraham til tross for hans feil, for Abraham ønsket å bli brukt av Gud. 
Derfor kunne Herren forme hans karakter.

Ett middel Gud benyttet til å forme Abraham som reformator og misjonær, 
var hans mange vandringer. Reiser er en utdanning i seg selv. Man får øynene 
opp for nye tanker og andre måter å gjøre ting på. Pilegrimsferder til Jerusa-
lem var en viktig og nødvendig del av israelittenes gudstjenesteliv. Troen ble 
styrket av den sårbarhet pilegrimene opplevde da de måtte gå lange veier, sove 
hjemmefra, spise fremmed mat, tåle et annet klima og treffe andre mennesker. 
Tilbedelsen befestet deres identitet og tradisjoner med ofringer, hellige danser 
og fremføring av salmer.

På sine mange reiser fra fødestedet i Ur til gravstedet i Hebron besøkte 
Abraham minst 15 geografiske områder. De fleste av de viktigste misjonsopp-
gavene i hans liv kom på hans reiser. 

Hva var noen av de åndelige leksene som Abraham opplevde på disse 
stedene?

More ved Sikem (1 Mos 12,6.7)

Hebron (1 Mos 13,18–14,20) 

Mamre (1 Mos 18,1.20–33) 

Moria-fjellet (1 Mos 22,1–14) 

_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
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ABRAHAM: MISJONÆR I SITT EGET HJEM

«Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle folkeslag på 
jorden velsignes. Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og 
etterkommere å holde seg til Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig. 
Da kan Herren la Abraham få det han har lovet ham» (1 Mos 18,18.19). Hva kan 
disse versene lære oss om trofasthet og tjeneste for Gud? 

«Gud kalte Abraham til å undervise i sitt ord. Han valgte ham til å være far for 
et stort folk, for han så at Abraham ville lære sine barn og sitt hus prinsippene 
i Guds lov. Og det var Abrahams eget liv som ga undervisningen kraft. Hans 
store husholdning besto av over tusen mennesker. Mange av dem var selv fedre 
og mødre, og ikke så få var nylig blitt omvendt fra hedenskapet.» – Utdanning 
for livet, side 100 [Ed 187].

Misjonsarbeidet vil gå bedre når familielivet er i tråd med Guds plan. Bibel-
historien og kirkehistorien forteller at de fleste av de første kristne menighetene 
var hus- og familiemenigheter. En av grunnene til valget av Abraham, var at 
Gud så at han hadde evnen til å lede sine barn og sitt hus på Herrens vei. Guds 
plan for familien er den samme som hans plan for misjon: «Å gjøre det som er 
rett og rettferdig» (Ordsp 21,3).

Hvilke eksempler kan du finne på at Abrahams familie viste troskap mot 
Herren? Se f.eks. Hebr 11,11.20.

Bibelen har naturligvis også eksempler på gudfryktige menn hvor familien ikke 
gikk på Herrens vei. Men poenget i tekstene for i dag er klart: Abrahams tro 
og eksempel var nok til at husstanden hans lærte å «holde seg til Herrens vei» 
(1 Mos 18,19).

«Å holde seg til Herrens vei.» Hva betyr disse ordene for deg? Hvordan skal 
vi holde oss til Herrens vei?

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Gud kalte Abraham og gav ham ære og velstand. Hans troskap var et lys for 
folk i de land han oppholdt seg. Abraham isolerte seg ikke fra menneskene 
omkring. Han hadde et vennskapelig forhold til kongene i nabolandene, og 
noen av dem behandlet ham med stor respekt. Hans rettskaffenhet og uselvisk-
het, hans tapperhet og velvilje var et uttrykk for Guds natur. I Mesopotamia, 
Kanaan, Egypt, ja endog blant innbyggerne i Sodoma ble himmelens Gud 
åpenbart gjennom hans representant.» – Alfa og Omega, bind 1, side 344 [PP 
368].

  Spørsmål til drøftelse
1. Historien om Abraham og Isak på Moria-fjellet har begeistret og utford-

ret troende mennesker i tusener av år. Samtidig har den ført til hån og 
latterliggjøring fra dem som oppfatter den som grusom og barbarisk. 
Les historien i 1 Mos 22. Hva kan den lære oss? Hva lærer den om korset 
og hva synden har kostet? Hva sier den om hva et trossprang er? Hvorfor 
er historien så problematisk for mange? 

2. Les 1 Mos 12,11–13; 20,2, to tilfeller hvor gudsmannen Abraham viste 
mangel på tro. Hva kan vi lære av disse historiene? 

3. En av de mest kjente tekstene i Bibelen er 1 Mos 15,6. I hvilken sam-
menheng blir ordene uttalt? Hvordan blir denne teksten brukt i Det nye 
testamentet? (se Rom 4,3; Gal 3,6; Jak 2,23.) Hva lærer den om tro, 
gjerninger og frelse?

4. Hvilke store religiøse ledere hadde familiemedlemmer som ikke holdt 
seg til «Herrens vei»? Hva kan deres opplevelser lære den som sliter 
med å hjelpe familiemedlemmer til å holde fast ved troen?
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•  Øst-Timor er verdens yngste demo-
krati og ble selvstendig i 2002.

•  Du finner mer om prosjektene dette 
kvartalet på missionspotlight.org
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ALLTID I JESUS
Febrina Pires, Øst-Timor

Jeg heter Febrina og er 17 år. Onkel Marcos 
fortalte meg om Jesus, jeg fikk bibelstudier 

og ble døpt i sjette klasse. Da jeg begynte på 
ungdomsskolen, la lærerne merke til at jeg 
ikke kom på skolen på lørdager. En dag måte 
jeg møte på kontoret og snakke med lærerne. 
– Hvorfor kommer du ikke på skolen på 
lørdager, sa en.

– Fordi jeg går i kirken, sa jeg. Jeg forklarte litt mer, og de ble veldig sinte. Jeg måtte komme 
hver lørdag, ellers ville jeg bli utvist, sa de. 

Etter møtet gikk jeg hjem og ba. Jeg oppfordret menigheten til å be for skolen. Neste lørdag 
gikk jeg heller ikke på skolen, og jeg ble utvist.

Jeg fant hjelp i Matt 6,33: ”Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det 
andre i tillegg.” Jeg ba, og etter en tid begynte jeg å arbeide i en butikk i Lospalos som tilhører en 
adventist. Den holder stengt hver lørdag.

Vi prøver å fortelle folk som handler der, om Jesus. Derfor selger vi ikke tobakk og alkohol. 
Når folk spør etter det, forklarer vi at Bibelen lærer at vi skal ta vare på kroppen som et Guds 
tempel. 

Jeg ber Gud om hjelp med min skolegang. Vi ber om at vi må få en adventistskole i Øst-Timor, 
men uansett hva som skjer, vil jeg bli i Jesus.

Helena
Noen foreldre vil ikke ha barna sine lenger når de blir adventister. Jeg heter Helena lærte om 
Jesus av adventistmisjonærer. De hjalp til i landsbyen med sosiale aktiviteter, som opprydding og 
reparering av veien og folks hus. Jeg hjalp dem hver dag. Og de ga meg bibelstudier i to måneder. 
Så ble jeg døpt. Det var i 2009. Jeg likte å studere Bibelen, for den lærte meg om livet. Matt 7,7 
oppmuntret meg til å studere, for der står det: ”Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank 
på, så skal det lukkes opp for dere.”

Før misjonærene kom, var alle i familien glade i meg, men de ville ikke ha noe med meg å 
gjøre da jeg tok imot Gud. Nå hater de meg.

Etter dåpen var jeg misjonær i to år. Jeg fant en god kristen mann. Vi har en sønn, og jeg arbei-
der hjemme mens han arbeider for ADRA Øst-Timor. Men jeg skulle ønske jeg kunne få et godt 
forhold til mine foreldre. Så be for dem, at de en dag vil ta meg tilbake som sin datter. Og be om 
en adventistskole i Øst-Timor, der våre barn kan få undervisning. Takk for hjelpen.



Bakgrunnsstoff
2 Kong 5; Mark 1,40–45; 2 Kong 2,1–15; Joh 15,5; Rom 6,4–11; Rom 6,1.

Minnevers
«Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elisjas tid, men 
ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman.» (Luk 4,27).

Kongebøkene dekker tiden ca. 970–560 f.Kr. og omtaler spennende og drama-
tiske hendelser med vidtrekkende politiske omveltninger for Guds folk. Her 
finner vi også historiene om profetene Elia og Elisja. Deres opplevelser har til 
alle tider talt til barn og voksne. 

Det finnes paralleller mellom Elisjas og Jesu liv. Begge vakte døde til live, 
spedalske ble renset og sultne mennesker ble mettet med små mengder mat.

Denne uken ser vi på ett av disse miraklene: helbredelsen av Naaman, en 
rik, mektig og stolt avgudsdyrker som fikk oppleve den levende Guds kraft tak-
ket være vitnesbyrdet fra en usannsynlig misjonær. 

Blant de mange åndelige sannhetene i beretningen finner vi en modell for 
tverrkulturell vitnetjeneste midt i internasjonale spenninger og rivalisering. I 
denne historien får vi også en modell for hvordan frelsesplanen fungerer.
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Uventet misjonær
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HAN HADDE ALT... MEN

«Naaman, arameerkongens hærfører, hadde stor innflytelse hos sin herre og 
var vel ansett, for ved hans hjelp hadde Herren gitt arameerne seier. Mannen 
var en stor kriger, men han hadde en hudsykdom» (2 Kong 5,1).

Verset inneholder hele fire beskrivelser eller titler som plasserer Naaman i 
toppsjiktet i det syriske, eller arameiske, samfunnet. Han hadde stor innflytelse 
hos kongen av Syria, han var høyt aktet og var kongens høyre hånd i så vel 
religiøse som i militære spørsmål (vers 18). Han var også meget rik (vers 5). 

Men vers 1 inneholder et stort «men». All Naamans makt, ære og mot blek-
net i lys av den mest fryktede av alle sykdommer den gang: spedalskhet. Dette 
store «men» kastet en skygge over alt han hadde utrettet. Men sykdommen 
førte ham i kontakt med Guds profet, og gjennom denne kontakten kom han til 
tro på den sanne Gud. 

Les Mark 1,40–45; Luk 8,41–56, og Mark 2,1–12. Hva er fellesnevneren i 
disse beretningene, til tross for at Jesus gjorde mirakuløse helbredelser her? 
Hva var det som førte alle disse menneskene til Jesus? 

Personlige nederlag, tragedier og endrede omstendigheter kan gjøre folk mer 
åpne for åndelig sannhet og få dem til å søke etter Gud. Fysiske, psykiske, 
politiske eller andre katastrofer kan få folk til å innse at Gud finnes. Personlige 
nederlag, nasjonale katastrofer og kriger er viktige grunner til at folk søker en 
makt som er større enn dem selv. Kirken har lenge vært klar over at fremgang 
i sjelevinnende arbeid ofte kommer på steder hvor folk opplever personlig eller 
sosial lidelse.

Det kunne virke som om Naaman hadde alt. Men han var også en mann uten 
håp. Er det ikke slik med oss også? Livet rommer godt og vondt. Hvordan 
kan vi lære å la begge deler holde oss nær til Herren?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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ET USANNSYNLIG VITNE

Les 2 Kong 5,1–7. Hva er det som foregår? Hvorfor skulle syreren bry seg om 
det en slavejente hadde å si? Hva kan være den skjulte konsekvensen av det 
som skjedde?

Bibelen forteller ikke hvordan jenta førte seg i huset, men det må ha vært et 
eller annet ved henne som fanget familiens oppmerksomhet. Tenk over det: 
En fange, en jente i hans husstand, kommer med en setning som får en rik og 
mektig militær leder til å gå til kongen sin og legge frem det hun har sagt for å 
få tillatelse til å reise. Og så laster han opp gaver til profeten. Selvsagt skjedde 
det mer enn teksten sier med rene ord. Men Guds redskap til å plante kunnska-
pen om seg i de førende kretser i Syria var en ikke navngitt slavejente som var 
blitt revet bort fra sitt hjem under et redselsfullt syrisk raid. I stedet for å ruge 
over sin harde og meningsløse skjebne, delte hun sin faste tro på Guds kraft, 
den som var virksom i Elisja i Samaria (vers 3). Som Daniel og hans venner i 
Babylon var også hun i stand til å snu motgangen til en måte å ære Gud på. Slik 
vendte Gud fangenskapet til en anledning til å dele sin tro. Som Ellen White 
skriver: «Måten hun oppførte seg på i dette hedenske hjemmet, er et talende 
vitnesbyrd om hvor viktig det er å begynne oppdragelsen i hjemmet tidlig.» – 
Alfa og Omega, bind 3, side 107 [PK 245]. 

Hva burde dette si oss om hvordan vår tro, vår livsstil og våre handlinger kan 
føre andre til oss og til de sannheter som vi er betrodd?

Det er også fascinerende å se hvordan Israels konge reagerer på brevet. Er jeg 
Gud? Kan jeg helbrede spedalskhet? Ordene viser hvor fryktelig sykdommen 
var og at bare et mirakel kunne helbrede den. Av en eller annen grunn forventet 
ordlyden i brevet at kongen skulle utføre helbredelsen. Han visste at det var 
umulig for ham, så han gikk ut fra det var en provokasjon.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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PROFETEN ELISJA

Historien om profeten Elisja i det niende århundret f.Kr. består av 18 episoder 
som strekker seg over mer enn femti år. Det meste av tiden var han leder av 
profetskolen, en oppgave i offentlighetens lys. Oppgaven omfattet også tegn og 
undere på både det personlige og det nasjonale plan. Både konger og vanlige 
borgere oppsøkte Elisja for å få hans råd.

Les 2 Kong 2,1–15. Hva sier dette om Elisjas kall og tjeneste?

Elisja var kalt av Gud og fikk utrolige opplevelser som må ha stadfestet kallet 
for ham. Ønsket om et «dobbelt mål» av Ånden viste at han skjønte han ville ha 
bruk for guddommelig kraft for å utføre sin oppgave, for alene var han hjelpe-
løs. Denne gudsmannen forsto det Jesus skulle si mange århundrer senere: «Jeg 
er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. 
For uten meg kan dere ingen ting gjøre» (Joh 15,5). Dette er noe vi må innse 
uavhengig av vår oppgave i Herrens verk.

Historien om Elisjas kall viser at han fikk denne kraften. Så han viste at han 
var klar over sin rolle da han sa til kongen: La Naaman «få kjenne at det er en 
profet i Israel» (2 Kong 5,8). 

Det må ha vært litt av et opptrinn da denne militære lederen og følget hans 
troppet opp i all sin prakt foran Elisjas hus, som nok var lite og beskjedent sam-
menlignet med den luksus Naaman var vant til. Men Naaman og folkene hans 
vippet ikke Elisja av pinnen. Nei, han løftet ikke en finger for å få hilse på sin 
mektige gjest. I stedet sendte han en ærendsgutt ut med en beskjed til offiseren! 
Det eneste han hadde igjen for sin lange tur fra Damaskus, var en kort beskjed 
om å gå ned til Jordan og bade! Og et løfte: «Så skal ... du bli ren» (vers 10). 
Den store mannens stolthet var såret. Men det var kanskje også meningen.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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NAAMAN BLIR HELBREDET

Les 2 Kong 5,11–14. Hva sier denne beretningen oss om Naaman og noe av 
det han måtte lære? Hva kan vi lære av dette?

Hvis profeten Elisja hadde møtt sin store gjest med besvergende gester ledsaget 
av magiske formler og andre ritualer som var vanlige i hedenske religioner, 
ville Naaman neppe ha tvilt. Men to ting gjorde ham fornærmet: Profeten kom 
ikke selv ut av huset og hilste på ham, og på toppen av det hele sendte han ham 
til Jordan-elven for å bli kurert for spedalskheten. 

Naaman hadde for så vidt rett. Skikk og bruk tilsa at Elisja skulle ha kom-
met ut og hilst på ham. Og elvene ved Damaskus var bedre, for vannet var 
klarere der enn gjørma i Jordan. Men Gud ville at Naaman skulle gå til Jordan 
i Israel. Hele prosessen skulle vise 1) at den sanne Gud hadde en profet i Israel 
og 2) at Gud belønner den som retter seg etter ham i tro.

Naamans følge overtalte ham til å rette seg etter seg sin nye «kommandant» 
og iallfall gjøre et forsøk. Argumentet om at han ville ha rettet seg etter beskje-
den hvis kuren hadde vært innviklet, gjorde utslaget. Det må ha vært tungt for 
Naaman å bite stoltheten i seg og høre på en slavejente, en utenlandsk profet 
som ikke viste ham behørig respekt, og til slutt sine egne tjenere. Men han var 
desperat etter å bli frisk.

«Så dro Naaman ned til Jordan og dukket seg sju ganger i elven, slik guds-
mannen hadde sagt. Da ble kroppen hans frisk igjen som kroppen til en liten 
gutt, og han ble ren» (2 Kong 5,14).

Kravene til Naamans helbredelse var tro og lydighet. Han bet stoltheten i seg 
og gjorde som Gud hadde sagt. Da han hadde badet sju ganger i Jordan-elven, 
ble han frisk. 

Les Rom 6,4–11. Hvordan avspeiler historien om Naaman noen av prinsip-
pene i disse versene? Hvordan har du opplevd det «nye livet» i Kristus?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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EN NYOMVENDT

«Nå vet jeg at det ikke finnes noen Gud på hele jorden uten i Israel. Ta nå imot 
en gave fra din tjener!» (2 Kong 5,15). Hvordan kommer frelseserfaringen til 
uttrykk i det som sies? Se Åp 14,12; 1 Joh 5,2.3; Rom 6,1.

Naaman kunne ha dratt rett hjem til Damaskus etter helbredelsen. Men han 
ville takke, så han dro tilbake til profeten. Denne gangen fikk han treffe Elisja 
personlig. Bekjennelsen om at Israels Gud er suveren i verden, er Bibelens 
viktigste tema. Disse ordene fra en hedning er et av høydepunktene i Det 
gamle testamentets åpenbaring av Gud. Naamans omvendelse viste at hans nye 
tilstand skyldtes Israels Gud. Profeten var israelitt, elven var den viktigste i 
Israel, og tallet sju er en klar hentydning til skaperverkets Gud. 

Hos Naaman har vi et eksempel på sann tro: Han fikk noe han ikke kunne 
fortjene. Elisja ville ikke ha gaver (2 Kong 5,16). Vi kan ikke kjøpe eller 
fortjene frelsen. Den er bare av Guds nåde. Men Naamans ønske om å gi Elisja 
noe for det han hadde gjort for ham, viser troens respons: takknemlighet for 
det man har fått. Elisja takket nei. Han fulgte Abrahams eksempel da han hjalp 
de hedenske kongene og nektet å ta belønning, med ordene om at ingen skal 
kunne si: «Jeg har gjort Abram rik» (1 Mos 14,23). Elisja visste at en gave ville 
ha spolert det Naaman skulle lære. Helbredelsen var Guds verk og et uttrykk 
for ren nåde.

«Alle må ha dette klart for seg: Tar vi imot Kristus som frelser, må vi ta 
imot ham som Herre. Vi kan ikke ha full frelsesvisshet i Kristus uten at vi 
vedkjenner oss ham som vår konge og retter oss etter hans bud. Det er slik vi 
viser at vi er tro mot Gud. Da er troen vår ekte, for den er en virksom tro. Den 
er virksom ved kjærlighet.» – Faith and Works, side 16. 

Hvis andre betraktet ditt liv, hva ville de da se som avslører din kjærlighet 
til Gud på grunn av det han har gjort for deg i Kristus?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Flere århundrer etter at Naaman hadde dratt tilbake til sitt hjemland som et 
nytt menneske i kropp og sinn, omtalte Jesus denne mannens tro som et for-
bilde for alle som gir seg ut for å tjene Gud. ‘Det var mange spedalske i Israel 
på profeten Elisjas tid; men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman.’ 
Gud gikk forbi alle de spedalske i Israel fordi deres vantro lukket velsignelsens 
dør for dem. En hedensk adelsmann som gjorde det han mente var rett, og som 
følte behov av hjelp, anså han som mer verdig til å nyte godt av hans velsig-
nelse enn de syke i Israel som ringeaktet sine gudgitte privilegier. Gud hjelper 
dem som verdsetter hans velsignelser og som følger lyset fra himmelen.» – Alfa 
og Omega, bind 3, side 112 [PK 252, 253] 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Mange har fundert over det som skjedde etter at Naaman ble helbredet. 

I 2 Kong 5,17–19 avlegger krigeren et mektig vitnesbyrd og sier: «For 
jeg vil aldri mer bære frem brennoffer og slaktoffer til andre guder, bare 
til Herren» (vers 17). Men rett etterpå sier han: «Når min herre, kongen, 
går inn i Rimmons tempel for å kaste seg ned og tilbe der og han støtter 
seg på min hånd, så jeg også må kaste meg ned der i Rimmons tempel, 
da må Herren tilgi meg dette» (vers 18). Hvordan skal man forstå det 
svaret Elisja ga ham? I hvilken grad bør misjonærer vise tålmodighet 
og forståelse for nyomvendte, spesielt når de har en annen religiøs og 
kulturell bakgrunn?

2. Hvor fort bør nyomvendte tilegne seg vår kultur? «Enken i Sarepta og 
syreren Naaman fulgte det lyset de mottok, og ble regnet som mer rett-
ferdige enn Guds utvalgte folk, som hadde forlatt Gud og gitt avkall på 
sin tro på grunn av bekvemmelighetshensyn og trang til verdslig ære.» 
– Alfa og Omega, bind 6, side 284 [AA 416].

3. Helbredelsen og frelsen nådde Naaman gjennom en tro som viste seg i 
det han gjorde. Snakk sammen om sammenhengen mellom tro og gjer-
ninger. Hvorfor er det så viktig å forstå hva de to har å si for vår opple-
velse av frelsen? 
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SUKKERTØYMISJONÆRER OG MAGIKERE
Fernando Filipe, Øst-Timor

Jeg heter Fernando Felipe og bor i Øst-Timor. En dag måtte lillesøsteren min, Tereza, og jeg på 
sykehuset. Mens vi ventet i akuttavdelingen, så jeg noen menn som ba sammen med sin syke 

venn. Det viste seg at de var adventistmisjonærer. Da de skulle gå, spurte jeg om de hadde blader. 
Nei, men de kunne fortelle en historie fra Bibelen. De fortalte om da Jesus helbredet en gal mann 
for mange djevler. Jeg ble veldig glad.

Vi ble på sykehuset den dagen, og om kvelden fortalte misjonæren mange flere historier. 
Dagen etter var misjonærens venn frisk nok til å dra hjem. Da de dro, var det noe som sa meg at 
jeg burde oppsøke dem.

Da vi ble skrevet ut fra sykehuset, dro jeg for å finne misjonærene. Jeg fant dem i en liten 
landsby. Vi studerte Bibelen hver dag, og omsider ble jeg døpt. 

Men ikke alle likte det. Naboen min sa at når folk alltid studerer Bibelen, blir de gale. En 
annen ble så sint at han slo meg så hånden min hovnet opp. Han sa at jeg skulle slutte å lese i 
Bibelen, men jeg fortsetter likevel. Be for ham. 

Min kone og jeg og våre to barn er de eneste adventistene i landsbyen. På sabbatene leser vi 
bibelstudiet sammen og ber.

Vi har begynt å selge tamarindsukkertøy for å få kontakt med folk i landsbyen. Tamarind er 
frukten på tamarindtreet. Frukten er seig og har en søt og sur smak. Merkenavnet vårt er ”AD-
VENT”, og vi har kalt sukkertøyet ”Malaki 3,10”. Folk kjøper sukkertøyet, og når de ser esken, 
leser de verset!

Jeg vil be våre menighetsmedlemmer over hele verden om å be for oss så vi kan få fortalt folk 
i landsbyen om Gud. Og be for tamarindproduktet mitt. Jeg tror det vil få folk til å spørre meg om 
verset og navnet. Be også om at vi snart må få en adventistskole her i Øst-Timor.
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Historien om Jona

25. juliLekse 4

Bakgrunnsstoff
Jona 1–4; 2 Kong 14,25; Jes 56,7; Jes 44,8; Matt 12,40; Åp 14,6–12.

Minnevers
«Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra 
alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett» 
(Apg 10,34.35). 

Historien om Jona er beretningen om en profet som går langt ut av sin triv-
selssone. Jona levde under Jeroboam II, ca. 750 f.Kr. (2 Kong 14,25), og er 
den eneste gammeltestamentlige profeten vi kjenner til som ble kalt til å være 
misjonær i et annet land. Israelitter flest på Jonas tid betraktet ikke hednin-
gene som en del av Guds frelsesplan. Men sannheten om at Skaperen ikke 
vil begrense frelsen til sitt utvalgte folk, finner vi flere ganger i Det gamle 
testamentet, spesielt i Jesaja og Salmene. Også i nytestamentlig tid var dette en 
tung lekse å lære. 

I de fire kapitlene i Jona leser vi om profetens motvillige pioneropplevelser 
som utenlandsmisjonær, på godt og vondt. Her er ett menneskes reaksjon på 
Guds kall bevart sammen med en sterk appell om behovet av misjon utenlands. 
Boken inneholder retningslinjer for misjonærer i fremmede land og tverrkul-
turell vitnetjeneste, og gir løsninger på noen av de spørsmål og problemer som 
vår tids misjonærer står overfor.
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DEN UFULLKOMNE PROFETEN

Les 2 Kong 14,25. Hva kan dette lære oss om Jona? Hvilket lys stiller det 
ham i?

Utenfor Jonas bok er profeten bare nevnt i ett annet gammeltestamentlig skrift-
sted, 2 Kong 14,25. Her hedres han som en profet som spådde at Israel ville ta 
tilbake land som Syria hadde erobret. 

Jona ble født i Gat-Hefer (hebraisk for «vinpresse ved vannhullet»), en by i 
Sebulon i det nordlige Israel, bare noen kilometer fra Nasaret. Det vil si at både 
Jesus og Jona var profeter fra Galilea. 

Les Jona 1,1–3.9, 12; 3,3–10; 2,1–9. Hva slags bilde tegner disse versene av 
ham, både på godt og vondt?

Jona fremstår som en merkelig blanding av sterke og svake sider: både egenrå-
dig og opprørsk, men også lærevillig og lydig. Han var modig og lojal mot Gud, 
og han trodde på bønn. Men han var også trangsynt, egoistisk og hevngjerrig. 
Mens Jona ble beskrevet som en Herrens tjener i 2 Kong 14,25, tegnes det et litt 
sørgelig bilde av ham i boken som bærer hans navn. Det er et tegn på Bibelens 
integritet og pålitelighet at han skildres så åpenhjertig. Det ville være bare natur-
lig og menneskelig om forfatterne hadde tilslørt og skjult mindre flatterende 
karaktertrekk hos Bibelens helter. Men under Åndens veiledning skildrer de både 
modige og smålige trekk hos folk. Dette viser at Gud kan bruke dem hvis de er 
villige til å bli brukt, enda så svake og lite tiltalende de ellers måtte være.

Hvilke andre bibelske personligheter kunne Gud bruke til tross for deres 
svakheter? Hvordan kan det gi oss håp å se at Gud bruker ufullkomne men-
nesker med personlighetsmangler når han vil nå andre?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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EN TIDLIG MISJONÆR

«Gå til Ninive!» sa Gud til Jona. Den gjengse appellen til nasjonene i Det 
gamle testamentet var «kom til Sion». Guds plan var at Israel skulle leve ut sin 
tro, og landet skulle bli så attraktivt at andre folkeslag ville komme til dem og 
få inspirasjon (Jes 56,7). 

Som forløper for disiplene i Det nye testamentet (Matt 28,18–20) får Jona 
beskjed om å dra til Ninive, et land han betraktet som et sentrum for av-
gudsdyrkelse, brutalitet og totalitarisme. Jona la grundige planer for en reise 
vestover havet, enda Gud hadde sagt at han skulle dra østover til lands. Den 
motvillige profeten flyktet i motsatt retning.

Les Jona 1,3–17. Hvilken lærdom kan vi hente fra denne forbløffende 
fortellingen? 

Guds mottrekk mot Jonas flukt kom i form av et uvær. Vinden er lydig mot sin 
skaper, selv om Skaperens profet ikke er det (Mark 4,41). Jona sov under stor-
men, mens mannskapet ba (Jona 1,5). Men han var ærlig og tilsto at han var 
skyld i elendigheten, og han vitnet for den sanne Gud. Legg merke til at svaret: 
«Jeg er hebreer», beskrev både hans tro og hans nasjonalitet. I sin bestyrtelse 
over stormens villskap prøvde sjøfolkene å redde seg selv og passasjerene, og 
de viste medfølelse med Jona og ville ikke kaste ham over bord. Vi ser at pro-
feten var villig til å ofre seg selv for å redde andre. Da de endelig gjorde som 
han hadde sagt, la uværet seg og det ble blikk stille (vers 15). Sjøfolkene ble de 
første som vendte om til Jonas Gud, en Gud som også kunne bruke Jona når 
han flyktet fra kallet.

Det var et like stort under at Jona ble reddet som at skipet ble berget. Gud 
sendte «en stor fisk». Grunnteksten sier ikke hva slags fisk det var som svelget 
Jona og reddet ham. Jona i fiskens buk er den mest kjente episoden i hele bo-
ken, men glem ikke at dens dypere budskap er at Gud elsker, har omsorg for og 
vil at alle mennesker skal bli frelst. 

For det finnes bare én Gud, himmelens og jordens skaper (se Jes 44,8; 
45,5.6). Det er avgudsdyrkelse å tilbe noen eller noe annet. Andre «guder» 
man ber til, er oppspinn og løgn. Hvorfor er det så viktig å være klar over 
dette når det er tale om misjon?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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I STORFISKENS BUK

De tre dagene i storfiskens buk ble et bilde på Kristi død og oppstandelse (Jona 
1,17–2,10; Matt 12,40). Gud sendte den store fisken. Det finnes "fortellinger" 
om mennesker som har overlevd på havet etter å ha blitt slukt av en hval, men 
det var Gud som skaffet til veie akkurat denne store fisken og kraften som 
bevarte hans tjener mens han var i den. Slik var dette en mirakuløs hendelse 
som bare kunne skje ved en inngripen fra Guds side, han som overalt i Bibelen 
er en personlig Gud som griper inn i folks liv på forunderlig vis. 

Det finnes ting som tyder på at uttrykket «tre dager og tre netter» var en 
gammel talemåte for den tiden det tok å gjennomføre den tenkte reisen til 
sheol, det hebraiske ordet for dødsriket. Når man tenker på det som skjedde, 
burde Jona ha vært så godt som død.

I fiskens buk begynte han å be. Skipperen hadde uten hell bedt Jona om å 
påkalle «guden sin» (Jona 1,6). Nå som alt ser håpløst ut, begynner Jona å be, 
og det så det forslår. Det måtte en desperat situasjon til for å få ham til å gjøre 
det han burde ha gjort for lenge siden. Jonas bønn er sammenfattet i form av en 
takkesalme. Slike salmer består gjerne av fem deler: (1) innledning, (2) skild-
ring av problemet, (3) rop til Gud om hjelp, (4) Guds handling beskrevet og  
(5) løfte om å holde alt man har lovet og vitne om Guds frelsesgjerning. Det vil 
si: Herre, hvis du redder meg ut av dette, lover jeg å gjøre dette og hint. Hvem 
har vel ikke bedt slik? Spørsmålet er: Gjorde du det du lovte å gjøre?

Les Matt 12,40. Hvordan anvender Jesus historien om Jona på seg selv?  
Se også Joh 2,19–22.

Kapitlet ender med ordene: «Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp 
på tørt land» (Jona 2,11). Guds befaling til storfisken utrettet det sjøfolkene 
ikke klarte. Etter sin oppstandelse befalte Kristus disiplene å gå ut i all verden, 
og etter sitt undervannseventyr dro Jona til hedningene og ble Det gamle testa-
mentets største misjonær. Jonas redning vitnet om Guds frelsende nåde. Med 
tangen hengende nedetter hele seg, nådde han land som et vitnesbyrd om Guds 
faste forsett om å frelse syndige assyrere fra døden.

______________________________________________________________________________________________________
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NINIVE-GENERASJONEN

Les Jona 3. Hva kan kapitlet lære oss om oppsøkende virksomhet og 
evangelisering?

«Herrens ord kom til Jona for andre gang: ‘Stå opp og gå til storbyen Ninive! 
Det budskapet jeg gir deg, skal du rope ut over byen.’» (Jona 3,1.2). Teksten 
inneholder to viktige verb. 1) Dette er andre gang Gud sier «Gå!» Gud gir ikke 
opp. Han gir oss en ny sjanse. Her har vi igjen Det nye testamentets misjons-
tanke om å oppsøke folkeslagene i motsetning til å forvente at de skal komme 
til deg. 

2) Det andre viktige verbet er «rope ut». Forkynnelsen har alltid vært viktig 
i Bibelen. Den er fortsatt den mest effektive måten å spre evangeliet på. Gud 
understreket at det skulle være det budskapet jeg gir deg. Det vi forkynner, må 
være Guds budskap, ikke vårt eget eller en modifisert eller sensurert utgave av 
det.

Guds budskap er trussel og løfte, dom og evangelium. Hans skarpe budskap 
var: «Ennå førti dager, og så skal Ninive bli ødelagt!» (Jona 3,4). Det var dom-
men. Men det var også et løfte om håp, utfrielse og frelse. Ja, slik må det ha 
vært, for folk tok budskapet til seg og ble reddet.

Det «evige evangelium» i Åp 14,6–12 advarer også om dommen. Evange-
lium og dom går hånd i hånd: Evangeliet er Guds middel til å slippe dommens 
fordømmelse. 

Vår forkynnelse av evangeliet duger ikke uten at disse delene er med. «Poli-
tisk korrekthet», som gjør at av disse krasse elementene utvannes, er risikabelt. 
Det er også en nedtoning av forskjellene mellom religioner eller mellom ulike 
kristne tradisjoner. Vi må tilpasse vår forkynnelse etter de menneskene vi 
prøver å nå, men det må ikke skje på bekostning av det budskapet Gud har gitt 
oss å forkynne.

Hva skjer videre? (Jona 3,5–10). Folk i Ninive trodde, og de handlet i tro og 
ble frelst.

Gud har gitt oss løfter, men også advarsler. Hvordan viser denne historien 
at løftene og advarslene er gitt på betingelser? 

______________________________________________________________________________________________________
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JONAS KLAGESANG

Jona 4,1–11 viser at Guds største problem når profeten skulle drive verdensmi-
sjon, ikke var avstander, vind, sjøfolk, fisker eller hedninger. Det var profeten 
selv. Den troen som folk i Ninive viste, står i grell kontrast til Jonas vantro 
og hevnlyst. Jona er den eneste i Bibelen som anklager Gud for å være nådig, 
barmhjertig og langmodig og rik på miskunn og kvier seg med å sende kata-
strofer. Man skulle tro at de fleste ville være glade for disse sidene av Guds 
natur.

«Jona burde vært den første til å glede seg over Guds ufattelige nåde da han 
ble klar over at Gud ville skåne denne byen som tross sin ondskap hadde angret 
i sekk og aske. Men i stedet gav han rom for den tanke at han kanskje ville bli 
ansett for å være en falsk profet. Nidkjær som han var for sitt rykte, glemte han 
at menneskene i den onde byen betydde langt mer. Jona mislikte sterkt at Gud 
viste medlidenhet med de angrende innbyggerne, og han ble harm.» – Alfa og 
Omega, bind 3, side 122 [PK 271].

Les Jona 4,10.11. Hva sier disse versene oss om Guds vesen i motsetning til 
menneskets syndige natur? Hvorfor skal vi være glade for at det er Gud, og 
ikke mennesker, som skal dømme oss i dommen?

Jona viste sin vrede to ganger (kapittel 4). Han ble sint fordi Gud ombestemte 
seg og sparte Ninives over 120 000 innbyggere. Han ble også sint fordi busken 
visnet. Profeten var selvopptatt og måtte få orden på sine prioriteringer.

Gud sa at Jona måtte oppdage menneskenes brorskap ut fra at Gud er vår far. 
Profeten burde godta at han var som disse «fremmede», selv om de var på ville 
veier. Var ikke 120 000 mennesker mer verdt enn en busk?

Les Guds irettesettelse av Jona enda en gang. Kan Herren si noe lignende 
om oss? Forklar. Lar vi oss oppsluke mer av våre egne problemer, om de er 
aldri så små, enn de menneskene som Jesus gav sitt liv for å frelse? 

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Jonas bok er viktig for å forstå grunnlaget for bibelsk misjon, for den tar opp 
Guds mandat til sitt folk når det gjelder fremmede folkeslag og er derfor et 
forberedende skritt for misjonsmandatet i Det nye testamentet. Men den er også 
viktig fordi den gir oss et glimt av den inngrodde motstanden dette mandatet 
støter på nettopp hos den tjeneren som Herren har valgt til å utføre sitt verdens-
omspennende arbeid.» – Johannes Verkuyl, Contemporary Missiology (Grand 
Rapids, 1978), side 96. 

  Spørsmål til drøftelse
1. «I historien om Ninive er det en lærdom som du bør studere nøye ... Du 

må kjenne din plikt overfor dine medmennesker som er uvitende syn-
dere og trenger din hjelp.» – The Southern Work, side 80. Hva er vår 
plikt overfor disse menneskene? 

2. Assyria var en av supermaktene som dominerte det nære Østen fra ca 
885 til 625 f.Kr. Israel og Juda ble flere ganger offer for deres under-
trykkelse. Israels kong Jehu måtte betale tributt til assyrerkongen 
Salmanassar III. Israel ble til slutt inntatt av assyriske styrker ca. 722 
f.Kr. Det er ikke rart at Jona kvidde seg for å dra til Ninive, som var en 
av de fire viktigste byene i Assyria og sentrum for tilbedelsen av Ishtar, 
gudinnen for kjærlighet og krig. Gud hadde kalt ham til å dra til fiendens 
hovedsete og be de krigerske assyrerne om å omvende seg. Hva kan 
dette lære oss om misjon?

3. Hvordan kan den siste menighet unngå å tro at rådene og velsignel-
sene omkring sabbat, helse og utdanning bare gjelder dem, og ikke 
folkeslag ene? Les Åp 3,17.18.

4. Hvordan kan man si at de tre englebudskapene i Åp 14,6–12 minner om 
Jonas budskap til folket i Ninive?

5. Noen avviser historien om Jona uten videre, spesielt den delen hvor han 
er i storfiskens buk. Hva får dem til å avfeie den? Hva skal til for at man 
kan tro på den? 
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DE HØYESTE KARAKTERENE
Maria Leonina Dos Santos Morais (18), Øst-Timor

Min venn Mariano og jeg er nettopp ferdige på videregående. Vi har gått i samme klasse 
siden ungdomsskolen. Den gang var Mariano en bråkmaker. Men på videregående var han 

nesten ikke til å kjenne igjen. 
Mariano var blitt snill, og han og jeg fikk topp karakterer hvert halvår. Men jeg ble sjalu. Han 

kom aldri på skolen på lørdager, men likevel fikk han de beste karakterene. Bestefar er trollmann, 
og han ga meg en naturmedisin så jeg skulle slå Mariano på prøvene, men det hjalp ikke.

En dag spurte jeg Mariano rett ut. Han fortalte at Gud hjalp ham og at han leste i Bibelen. Da 
ble jeg glad, for vi hadde en bibel hjemme. Jeg gikk hjem og leste i den, men jeg ga opp etter et 
par sider, for jeg forsto ingenting.

Mariano bare lo da jeg fortalte ham det. – Hvis du vil, så kan jeg komme og studere Bibelen 
sammen med deg, sa han.

Etter et par ukers bibelstudier begynte naboene å spørre hva vi holdt på med. Da de fikk vite at 
vi studerte Bibelen, ble de sinte. Mor arbeidet i Dili, så hun visste ikke hva jeg foretok meg, for 
jeg bodde hos besteforeldrene mine nå. Da hun fikk vite om bibelstudiene og at jeg ville bli døpt, 
ble hun sint og sa at hun ville kaste meg ut hjemmefra hvis jeg ble adventist.

Jeg ba mye om dette, og andre adventister ba også for meg. Besteforeldrene mine tok meg i 
forsvar hos mor. Bestemor sa at jeg hadde blitt ”en snill jente som ikke banner mer og som ikke 
finner på rampestreker lenger.” Mor forsto henne og var ikke sint på meg mer.

Jeg ble døpt i 2012 og fikk mange problemer. Vennene våre var slemme med Mariano og meg. 
Nå gikk heller ikke jeg på skolen på sabbaten. Lærerne flyttet alle tentamener til lørdager og ville 
ikke gjøre noe unntak for oss to. Så vi ble utvist fra skolen fordi vi ikke "fulgte reglene".

Men lovet være Gud. Vi fikk plass på en muslimsk skole i nærheten og kunne fortsette skole-
gangen uten sabbatsproblemer. 

Etter eksamen ble jeg volontørmisjonær i 1000 Missionary-bevegelsen og arbeider sammen 
med en god partner fra Indonesia. Be for meg at jeg alltid må være en god misjonær, spesielt når 
vi møter problemer i landsbyene der vi arbeider.
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Landflyktige misjonærer

1. augustLekse 5

Bakgrunnsstoff
Dan 1–12; Jes 39,5–7; Dan 2,44; Matt 24,14.15; 1 Mos 41.

Minnevers
«Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål 
skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. 
Hans rike går aldri til grunne» (Dan 7,14).

Syvendedags-adventistene tror på profetiene om at Jesus Kristus kommer 
snart igjen. Hans komme skal sette punktum for verden slik vi kjenner den 
og innlede Guds evighetsrike, som er beskrevet slik i Daniels bok: «Riket og 
herredømmet, og makten over rikene under himmelen, skal bli gitt til det folket 
som er Den Høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter 
skal tjene og adlyde ham» (Dan 7,27, NBK). Dette riket er oppfyllelsen av vår 
tro. Det er dette Hebreerbrevet (Hebr 11,16) kaller «et bedre land», det som hele 
Guds folk gjennom tidene har ventet på og som «har Gud til byggmester og 
skaper» (Hebr 11,10).

Men Daniels bok er også en slags håndbok i misjonsarbeid. Her kan vi se 
hvordan Herren brukte noen av sitt folk som vitner for dem som levde i åndelig 
og teologisk uvitenhet. Ved sin trofasthet, iver og urokkelig tro åpenbarte de 
den levende Gud for dem som bare kjente avguder og ga dem en sjanse til en 
plass i evighetsriket.
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EKSILET

Les Jes 39,5–7 og Dan 1,1.2. Hva er sammenhengen mellom disse tekstene?

Daniel («Gud er min dommer») ble ført i ilmarsj fra Jerusalem til den babylon-
ske hovedstaden. Daniels bok gir glimt av hans liv ved hoffene i Babylon og 
Persia. Etter tre års «utdanning» i Babylon fikk Daniel jobb i embetsverket som 
kongelig rådgiver. Ved Guds hjelp ble han misjonær til to supermakter. 

Daniels bok er mer enn profetisk litteratur. Leseren møter noen av de 
utfordringene hebreerne støtte på i en kultur som iblant var direkte fiendtlig 
innstilt og ikke gjorde det lett å være tro mot Israels Gud. Boken tegner også et 
fint bilde av mennesker som levde i troskap mot sannheten uten støtte i tempel, 
presteskap og ofringer. 

Les Daniel 1,8–13; 5,12; 6,4; 9,3–19. Hva sier disse tekstene om Daniels 
karakter og det som gjorde ham til en stor misjonær? 

«Enver institusjon som bærer Syvendedags Adventistsamfunnets navn, skal 
være det for verden som Josef var i Egypt og Daniel og hans venner var i 
Babylon. Etter Guds forsyn ble de ført bort som fanger slik at de kunne føre 
kunnskapen om den sanne Gud ut til folkeslagene. De skulle være Guds repre-
sentanter i vår verden. De skulle ikke gå på akkord med avgudsdyrkelsen i de 
landene de kom til, men følge sin overbevisning. Som en særlig gunst skulle de 
bli kjent som tilbedere av den Gud som er himmelens og jordens skaper.»  
– Testimonies for the Church, bind 8, side 153.

Tenk så lett Daniel kunne ha gått på akkord med sin tro, omstendighetene 
tatt i betraktning. Hva kan hans eksempel lære oss om hvor tafatte våre 
unnskyldninger for å gi etter ofte er?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VITNER (DAN 2–5)

Daniel ble vitne til den sanne Guds makt i motsetning til Babylons avguder. 
Etter å ha sunget en lovsang sammen med sine venner og takket Gud for at han 
hadde hørt deres bønner (Dan 2,20–23), tolket han kongens drøm og vitnet om 
Guds storhet og makt over alle jordens riker. 

Hva sier kongen som viser at han hadde lært noe om den sanne Gud? Se Dan 
2,47.

I Dan 2 leser vi at Daniel ikke hadde noe valg: gi kongen det han vil ha eller dø. 
Men i neste kapittel hører vi at de tre vennene hans kunne ha unnsluppet den 
brennende ovnen ved å rette seg etter kongens befaling. I stedet ble de vitner 
om den sanne Guds makt. 

«Hvordan visste Nebukadnesar at den fjerde skikkelsen lignet Guds Sønn? 
Han hadde hørt om Guds Sønn fra de hebraiske fangene i landet. De hadde 
med seg kunnskapen om den levende Gud som hersker over alle ting.» – The 
Advent Review and Sabbath Herald, 3. mai 1892.

Hva sier kong Nebukadnesar om den sanne Gud i Dan 4, også takket være 
Daniels vitnesbyrd? Se Dan 4,37.

Dan 5 er en rapport om Daniels siste opptreden ved hoffet i Babylonia. Han 
blir bedt om å forklare skriften på veggen i Belsasars palass, som forutsa at det 
babylonske riket skulle falle i hendene på mederne og perserne. Belsasar ble 
sikkert imponert over Daniels evner, men det var for sent: Kongens skjebne var 
så godt som beseglet. Det triste er at Belsasar hadde hatt anledning til å lære 
sannheten å kjenne og ta imot den (se Dan 5,17–23). Men han gjorde ikke bruk 
av disse mulighetene.

Det er viktig å spørre seg selv: Hva slags vitnesbyrd er mitt liv for verden? 
Hva sier svaret deg?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 5 43

Lekse 5  /  1. august Tirsdag

DANIEL I PERSIA

«Da han nærmet seg hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel: ‘Daniel, 
du tjener for den levende Gud, har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge 
deg fra løvene?’» (Dan 6,21). Kongen kalte Daniel «tjener for den levende 
Gud.» Hva ligger i det?

I Dan 6 står det at Daniel er blitt en av tre overhoder som 120 satraper skulle 
rapportere til. Kong Dareios overveide å utnevne ham til visir over hele riket. 
Dette vakte de andre overhodenes og satrapenes motvilje. De fikk kongen til 
å utstede et dekret for hele riket som egentlig bare var myntet på Daniel. Han 
ble kastet i en løvehule, og ikke engang kongen kunne gjøre noe med det. Men 
Gud grep inn. Daniels utfrielse gjorde kongen så glad at han utstedte et konge-
lig dekret der han æret Daniels Gud.

«Deretter skrev kong Dareios til folk og nasjoner og tungemål over hele 
jorden:’ Rikelig fred! Hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så 
langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er 
den levende Gud, han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne, hans 
velde er uten ende. Han berger og redder, han gjør tegn og under i himmelen og 
på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør’» (Dan 6,26–28).

Les Dan 6. Hva er det i kapitlet som viser at Daniel allerede hadde vitnet for 
kongen? Og hva er det i kongens befaling som viser at han visste mer om 
Daniels Gud enn det den dramatiske redningen kunne ha lært ham? Hva sier 
dette om Daniels vitnesbyrd for ham?

______________________________________________________________________________________________________
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DANIEL OG GUDS EVIGE RIKE

Daniel tolket ikke bare andres drømmer. Han fikk syner som skisserte store 
verdensmakters skjebne (Dan 7-12). Daniels syner understreket at Gud har kon-
troll med nasjonene til tross for de jordiske herskernes planer og intriger. Han 
og hans rike skal seire, og seieren blir fullstendig (se Dan 2,44). 

Les Daniel 7,13.14. Hva skildres i disse versene, og hva har dette å gjøre med 
tanken om at vi skal forkynne evangeliet for verden? 

Hovedtanken her er opprettelsen av Guds evighetsrike, som skal skje etter 
Jesu gjenkomst. Og hva sa Jesus om det som var viktig i forbindelse med hans 
gjenkomst? 

«Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd 
for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når dere ser at det motbydelige 
som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den 
som leser opp, tyde det! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene» (Matt 
24,14–16).

Jesu profetier om verdens ende i Matt 24 knytter an til Daniels profetier. 
Jesus utdypet og anvendte det Daniel forutså (Dan 11,31; 12,11) om «det 
motbydelige som ødelegger» på sin egen tid og fremover. Poenget er at Jesus 
knyttet Daniels bok til endetiden, noe som ikke er overraskende, siden Daniel 
mange steder henviser til endetiden (Dan 8,17.19; 11,35; 12,4.13). Og enden 
kommer, men først skal «dette evangeliet om riket ... forkynnes i hele verden» 
(Matt 24,14). 

Evangeliet skal forkynnes for «hele verden». Først da kommer Jesus tilbake. 
Og vi er kalt til å forkynne det. Da sier noen at Jesus ikke kan komme før vi 
har gjort jobben vår. Hvordan skal vi forstå vår innflytelse på tiden for Jesu 
gjenkomst? Del dine tanker med gruppa på sabbaten. 

______________________________________________________________________________________________________
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ANDRE MISJONÆRER I UTLENDIGHET

Daniel var i ufrivillig eksil. Som Josef og Moses i Egypt, Nehemja i Babylon 
og Ester i Persia. Deres liv viser at man kan være trofast mot Gud selv om det 
åndelige og kulturelle klimaet er lite gunstig. Med Guds hjelp kunne man også 
få ledende stillinger i disse landene. Alle hadde et rikt liv der de behendig 
taklet innfløkte religiøse, sosiale, politiske og økonomiske forhold som var helt 
forskjellige fra hjemlandet. De var ikke bare lojale medlemmer av hebraiske 
eksilgrupper – de var også misjonærer for Israels Gud. 

Vitnetjenesten i eksil omfattet både passiv tilstedeværelse og aktiv forkyn-
nelse. 

Ester Daniel
1. Ga seg ikke til kjenne som hebreer 
før hun ble bedt om å fortelle det
2. Holdt troen for seg selv til hun ble 
bedt om å avsløre den
3. Gud vernet om henne og familien 
hennes 
4. Vitnet for kongen for å redde både 
seg selv og sitt folk 
5. Bidro til at en minoritet fikk religi-
onsfrihet og rett til selvforsvar

1. Ga seg til kjenne som hebreer
2. Bekjente sin religiøse 
overbevisning
3. Gud beskyttet ham og hans venner
4. Vitnet for kongen for å redde både 
sitt og andres liv 
5. Bidro indirekte til at kong Kyros 
lot hebreerne dra hjem og gjenreise 
tempelet i Jerusalem 

 
Les 1 Mos 41. Hvordan vitnet Josef for egypterne? Hvordan er hans erfaring 
en parallell til fortellingen om Daniel og hans venner i Babylon?

I hvilke situasjoner kan du vitne for din tro? Er ditt vitnesbyrd passivt eller 
aktivt, eller begge deler? Hva kan du si eller gjøre som vil være et bedre 
vitnesbyrd for andre om Guds godhet og kjærlighet?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 5  /  1. augustFredag

VIDERE STUDIUM

«Mange vil bli kalt til en større tjeneste. Hele verden vil være åpen for evan-
geliet ... Fra alle deler av verden lyder ropet fra mennesker som er rammet 
av synd, om å få vite noe om kjærlighetens Gud ... Det påhviler oss som har 
fått del i denne kunnskap, og også barna våre som vi skal bringe kunnskapen 
videre til, å svare på dette ropet. Alle familier og skoler, alle foreldre, lærere 
og barn som har mottatt det klare lyset fra evangeliet, vil oppleve en krise da 
de vil bli stilt overfor det samme spørsmålet som dronning Ester fikk på det 
skjebnesvangre tidspunktet i Israels historie: ‘Hvem vet om det ikke er for en 
tid som denne at du har fått dronningrang’?» – Det kristne hjem, side 376–377 
[AH 484, 485]. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Snakk om profetiene i Daniels bok, spesielt Dan 2, 7 og 8. Hvorfor er de 

et så sterkt vitnesbyrd, ikke bare om Bibelens profetiske pålitelighet, 
men om Guds forutviten om fremtiden? Legg merke til at Dan 2, 7 og 8 
til sammen gir oss navnene på tre av de fire store rikene. Hvorfor burde 
dette gi oss tillit til Guds ord og løfter?

2. I disse historiene i Daniels bok og noen av de andre historiene, for 
eksempel om Josef, skjedde det undere som gjorde disse personene 
troverdige som vitner for folkeslagene rundt dem. Men samtidig var det 
trekk ved deres personlighet som gjorde deres vitnesbyrd enda mer 
troverdig. Hvordan kan personlighet og trofasthet være et bedre vit-
nesbyrd om Guds virkelighet og hva han kan gjøre i vårt liv enn tegn og 
under?

3. I onsdagens avsnitt leste vi at Matt 24,14 sier at evangeliet må ut til 
hele verden, og så skal enden komme. Betyr dette at Jesus ikke vil 
komme tilbake før vi gjør det arbeidet som han har kalt oss til å gjøre? 
Snakk om det.
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1 .  august

EN STOR PLAN FRA GUD
Romena Feitas Guteres, Øst-Timor

Jeg heter Romena. Alfonso og jeg har fire barn. Før jeg ble adventist i 2012 var jeg katolikk. 
Vår sønn ble født med store øyeproblemer. Trollmannen kunne ikke helbrede ham, men 

kostet oss mye penger. Jeg sa til Alfonso: – Jeg tror ikke på dette her lenger. Vi mistet vår første 
gutt på grunn av dette, og jeg vil ikke at denne også skal dø.

Så vi tok med gutten til sykehuset i Dili. Legen sa han måtte opereres. Jeg ble redd, men vi 
skrev under, og legen sa han ville operere ham neste dag.

Før operasjonen traff jeg en dame fra Indonesia. Hun fortalte at hun var lærer og prøvde å 
trøste meg, for jeg sørget allerede over gutten. Hun ba med meg. Jeg ville lære mer, og noe sa 
meg at gutten kom til å klare seg.

Vi ble på sykehuset i flere dager etter operasjonen. Kvinnen fortalte meg mer om Jesus. Jeg 
spurte hvilken religion hun tilhørte. Hun fortalte at hun var adventist. Jeg sa at jeg var katolikk, 
men at noen av vennene mine var adventister.

Gutten min ble snart frisk, og vi kunne reise hjem. Jeg bestemte meg for å finne Gud, så jeg 
kontaktet to adventistmisjonærer som studerte Bibelen med meg hver dag.

Men Alfonso likte ikke at jeg studerte Bibelen og sa jeg måtte holde opp. Men jeg gikk likevel 
til bibelstudier. En dag bestemte jeg meg for å bli døpt. Men problemet var at Alfonso og jeg ikke 
var gift, vi bare levde sammen. Vi måtte først bli gift, sa pastoren. Alfonso overrasket meg og sa 
at vi skulle gifte oss i adventkirken. Vi ble gift, og så ble jeg døpt.

Da vi kom hjem, overrasket Alfonso meg igjen. – Jeg vi også studere Bibelen, sa han. Jeg ble 
så glad. Tre måneder senere ble mannen min døpt, han også.

I ettertid har jeg skjønt at Gud hadde en stor plan med at vi måtte på sykehuset med gutten vår. 
Vi traff en fantastisk adventistkvinne som fortalte om sin tro, slik at vi lærte Bibelen å kjenne og 
ble adventister. Jeg er så glad for at vi er en adventistfamilie nå.
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Ester og Mordekai

8. augustLekse 6

Bakgrunnsstoff
Est 1–10; 1 Kor 9,19–23; Joh 4,1–26; Apg 17,26; Matt 22,21; Rom 1,18–20.

Minnevers
«For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et 
annet sted, mens du og ditt farshus vil gå til grunne. Og hvem vet om det 
ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?» (Est 4,14).

Ester fikk et spesialoppdrag i det persiske rikets farlige sentrum. Oppdraget 
innebærer en serie kontraster. Hun var et foreldreløst kvinnelig medlem av 
en foraktet etnisk og religiøs minoritet i datidens supermakt. Likevel ble hun 
gift med den persiske kongen. Men dette var ingen Askepott-historie. Hun ble 
hentet fra det store intet og håndplukket til et helt spesielt oppdrag. Oppdraget 
krevde den risikable strategien det var å arbeide i det skjulte. Senere måtte hun 
avsløre sin etnisitet og tro under farefylte omstendigheter. 

Hun ble støttet av sin fetter og fosterfar Mordekai i sitt dristige vitnesbyrd 
ved det intrigefylte hoffet i perserriket. Hennes folk ble reddet, de unnslapp sin 
lave sosiale status og ble gjenstand for beundring over hele riket. 

Som et resultat av hennes trofasthet fikk kunnskapen om den sanne Gud 
større utbredelse. Historien om Ester og Mordekai er ikke noen «typisk» misjo-
nærhistorie, men vi finner prinsipper her som kan gjøre det lettere å forstå hva 
det vil si å vitne under farlige forhold.
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Lekse 6  /  8. august Søndag

ESTER I PERSIA

Les Est 1,2–20. Hva skjer? Er det noe av dette som er vanskelig å forstå i vår 
tid? (Mens du leser, bør du huske at mye ikke blir omtalt.)

Den ukelange banketten som kong Ahasverus ga for sine stormenn og 
tjenestemenn, er overdådig, selv for en toppolitiker. Det hemningsløse alkohol-
forbruket (Est 1,7.8) var vanlig under slike fester. Det finnes andre opptegnelser 
hvor oldtidens konger skrøt av hvordan de underholdt tusenvis av gjester. I 
dette tilfellet tåkela den veldige drikkingen kongens dømmekraft i den grad 
at han ga sin kone Vasjti beskjed om å underholde hans fordrukne mannlige 
gjester. Dette var langt under hennes verdighet som gift kvinne og medlem 
av kongefamilien. Hva hun enn svarte, risikerte hun tapt status. Beslutningen 
om å bevare sin selvrespekt og trosse herskerens autokratiske lyster, forbere-
der leseren på det gode som en prinsippfast kvinne kunne utrette, også ved et 
mannsdominert hoff.

Men vi må også forholde oss til Esters handlinger. Est 2,3 tyder på at kvin-
nene ikke kom frivillig. Kongen utstedte dekretet, så Ester måtte dra. Hvem vet 
hva som ville skjedd om hun hadde nektet?

Les 1 Kor 9,19–23. Hvordan kan vi anvende disse versene på det som skjedde 
med Ester? Er de relevante?

Så langt har Vasjti vært den virkelige heltinnen. Hun forsvinner nå ut av his-
torien. Hennes anstendighet og faste holdning åpnet veien for Ester. Iblant 
fører ikke prinsippfasthet til gode resultater. Hvorfor skal vi være prinsipp-
faste når vi ikke vet utfallet av våre handlinger? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  8. augustMandag

ESTER VED KONGENS HOFF 

Les Est 2,10. Når bør man skjule sin nasjonalitet eller religiøse tilhørighet, i 
hvert fall for en tid?

Les Joh 4,1–26, historien om Jesus og kvinnen ved brønnen. Hvorfor sa Jesus 
rett ut at han var Messias når han ikke åpenbarte det for sitt eget folk? Kan 
denne historien gjøre det lettere å forstå det Mordekai sa til Ester?

To ganger ba Mordekai Ester om ikke å røpe sin nasjonalitet og familiebak-
grunn. Noen lærde har tvilt på at slik fortielse var nødvendig, spesielt i en tid 
da jødene ikke ble forfulgt. Kunne hun ikke ha vært et vitne om sin Gud blant 
disse hedningene hvis hun hadde sagt hvem hun var og hvilken Gud hun tilba? 
Eller kan det tenkes at det å være jøde ikke ga troverdighet ved hoffet og at hun 
ikke ville ha fått adgang til kongen for å be for sitt folk hvis hun hadde avslørt 
sin etnisitet? Men det ser ut til at Mordekai hadde advart Ester mot å avsløre sin 
identitet alt før trusselen oppsto. Bibelen sier ikke noe om hvorfor han sa dette 
til henne. Men Jesu eksempel viser at det ikke alltid er nødvendig å avsløre alt 
på en gang. Forsiktighet kan lønne seg. 

Så hvorfor talte Jesus så åpent til kvinnen ved brønnen og ikke til sitt eget 
folk?

«Han var langt mer forbeholden når han talte til dem. Det som ikke ble sagt 
til jødene, og som disiplene senere fikk pålegg om å holde hemmelig, ble åpen-
bart for henne. Jesus så at hun ville bruke sin kunnskap til å gi andre del i hans 
nåde» – Alfa og Omega, bind 4, side 155 [DA 190]. 

Har du noen gang funnet det klokest å ikke si for mye om din tro eller dine 
synspunkter? Hvilke grunner hadde du? Kunne du ha gjort noe annerledes?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  8. august Tirsdag

«FOR EN TID SOM DENNE» (EST 2,19–5,8)

I Est 3,1–5 skyter historien fart. Jøden Mordekai holdt budet om avgudsdyr-
kelse og nektet å bøye seg for Haman. Han ble rasende og ville hevne det han 
oppfattet som ringeakt. Med sine handlinger vitnet Mordekai om den sanne 
Gud blant hedningene.

Hva var Hamans påskudd for å tømme riket for jøder? Hva sier dette om hvor 
lett kulturforskjeller kan gjøre oss blinde for andres menneskeverd?  
Est 3,8–13, se også Apg 17,26.

Da Hamans planer ble kunngjort, viste Mordekai sin sorg med et av de jødiske 
religiøse ritualene som er nevnt i Esters bok: «Han flerret klærne sine og 
kledde seg i sekk og aske ... og ropte og klaget høyt og bittert» (Est 4,1). Imens 
gjorde Ester seg klar til å konfrontere Hamans anklage. Hun skulle bryte den 
kongelig persiske lov ved å gå ubedt inn til kongen. Hun ville forsøke å for-
purre Hamans planer. Kongen tok imot henne og takket ja til å spise hos henne. 
Ester tar nå føringen i det dramaet de jødiske landflyktige sto overfor i hele 
Persia. Ester viste selvfornektelse (Est 4,16), takt (Est 5,8) og mot (Est 7,6).

«Gjennom dronning Ester utfridde Herren sitt folk. Det så ut som om ingen 
makt i verden kunne redde jødene, men Ester og kvinnene rundt henne fastet 
og ba og handlet raskt, tok fatt i saken og bevirket at deres folk ble frelst.

Et studium av kvinners innsats for Guds sak i Det gamle testamentet 
viser oss ting som kan sette oss i stand til å håndtere kriser i Guds verk i dag. 
Kanskje kommer vi ikke ut for noe så kritisk og omfattende som det Guds folk 
opplevde på Esters tid, men omvendte kvinner kan ofte gjøre en viktig innsats 
med beskjedne midler.» – SDA Bible Commentary, bind 3, side 1140.

Les Est 4,14, Mordekais berømte ord til Ester: «Hvem vet om det ikke er for 
en tid som denne at du har fått dronningrang?» Hvordan kan prinsippet bak 
disse ordene gjelde deg her og nå?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  8. augustOnsdag

MORDEKAI OG HAMAN 

Se Est 5–8. Hvordan klarte Ester å redde sitt folk?

Esters to gjestebud fører historien frem til vendepunktet. De beskriver også 
omstøtelsen av den planlagte etniske renskningen. Historien viser hva sann ære 
er, og den beskriver skurkens straff. Hoffintrigene fikk vidtrekkende konse-
kvenser. Vi får et glimt bak kulissene, vi får se arbeidsgangen hos en eneveldig 
monark og hans hoff. Ester og Mordekai brukt sin posisjon, sin kunnskap om 
kulturen de levde i og sin tro på Guds paktsløfter for å befri sitt folk.

Og til tross for sitt stille liv som tjenestemann, la ikke Mordekai skjul på sin 
tro da han nektet å bøye seg for Haman. Folk la merke til ham og   gikk i rette 
med ham, men han ville ikke svikte sin tro (Est 3,3–5). Dette var et vitnesbyrd 
for andre.

Les Est 6,1–3. Hva sier dette oss om Mordekai? Hva kan det lære Guds folk 
om hvordan de kan leve og vitne i fremmede land?

Mordekai var lydig mot Herren, men likevel var han tro mot overhodet for 
landet han bodde i. Han nektet å bøye seg for et menneske, men han var en god 
borger og avslørte sammensvergelsen mot kongen. Man bør nok ikke legge for 
mye i dette at han ikke var blitt påskjønnet for sin innsats. Det kan godt tenkes 
at han bare gjorde sin plikt uten å forvente noen belønning. Men med tiden fikk 
han mer enn lønn for sin gode gjerning. Han ble et eksempel på det Jesus mente 
med ordene: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører 
Gud» (Matt 22,21).

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  8. august Torsdag

DA HEDNINGER BLE JØDER

Les Est 8, spesielt vers 17. Hva har dette med vitnetjeneste å gjøre? 

Esters bok er ingen «vanlig» beretning om vitnetjeneste. Og likevel finner vi 
dette scenariet mot slutten av boken. Kongens befaling på vegne av jødene fikk 
dette resultatet: «Blant folkene i landet erklærte mange seg som jøder. For det 
hadde kommet over dem en redsel for jødene» (Est 8,17). Noen kommentatorer 
mener at det ikke kan ha vært noen sann omvendelse siden frykt og angst ikke 
hører hjemme i misjonsarbeid. Det er nok sant, men hvem vet hvordan disse 
menneskene reagerte på Den hellige ånd på sikt, når de fikk se forskjellen på 
sin tro og troen på den ene sanne Gud?

Les Rom 1,18–20. Hvilken relevans kan slike tanker ha når det gjelder disse 
menneskene?

Ifølge de opprinnelige dekretene mot jødene skulle ikke de bare drepes, de som 
myrdet dem fikk også beskjed om at «eiendommene deres skulle plyndres» (Est 
3,13). Og da jødene fikk lov til å drepe sine fiender, fikk også de beskjed om 
at de kunne «plyndre» sine fienders eiendommer (Est 8,11). Men tre ganger i 
Esters bok (9,10.15.16) står det uttrykkelig at jødene ikke la «hånd på byttet». 
Vi får ikke vite hvorfor, men siden det står tre ganger, må det ha vært maktpå-
liggende. Sannsynligvis avholdt de seg fra det fordi de ville vise at de handlet i 
selvforsvar og ikke av griskhet. 

Hvordan kan vi forsikre oss om at det ikke er noe ved vårt misjonsarbeid 
som kan gi folk grunn til å tvile på våre motiver? Hvorfor er dette viktig? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  8. augustFredag

VIDERE STUDIUM

«En skjebnetime for jødefolket» i Alfa og Omega, bind 3, side 315–320 [PK 
598–606].

«Det vedtaket som vil bli satt i verk mot Guds menighet i den siste tid, har mye 
til felles med det som Xerxes satte i verk mot jødene. De som i dag er fiender 
av Guds sanne menighet, ser på den lille flokken som holder sabbatsbudet, som 
en Mordekai i porten. Den aktelse Guds folk har for hans lov, er en stadig iret-
tesettelse til dem som ikke frykter Gud og som viser ringeakt for hans sabbat.» 
– Alfa og Omega, bind 3, side 318–320 [PK 605].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvilken parallell kan vi trekke mellom kunngjøringen mot jødene og det 

som skal skje i de siste dager når «dyrets merke» aktualiseres?

2. Både jøder og kristne har tvilt på om Esters bok hører hjemme i den 
gammeltestamentlige kanon. Den var ikke med i Det gamle testamentet 
som mennene bak Dødehavsrullene benyttet og heller ikke i Det gamle 
testamentet som menighetene i antikkens Tyrkia og Syria brukte. Guds 
navn finnes ikke i Esters bok, men det er ca. 190 henvisninger til den he-
denske kongen. Det sies ikke noe om ofringer, tempel eller tilbedelse, 
men bønn og faste er nevnt. Og den er taus om paktens vektlegging av 
tilgivelse og nåde. Men likevel lot Herren den bli med i kanon. Hvorfor? 
Hvilke åndelig lærdommer inneholder den om hvordan Gud kan gjøre 
godt gjennom oss, også under vanskelige omstendigheter?

3. Bruk litt mer tid på å snakke om situasjoner da misjonærer og andre 
som driver misjon ikke taler åpent om det de holder på med. Hvilke 
grunner kan det eventuelt finnes for en slik handlemåte? Noen ganger er 
misjonærer f.eks. forsiktige med å si hvem de er, spesielt i land som er 
fiendtlig innstilt til kristen misjon. Hvis vi tror at Gud ikke vil at vi straks 
skal avsløre hvem vi er, hvordan kan vi da gjøre det uten å være uærlige 
eller falske? 



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 5 55

8 .  august

LYSET SKINNER
Sri Lanka

Abilasha er fra en hindufamilie i Putlam nordøst i Sri Lanka. Familien har alltid unngått de 
kristne. Faren hennes var alkoholiker. Det gikk ut over skolegangen hennes. Så hun tryglet 

sin mor om å få gå på skole et annet sted. 
Abilasha hadde en onkel som var syvendedags-adventist. Hver gang han kom, nevnte han en 

adventistskole som heter Lakpahana (Sri Lankas lys), hvor god skolen var og hvor pent det var 
der.

Omsider bestemte moren seg for å sende Abilasha til adventistskolen, selv om hun ikke likte 
de kristne. Da Abilasha kom til skolen, falt hun for skolens vakre og fredfylte omgivelser. Der 
ble hun kjent med himmelens Gud. Hun gikk til møtene og begynte å studere Bibelen. Hun ble 
spesielt glad i Salme 23 og 115, som hjalp henne gjennom tunge tider.

Abilasha er glad for bønn og spesielt for at det går bedre med faren hennes. Hun gjør det godt 
på skolen og har lyst til å bli lege.

Abilasha hjelper til med en utesabbatsskole og liker å fortelle bibelhistorier og lære fra seg 
sanger om Jesus og hans kjærlighet. Lederen for teamet er lærer Manjula, som hadde lagt merke 
til at folk der virket ensomme og bekymret.

En av dem som kom til møtene, var en blind mann i 40-årene. Han likte sangene så godt at han 
fikk med seg moren sin til møtene. Han ba også teamet om å spille inn sangene sine så han kunne 
høre på dem og synge dem når det måtte passe.

Like ved stedet hvor de holdt møtene, bodde det en familie der det var mye ufred. To av barna 
hadde lagt merke til utesabbatsskolen, og etter hvert kom de. De sugde til seg sangene og fortel-
lingene. De begynte å føle seg trygge og sang og smilte sammen med de andre barna.

Manjula og teamet er sikre på at Gud valgte akkurat dette stedet til å holde utesabbatsskole. 
Både gutten og jenta er nå elever på Lakpahana, etter at de fikk sin første kontakt med utesabbats-
skolen. Manjula håper alle medlemmer vil ta del i misjonsarbeid og fortelle så mange som mulig 
at de kan om Guds kjærlighet.
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Jesus:  
Den største misjonæren

15. augustLekse 7

Bakgrunnsstoff
2 Tim 1,8.9; Jes 42,1–9; Dan 9,24–27; Luk 2,8–14; Matt 10,5.6; Apg 1,1–14.

Minnevers
«Igjen sa Jesus til dem: ‘Fred være med dere! Som Far har sendt meg, 
sender jeg dere’» (Joh 20,21).

Skriften viser at misjon er et sentralt anliggende for treenigheten. Faderen, 
Sønnen og Den hellige ånd er opptatt av å redde menneskene. Deres ord 
begynte ved syndefallet og fortsetter til verdens ende. Da vil Faderen, Sønnen 
og Den hellige ånd føre vår verden tilbake til harmoni med den guddommelige 
vilje. 

Ifølge evangeliene tok Jesus menneskers skikkelse for å kunne utføre sitt 
oppdrag. I Jesus Kristus kommer historiens mening i fokus, Guds misjonsvirk-
somhet blir forståelig, og menneskets behov for et meningsfylt liv blir oppfylt. 

I Det nye testamentet får vi vite hvorfor Jesus Kristus ble menneske. Her 
finner vi hans skisse til misjonsarbeid, og vi får glimt av hans handlemåte over-
for mennesker med en annen bakgrunn og tro. I Bibelen får vi innsikt i Guds 
utrolige frelsesverk. 
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Lekse 7  / 15. august Søndag

JESUS I DET GAMLE TESTAMENTET

«Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre og heller ikke over meg 
som er fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet, du også, i den 
kraft Gud gir. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av 
våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus 
fra evighet av» (2 Tim 1,8.9). 

Foruten å vise hvor nytteløst det er å søke frelse ved gjerninger, åpenbarer 
disse versene frelsens evige natur. De viser at frelsesplanen ble lagt for svært 
lenge siden.

Så det er ikke rart at Jesus Kristus er åpenbart på forskjellig vis gjennom 
hele Det gamle testamentet. Store profetier viser at Jesus virkelig er Messias. 

Les disse gammeltestamentlige tekstene som omtaler Jesus. Hva sier de om 
ham og hans messianske rolle? Jes 61,1; Dan 9,24–27; Jes 7,14; 9,6; 42,1–9.

Profeten Jesaja beskriver Jesu oppdrag slik: «Se, min tjener, som jeg støtter, 
min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har lagt min Ånd på ham, han skal 
føre retten ut til folkeslagene ... Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din 
hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folke-
slagene for å åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengselet, dem som sitter i 
mørke, ut fra fangehullet» (Jes 42,1.6.7).

Tenk over det faktum at Jesus, Skaperen, tok menneskelig natur og levde og 
døde som et menneske. Hvilket stort håp gir dette oss i en verden som ikke 
har noe egentlig håp for oss? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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HAN DE VENTET PÅ

Jesus Kristus er Herre over både kirken og verden. Hans komme oppfyller de 
gammeltestamentlige forventningene om et fellesskap av frelste som skulle 
nå langt ut over jødefolkets rekker. Jesu komme, død og oppstandelse innle-
det en ny tidsalder da evangeliet avskaffet skillet mellom jøder og hedninger. 
Jerusalem skulle være sentrum, iallfall en stund. Men utgangspunktet var ikke 
lenger tempelet, men de jødene som tok imot Kristus: de var blitt et levende 
tempel. De kristne jødene skulle være Israels sanne «rest» i den første menig-
het, de som skulle forkynne evangeliet i hele verden.

Kunngjøringen av Kristi globale misjon som alle folkeslags frelser, ble gjen-
tatt ved hans fødsel, i hans barndom og ved hans dåp.

Hva sier disse tekstene om Jesu misjon til verden?

Luk 2,8–14

Luk 2,25–33 

Luk 3,3–6 

Joh 1,29

Jesus kom for å frelse alle mennesker. Hva betyr denne sannheten for oss og 
vår misjon? 

«Misjonsånden må bli levende i våre menigheter. Alle medlemmer bør 
studere hvordan de kan fremme Guds verk både hjemme og ute. Mindre enn en 
promille av det som burde gjøres på misjonsmarken, blir gjort. Gud kaller sine 
arbeidere til å innta nye områder for ham. Det finnes rike anledninger til hardt 
arbeid for trofaste arbeidere.» – Testimonies for the Church, bind 6, side 29. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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MISJON BLANT JØDENE

«Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus» (Matt 
15,24). 

Fra han sto frem og til sin korsfestelse brukte Jesus nesten all sin tid på jødene, 
særlig i Galilea. Han henvendte seg først til Israel. Før korset ble evangeliet 
sjelden forkynt for hedningene. Jesus ville tilsynelatende vekke det jødiske folk 
for deres oppgave og hensikt: å gjøre Gud kjent for en fortapt menneskehet. 
Israel skulle få anledning til å være Guds vitner for verden. 

Les Matt 10,5.6. Hvorfor sa Jesus dette? Hvordan skal vi forstå uttalelsen 
i lys av Kristi globale oppdrag og misjonen som helhet? Sammenlign denne 
teksten med Matt 28,19.

Når vi betrakter Jesu liv og tjeneste, må vi skille mellom hans tenkning, idea-
ler, prinsipper og planer på den ene side og den måten han oppfylte alt dette på 
den andre. I hverdagen identifiserte han seg med jødisk kultur, slik Det gamle 
testamentet forutsa om Messias. Men hans inkarnasjon fikk følger for alle folk. 
Ved sin død og oppstandelse skulle han bære verdens synd (Joh 1,29). 

Her ser vi et viktig bibelsk prinsipp for misjonsarbeid. I første omgang 
skapes det et senter som skal være et sterkt og stabilt geografisk og kulturelt 
tyngdepunkt: Israel og jødefolket. Når det er gjort, går misjonens neste fase ut 
på å gå ut fra sentrum til steder som ligger stadig lenger borte.

Tenk på din hjemmemenighet. I hvilken grad reflekterer den disse tankene? 
Er den et sterkt og stabilt utgangspunkt for å nå ut til andre? Hvordan kan 
dere unngå den faren som truer i mange menigheter: å bli navlebeskuere, 
som bare ser seg selv og sine egne behov på bekostning av vitnetjeneste og 
misjon?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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MISJON TIL HEDNINGENE

Jesus tilbrakte det meste av sin tid blant jødene, men hans oppgave gjaldt 
alle mennesker. Evangeliet skulle forkynnes for folkeslagene med Israel som 
utgangspunkt. Hedningenes frelse er en del av Guds plan. Dette er nedfelt i 
Jesu lære. 

Hvordan viser disse tekstene at Jesus lærte at evangeliet også gjaldt 
andre folkeslag? 

Matt 5,13.14

Mark 14,9 

Luk 14,10–24

Matt 13,36–43 

Jesus arbeidet mest blant jødene, men hans budskap gjaldt helt fra første stund 
hele verden. Vi leser om døperen Johannes og Jesu dåp: «Dagen etter ser han 
Jesus komme gående mot seg, og han sier: ‘Se, Guds lam, som bærer bort ver-
dens synd!’» (Joh 1,29). Ordet verden (gresk kosmos) forekommer ca hundre 
ganger i evangeliene. Omtrent halvparten av gangene er det tale om Jesus som 
hele verdens frelser. 

I lignelsen i Luk 14,16–24 kom de innbudte med alle slags unnskyldninger 
for ikke å komme. Les unnskyldningene igjen. Det er vel ingen som er di-
rekte urimelige? Hva burde dette si oss?

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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MISJONSBEFALINGEN

De 40 dagene mellom oppstandelsen og himmelfarten benyttet Jesus til å for-
berede disiplene og menigheten på evangelisering. Matteus gir den mest kjente 
og oftest siterte skildringen av oppstandelsen. Men i dette tidsrommet var det 
andre anledninger da den oppstandne Kristus kan ha utdypet misjonsbefalin-
gen. Han viste seg to ganger i Jerusalem, to i Galilea (en ved Tiberiassjøen, en 
på en bakketopp) og ved møtet som er omtalt i Apg 1,1–14. 

Fem ganger i evangeliene blir historien om misjonsbefalingen tatt opp fra 
ulike vinkler: på et fjell i Galilea (Matt 28,18–20), til bords (Mark 16,15–20), på 
salen (Joh 20,19–31), på stranden (Joh 21,4–25) og da han ble tatt opp til him-
melen (Apg 1,1–11). Hvilke nøkkelpunkter er felles for disse hendelsene?

Ved Den hellige ånds kraft og i lydighet mot Jesu ord spredte apostlene 
seg raskt ut over hele den kjente verden. Paulus forkynte på nordsiden av 
Middelhavet, Filip arbeidet i Samaria. Ifølge tidlig kristen tradisjon dro 
Matteus til Etiopia og Tomas til India.

De begynte i det små og møtte mye motstand, men ved Herrens hjelp klarte 
de å spre evangeliet til verden. De slet med feil, svakheter, frykt og tvil, men de 
tok imot kallet og arbeidet for å frelse verden. Det de hadde lært om Jesus, det 
de fikk fra ham, det delte de med andre. Er det ikke slik det er å være kristen?

Hva har du fått i Kristus? Hva bør svaret ditt ha å si for din vitnetjeneste?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________



62 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 5

Lekse 7  / 15. augustFredag

VIDERE STUDIUM

Ifølge Matteus forutsa Jesus at «dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele 
verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme» (Matt 24,14). 
Samtidig er Skriften tydelig på at «den dagen og timen kjenner ingen, ikke 
englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen» (Matt 24,36). Merk 
deg også Jesu ord: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har 
fastsatt av sin egen makt» (Apg 1,7). 

Evangeliet har blitt forkynt og forkynnes som aldri før, og vi tror at Kristus 
kommer snart igjen, men vi må ikke la oss rive med i spekulasjoner om datoer 
og årstall. «Vi må ikke bli oppslukt av spekulasjoner omkring tider og stunder 
som Gud ikke har åpenbart. Jesus har sagt at hans disipler skal «våke», men 
ikke ha blikket festet på en bestemt tid. Hans tilhengere skal være som dem 
som lytter etter ordre fra sin kaptein. De skal våke, vente, be og arbeide mens 
tiden for Herrens komme nærmer seg.» – Selected Messages, bok 1, side 189.

  Spørsmål til drøftelse
1. Til tross for Bibelens klare lære om ikke å tidfeste Kristi gjenkomst, går 

det knapt et år uten at nyhetene melder om en gruppe kristne som har 
satt en tid for Jesu gjenkomst. Hvorfor tror du man gjør dette? Er det 
bare en pengemaskin? For hvilken glede har man av pengene hvis Jesus 
kommer 19. juni neste år (eller sett inn en annen dato)?) Hvorfor er det 
så negativt for det kristne vitnesbyrd i verden når disse datoene hver 
gang viser seg å være feil?

2. Tenk på de hindringene de første troende sto overfor i de første årene de 
forkynte evangeliet, spesielt når de var så få. Hva er noen av de hindrin-
gene misjonen støter på i dag? Hva kan vi lære av den fremgangen den 
første menighet hadde, slik at vi kan gjøre det vi har fått så klar beskjed 
om å gjøre?
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15 .  august

”ÉN AV DISSE MINE MINSTE”
Yomali Wijusndra, Sri Lanka

Fjortenårige Yomali husker at foreldrene kranglet. En dag kastet faren moren hennes ned i 
en brønn. Faren sa til folk at hun hadde reist utenlands. Men en dag kom politiet. Under 

utspørringen ble han redd og prøvde å hoppe i brønnen, men så løp han sin vei i stedet. Nå hadde 
Yomali også mistet faren sin.

Politiet plasserte henne på barnehjem. Hun passet ikke inn og ble sendt videre. Hun var redd, 
men holdt seg ikke til reglene. Husmor kunne ikke styre henne. Hun kom ikke inn om kveldene 
og gjemte seg i trær.

Ledelsen hadde hørt om adventistenes International Children’s Care og hvor veloppdragne 
barna der var. Så de tenkte de ville se om ICC kunne få skikk på denne ”umedgjørlige” jenta.

Helt fra første stund trivdes Yomali på ICC. De fortalte henne om Jesus og lærte henne bibel-
historier. Hun likte dem godt, spesielt fortellingen om Job.

Med tiden ble Yomali glad i Gud. Nå har hun fått en hageflekk som hun passer. Hun tror også 
at Jesu kjærlighet får plass i vårt hjerte, så vi kan blomstre for ham. Hun håper å bli misjonær en 
dag. 

 Chathua ble født med en deformert arm. Moren ville ikke ha ham og ga ham bort til en tante 
og onkel. De ble glade for Chathua og oppdro ham sammen med sine to gutter.

 Chathua trivdes hos familien i Kandy midt i Sri Lanka, og også i adventkirken på stedet. On-
kel og tante skaffet hjelp for armen, og alt gikk godt til tragedien rammet familien. Onkelen døde, 
og tante syntes det ble for mye å oppdra tre gutter.

Det var da de traff en mann som fortalte om ICC i Lakpahana. Tante sendte ham dit. Det var 
med blandede følelser Chathua mottok beskjeden, men han måtte gjøre som tante sa, og det var 
bedre enn ikke å ha noen til å ta seg av ham. 

Det han ikke visste, var at han skulle få det enda bedre på ICC. Han fikk full førlighet i armen 
og takket Gud. 

 Chathua elsker å arbeide med hendene. Han forvandler skrap til vakre gjenstander og drøm-
mer om å få undervise andre. Hans favorittekst er Salme 23, der det står at Gud er hans hyrde. 
Han har lært å sette sin lit til Gud.

Chathua trives godt på ICC. – Jeg ber om at Gud vil gi meg forstand. Mens jeg har vært her, 
har karakterene blitt bedre, og Gud hører min bønn. Det Chathua har størst problemer med, er 
mattetimene, men han fortsetter å be, og Gud hjelper, også med matte, sier han.
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Tverrkulturell misjon

22. augustLekse 8

Bakgrunnsstoff
Joh 4,4–30; Matt 8,5–13; Mark 5,1–20; Matt 15,21–28; Luk 17,11–19; Joh 
12,20–32.

Minnevers
«Se, min tjener som jeg har utvalgt, den elskede, i ham har jeg min 
glede. Jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne retten for 
folkeslagene» (Matt 12,18).

 Jesus tilbrakte mye av sin tid i Galilea. Landsdelen var kjent som «hedninge-
nes Galilea» (Matt 4,15), sikkert på grunn av den ikke-jødiske innflytelsen i 
provinsen. I Nasaret i Galilea levde Jesus det meste av sin tid før han begynte 
sitt offentlige virke. Nasaret lå tett på store ferdselsårer som ble brukt både av 
romerske militære og handelskaravaner. Så Jesus må ha hatt kontakt med ikke-
jøder i hele ungdomstiden, og da han var barn i Egypt. 

Etter at Jesus ble avvist i Nasaret (se Luk 4,16–31), ble Kapernaum sen-
trum for hans virksomhet. Dette var en kosmopolitisk by i Galilea. Kontakten 
med hedningene og deres verden fikk betydning for hans virke og lære. Han 
henvendte seg til Israel, men han var opptatt av hele verden. I de godt og vel 
tre årene mellom hans dåp og himmelfart hadde Jesus direkte kontakt med 
personer fra andre nasjoner ved seks anledninger. Denne uken skal vi se hva 
evangeliene forteller om denne kontakten.
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DEN SAMARITANSKE KVINNEN

På Jesu tid var det gamle Israel delt i tre provinser: Galilea, Samaria og Judea. 
Samaria lå mellom Galilea og Judea. Samaritanene tilba Israels Gud, men ikke 
på samme måte som jødene. Samaria lå ideelt til som en første misjonsmark for 
apostlene siden det lå nær Israel rent geografisk. 

Les Joh 4,4–30. Hva kan denne historien lære oss om hvordan Jesus vitnet 
for ikke-jøder? Hvordan brøt han med tradisjonene for å få kontakt med denne 
kvinnen?

Den samaritanske kvinnen var kvikk og godt informert om sitt folks historie, 
og hun stilte gode spørsmål. Hun styrte samtalen. Men Jesus valgte det fra 
hennes spørsmål og uttalelser som kunne være til størst åndelig hjelp for henne. 
Det eneste punktet hvor Jesus endret emnet var da han ba henne om å hente sin 
mann, vel vitende om at hun ikke var gift, men hadde vært sammen med flere 
menn. Da han ba henne om dette, ble det mulig for ham å nå frem til henne, 
enda så pinlig berørt hun må ha blitt. Men slik ble han i stand til å vitne for 
henne på en effektiv måte.

Vi bør heller ikke overse det som skjedde litt senere. Disiplene ble forbauset 
over at Jesus talte med den fremmede kvinnen. Jesus brøt med jødisk skikk og 
bruk da han ba en samaritansk kvinne om drikke og var alene sammen med 
henne. I Israel kunne ikke en mann være alene med en kvinne med mindre hun 
tilhørte familien. Jesus fulgte jødiske skikker når han var i Israel. Men i Sama-
ria var han ikke bundet av jødiske tradisjoner, selv om vi har sett andre steder 
at han skiller mellom menneskeskapte tradisjoner og Guds bud og forskrifter.

Hvor langt ut av din egen «trivselssone» er du villig til å gå for å nå andre? 
Hvor langt burde du gå?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________



66 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 5

Lekse 8  /  22. augustMandag

DEN ROMERSKE OFFISEREN

Les Matt 8,5–13 (se også Luk 7,1–10). Hva lærer denne historien om hvordan 
man kan sprenge selv de største kulturelle barrierer for evangeliets skyld?

I Kapernaum ble Jesus oppsøkt av en romersk offiser, en centurion (sjef for 
100 mann). Jødene mislikte okkupasjonsstyrkene, og mange av romerne hatet 
jødene. Til tross for det kulturelle og politiske skillet var det et nært forhold 
mellom denne romeren og jødene. 

Lukas skriver at offiseren gikk til «jødenes eldste» (Luk 7,3)   for å be dem 
om å hente Jesus. Og det gjorde de, underlig nok. De ba Jesus om å komme og 
helbrede mannens tjener. Hvem var disse eldste? Det står ikke noe om det, men 
de hadde nok et litt annet syn på Jesus enn enkelte andre ledere.

Romeren var tydeligvis en troende. Hans ord til Jesus: «Si bare et ord, så 
vil tjenestegutten min bli helbredet» (Matt 8,8), var et utrolig vitnesbyrd om 
hans tro på Jesus. Offiseren «ventet ikke for å se om jødene selv ville ta imot 
ham som hevdet at han var deres Messias. Da ’det sanne lys, som lyser for hvert 
menneske’ (Joh 1,9), skinte på ham, fikk han som var så langt borte, syn for 
Guds Sønns herlighet.» – Alfa og Omega, bind 4, side 271–272 [DA 317]. 

Offiseren var innforstått med jødenes religiøse skrupler og respekterte dem. 
Han visste at loven ikke tillot at en jøde gikk inn til en hedning, så han ba Jesus 
om å utføre underet på avstand. Tjeneren ble frisk. Den hedenske offiserens tro 
ble belønnet. Jesus påpekte at offiserens handling var et bilde på den store dag 
da folk fra hele verden skulle sitte til bords med de jødiske patriarkene under 
det messianske festmåltidet. 

Denne helbredelsen viser at store kulturelle skiller ikke kunne holde jødene 
og denne romeren fra hverandre. Hva kan dette lære oss om betydningen av 
å lære å se bort fra kulturforskjeller for å kunne nå ut til andre?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 5 67

Lekse 8  /  22. august Tirsdag

ONDE ÅNDER

Les Luk 8,26–39 og Matt 15,21–28. Hvordan kaster disse historiene lys over 
Jesu forhold til ikke-jøder? Hvordan skal vi forstå Jesu ord til den kanaaneiske 
kvinnen? Og hva burde disiplene ha lært av å se at Jesus arbeidet for dem som 
ikke tilhørte paktsfolket?

Gerasener-landet lå på østbredden av Gennesaretsjøen. Området sto tidligere 
under Grekenland, men det var nå en del av den romerske provinsen Judea. 
Mannen var åpenbart besatt, og besettelsen ga seg grusomme utslag. Han 
trengte guddommelig hjelp, og han fikk hjelp.

Grisenes tilstedeværelse understreker at dette skjedde i et hedensk område. 
Det er interessant å legge merke til reaksjonen på det økonomiske tapet da gris-
ene druknet. Jesus ble bedt om å forlate stedet. Han på sin side ba mannen om 
å bli der. Han skulle være Jesu vitne blant sitt eget folk. Hans nye liv ville bli et 
mektig vitnesbyrd, mye mer enn det han sa.

I den neste hendelsen var barnet «hardt plaget av en ond ånd» (Matt 15,22). 
Moren var kanaanitt og et bilde på den kulturelle smeltedigelen som området 
var. Hennes kanaaneiske forfedre ble fordrevet fra landet sitt da Israel inntok 
det under Josva. Her ser vi igjen at Jesus hjelper dem som egentlig ikke tilhørte 
Israel.

Jesus talte litt hardt til henne og sammenlignet hennes folk med hunder. 
Dette stilte hennes tro på en prøve og avslørte hennes ydmyke ønske om å få 
den hjelpen hun trengte. 

«Jesus er tilfreds. Han har prøvd hennes tro. Ved sin handlemåte overfor 
henne har han vist at denne personen som Israels folk betraktet som en utstøtt, 
ikke lenger er en fremmed. Hun er medlem av Guds familie. Som barn har hun 
rett til å få del i sin Fars gaver. Jesus etterkommer nå hennes bønn og avslutter 
sin undervisning til disiplene.» – Alfa og Omega, bind 4, side 344 [DA 401].

Disiplene skulle lære at evangeliet ikke bare var for jødene, slik de trodde, 
men også for andre nasjoner. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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TI SPEDALSKE

Les Luk 17,11–19. Hva kan dette lære oss, uansett hvor vi er fra?

Legg merke til at alle mennene kjente Jesus. De kalte ham både ved navn og 
tittel og bønnfalt ham om å gripe inn. Det er også interessant at de ikke ble 
renset der og da. De fikk bare beskjed om å gå og vise seg for prestene, i tråd 
med 3 Mos 14,2. Det at de bare snudde om og gikk, viste at de trodde på ham 
og hans makt til å helbrede. 

Men bare samaritanen viste takknemlighet for det Jesus hadde gjort. De ni 
husket å gå til prestene, men de glemte å takke ham som hadde helbredet dem. 
Men samaritanen kom tilbake allerede før han hadde vært hos prestene. Tek-
sten sier ikke uttrykkelig at de ni andre var jøder, men det er meget sannsyn-
lig. Det faktum at Lukas spesielt omtalte ham som samaritan og at Jesus kalte 
ham «denne fremmede» (Luk 17,18), gir grunn til å tro at de ni andre var jøder. 
Jødene hadde vanligvis ikke noen befatning med samaritaner, men sykdommen 
hadde opphevet disse skillene. Felles ulykke og tragedie, det Albert Schweit-
zer kalte «lidelsens fellesskap», hadde brutt ned en etnisk skillevegg. Et felles 
behov for renselse, helbredelse og frelse hadde ført dem til Jesus sammen.

Likevel var ikke Jesu virke først og fremst rettet mot samaritaner og andre 
fremmede: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus» 
(Matt 15,24). Hans plan var først å etablere en sterk misjonsmark blant jødene. 
Men gjennom sitt virke viste han sine etterfølgere at evangeliet skulle ut til hele 
verden. Selv om det ikke ble klart før etter oppstandelsen, hadde Jesus allerede 
utført ting som skulle gjøre disiplene mottakelige for tanken om at verdensmi-
sjonen var deres viktigste oppgave.

Alle ti viste tro, men det var bare én som kom tilbake og takket Jesus. Hva 
kan dette lære oss om hvorfor takk og lovprisning er så viktig for troen? Hva 
har du å takke for? Tenk på hvor mye mer gleden ville fylle ditt liv om du 
hele tiden hadde dette for øye, og hva kan vel være bedre enn å takke Gud 
for alt det du er takknemlig for? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 8  /  22. august Torsdag

GREKERNE OG JESUS

«Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. 
De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: ’Herre, vi vil gjerne 
se Jesus.’ Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det 
til Jesus. Jesus svarte: ’Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herlig-
gjort’» (Joh 12,20–23). 

Hvordan hjelper denne hendelsen oss å fatte det ropet om frelse, håp og 
svar som bare finnes i Jesus og kommer fra folk alle steder?

Disse grekerne hadde trolig konvertert til jødedommen siden de kom til 
Jerusalem for å tilbe under høytiden. Kommentatorer har bemerket at de opp-
søkte Filip. Han var riktignok jøde, men han hadde gresk navn, og det kan ha 
tiltrukket dem til ham. Kristelig pionerarbeid kan ofte utføres av utenlandske 
misjonærer som har kulturell finfølelse og er sympatisk innstilt til de men-
neskene de ønsker å vinne for Kristus. Men det mest effektive nybrottsarbeidet 
gjøres av mennesker med samme bakgrunn som målgruppen. 

Grekerne kom bare noen dager før korsfestelsen. De ble sikkert forundret 
da han talte om sin lidelse, død og endelige seier. Røsten fra himmelen ga dem 
også noe å tenke på. Det må ha oppmuntret Jesus at de ønsket å «se» ham. De-
res ankomst signaliserte verdensmisjonens begynnelse. Selv fariseerne forutså 
det da de sa: «All verden løper etter ham» (Joh 12,19).

Her ser vi mennesker som ikke tilhørte jødedommen, men som kom til 
Jesus. Det var virkelig et tegn på at verden var klar for budskapet om hans 
soningsdød! Disse grekerne representerte verdens nasjoner, stammer og folk 
som ble dratt mot ham. Snart skulle Frelserens kors dra til seg mennesker i alle 
land og i alle kommende tidsaldre (vers 32). Disiplene ville oppdage at verden 
var rede til å ta imot evangeliet. 

Les Joh 12,20–32. Hva sier Jesus om å miste livet for å få beholde det? 
Hvorfor sa han dette i denne sammenhengen? Har du opplevd det han taler 
om?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 8  /  22. augustFredag

VIDERE STUDIUM

«Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med 
Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men rikets barn skal kastes ut i 
mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» (Matt 8,11.12). Selv om dette 
ble sagt i en spesiell sammenheng og om et bestemt folk, bør vi ikke glemme 
prinsippet. De som har fått store fordeler i form av åndelig og teologisk sann-
het, må vise forsiktighet. Det er lett å bli selvtilfredse med sannheter som vi 
har fått, sannheter som det i visse tilfeller ikke finnes noen andre som forkyn-
ner. Først må vi sørge for at vi står fast på disse sannhetene. Så må vi være 
villige til å lære andre om dem.

  Spørsmål til drøftelse
1. Korset favner alle. Overfor Gud er alle syndere, alle trenger hans nåde 

for å bli frelst. Likevel er det mange grupper som tror de er bedre enn 
andre. Dette er ganske vanlig og har alltid vært slik. Hva med deg og din 
etniske, sosiale, økonomiske eller kulturelle gruppe? På hvilke måter 
føler du at du er noe mer enn de som ikke er som deg? Hva er galt med 
denne holdningen, og hvordan kan du få bukt med den ved korsets fot?

2. Kvinnen ved brønnen gikk hjem og vitnet for sitt folk om Jesus. Hva kan 
dette lære oss om misjonsarbeid og betydningen av å bruke dem som 
tilhører en bestemt kultur til å nå sitt eget folk?

3. Grekerne ønsket å se Jesus. De hadde sikkert hørt om ham, eller kanskje 
hadde de sett noen av de tingene han hadde gjort. Jesus er i himmelen, 
og kirken, hans folk, representerer ham her på jorden. Hva har dette å si 
for vårt vitnesbyrd og hva slags liv vi lever? 
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VÅR LEVENDE GUD
Bangladesh

Jouthokhamar-kirken ligger like ved Adventist Hill Tracts School & Seminary (AHTSS) i Ban-
gladesh, i nærheten av et stort hindutempel. Solen stekte denne fredagen i juni. 
Binod Joti Tripura hadde oppsynet med kirken. Denne fredagen dro han til byen sammen med 

elevene. Da de kom tilbake, hadde noen reist et gjerde rundt kirken. Tripura og elevene prøvde å 
fjerne det. Da kom hindupresten og begynte å rope på dem. Han forbannet Jesus, sa at han var en 
lausunge, en falsk profet og brukte andre stygge ord. Tripura sa han måtte slutte å si slikt om Gud.

Presten ble så sint på Tripura at han lovte å drepe ham neste natt, og ”det finnes ingen på jord 
som kan redde deg ut av min hånd.”

Tripura svarte: – Min Gud er en levende Gud. Jeg er sikker på at han vil straffe deg før solen 
går ned i morgen. Det finnes ingen som kan redde deg fra Den allmektiges hånd. 

Landsbyfolket var bekymret. De visste at hindupresten var mektig og fikk sin makt fra en 
gudinne. De trodde han kunne ødelegge hvem som helst når som helst, så de var redd ham. Og 
de var sikre på at Tripura ville være død neste dag. Så sabbats morgen kom de og oppdaget til sin 
forbauselse at han levde.

– Hva gjør dere her? spurte Tripura.
– Vi er glade i deg og fikk ikke sove. Vi kom for å kondolere.
– Jeg tilber en Gud som er mektig og lever. Dere skal få se resultatet før solnedgang. Gud 

kommer til å straffe hindupresten.
– Hvordan da? spurte folk.
– Det vet jeg ikke, svarte Tripura.
Elevene og de tilsatte fastet og ba denne sabbaten. De sang Guds pris og leste fra Bibelen. 
De ba i mange timer denne varme dagen. Kl. 15 fikk de se en liten sky. En stund senere 

begynte det å regne. Alle ble redde. Det tok til å lyne, og det slo ned i hindutempelet to ganger på 
fem minutter. Det tok fyr, og alle avgudene ble ødelagt.

Hindupresten ble redd og kom og ba Tripura om tilgivelse. Tripura tilga ham, og uværet ga seg 
noen minutter senere.

Da landsbyfolket så brannskadene på tempelet og de ødelagte avgudene, sa de til Tripura: – Vi 
visste at du var en stor trollmann. Du har overvunnet hindupresten med din magi.

– Nei, jeg er ingen trollmann, sa Tripura. – Jeg tilber den sanne Gud. Han hørte min bønn. Tro 
på ham. Hvis vi tror på ham, vil han redde oss og kjempe mot våre fiender.
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Peter og de andre  
folkeslagene

29. augustLekse 9

Bakgrunnsstoff
Apg 2,5–21; 10,1–8.23–48; Rom 2,14–16; Apg 10,9–22; 11,1–10; 15,1–35.

Minnevers
«Peter svarte dem: ‘Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og 
en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hel-
lige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt 
borte, så mange som Herren vår Gud kaller på’» (Apg 2,38–39).

Peter var den første apostelen som forkynte frelsen for andre folkeslag. Han 
fortsatte som en av kirkens ledere i en årrekke etter at den ble stiftet, også etter 
at Paulus ble den store misjonæren. Sammen med Paulus hjalp Peter den første 
menighet og dens ledere (de fleste var jøder) å forstå at misjonsbefalingen 
gjaldt hele verden.

Peter arbeidet for å skape en kirke som forente utlendingene, som ikke kjente 
alle detaljene i jødisk kultur, og jødiske konvertitter som hadde lett for å se på 
jødiske skikker som guddommelige absolutter. Som alle pionermisjonærer måtte 
Peter skille mellom Guds evige absolutter og skikker som er kulturelt betinget og 
ikke har noen større betydning for den troendes liv. Således var det Peter som på 
apostelmøtet i Jerusalem sa dette om de andre folkene: Gud «gjorde ingen for-
skjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres» (Apg 15,9), og han 
hjalp dem gjennom de problemene som truet enheten i den første menighet.
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Lekse 9  /  29. august Søndag

PETER PÅ PINSEDAGEN 

Jesu siste ord før sin himmelfart gjaldt misjon: «Dere skal være mine vitner 
i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Apg 1,8). Her 
lyder igjen mandatet om å utbre evangeliet til hele verden. Bare ti dager senere 
startet oppdraget for fullt, og Peter spilte en nøkkelrolle. 

Les Apg 2,5–21. Hvordan belyser denne hendelsen Guds ønske om at 
evangeliet skal nå ut til hele verden og den rollen jødene skulle ha i den 
forkynnelsen?

Misjonsbefalingen fikk sin første oppfyllelse på pinsedagen. Formålet med Den 
hellige ånds komme var å evangelisere verden. Denne første utgytelsen av Den 
hellige ånd ga store resultater på pinsedagen. Men dette var bare en forsmak på 
noe større som skulle skje i årene som fulgte.

Peters preken inneholdt noen hovedpunkter som fremdeles er relevante:
For det første: Gammeltestamentlige profetier og løfter blir oppfylt i Kristus 

(Apg 2,17–21). Dette ble bekreftet både av de store tegn og under som fulgte 
med hans virke og ved hans død og oppstandelse (vers 22–24).

For det andre: Jesus ble opphøyet til Guds høyre hånd og er nå Kristus 
(Messias) og Herre over alle (vers 33–36). I ham skal alle som omvender seg og 
blir døpt, få tilgivelse for syndene (vers 38.39).

Her ser vi at den aktive og taleføre Peter stiller opp for sin tro på Jesus. 
Jesus hadde kalt ham til å være en sterk leder i kirkens første tid. Peter var ikke 
like kosmopolitisk, effektiv og tilpasningsdyktig i møtet med andre kulturer 
og religioner som apostelen Paulus (se Gal 2,11–14), men han åpnet veien for 
evangeliet til ca. 15 nasjoner, og han forkynte for diasporajøder i Jerusalem. 
Slik ble han en meget viktig bro for å bringe nyheten om Jesus ut til resten av 
Midtøsten.

Hva kan historien om pinsedagen si oss om Den hellige ånds betydning i 
vårt liv? Hvordan kan vi bli bedre til å lytte til Åndens ledelse?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 9  /  29. augustMandag

KORNELIUS BLIR KRISTEN:1. DEL 

Les Apg 10,1–8.23–48. Hva kan historien om denne mannen som blir kristen, 
lære oss om frelse og vitnetjeneste? 

Det som skjedde da Kornelius, en utlending og offiser i den romerske hær, 
ble omvendt, er blitt kalt «hedningenes pinsedag». Det er en viktig episode 
i Apostlenes gjerninger, for den tar opp det mest omstridte spørsmålet i den 
første menighet: Kan en fremmed, en hedning, bli kristen uten først å bli jøde? 

Den romerske hærens hovedkvarter for Jerusalem og Judea lå i Caesarea. 
Kornelius må ha vært en av de seks offiserene over de 600 soldatene i den 
italienske kohorten som hadde base der. Navnet tyder på at han nedstammet fra 
en berømt romersk soldatfamilie. Den kommandanten som hadde nedkjempet 
Hannibal, den karthagenske generalen som plaget Roma i mange år, tilhørte 
også denne familien. Kornelius var en gudfryktig mann som la vekt på åndelig 
samvær i familien, ba regelmessig og hjalp gjerne dem som hadde det vondt. 
Gud hørte hans bønner og sendte en engel med et budskap til ham.

«Kornelius trodde at Gud hadde skapt himmel og jord. Derfor æret han Gud 
og erkjente hans myndighet. Han søkte Guds råd i alle livets gjøremål. Både i 
familieliv og arbeid var han trofast mot Herren. Hjemme opprettet han et alter 
for Gud, for han våget ikke å gjennomføre planer eller bære ansvar uten først å 
søke Guds hjelp.» – Alfa og Omega, bind 6, side 95 [AA 133].

Legg også merke til det som skjedde da Kornelius endelig møtte Peter. Han 
bøyde seg ned og tilba ham. Dette må ha forferdet Peter. Denne hedningen som 
Gud hadde sett i nåde til, og som var en gudfryktig mann, hadde ennå mye å 
lære, også helt grunnleggende ting. Men nå skulle han få lære det.

Hvilke av kjennetegnene ved Kornelius gjør vi klokt i å følge i vårt eget ån-
delige liv?

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 9  /  29. august Tirsdag

KORNELIUS BLIR KRISTEN: 2. DEL

«Da tok Peter til orde og sa: ’Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell 
på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør 
det som er rett’» (Apg 10,34.35). Dette høres ikke videre revolusjonerende ut 
for oss, men i Peters munn var det en forbløffende bekjennelse. Vi må huske 
hvem Peter var, hvor han kom fra og de holdningene han fremdeles kjempet 
med (se Gal 2,11–16). Opplevelsen hos Kornelius fikk ham til å innse sin feil 
og ga ham en bedre forståelse av hva Gud ville med evangeliet. 

Les Apg 10,33. Hva sa Kornelius som viste at han forsto at det å følge Herren 
krevde lydighet?

Les Apg 11,14. Hva står det her som viser at vi må utbre evangeliet til slike 
gudfryktige mennesker som Kornelius? 

Hvordan gjør Rom 2,14–16 det lettere å forstå det som skjedde med 
Kornelius?

Vi har sett at Kornelius var en ikke-jøde som «fryktet Gud» (Apg 10,2), selv 
om han fortsatt hadde mye å lære. Hans faster, bønner og almisser avslørte et 
hjerte som var åpent for Herren. Og da tiden var inne, utrettet Gud et under i 
hans liv. 

Legg merke til at selv om en engel åpenbarte seg for ham, forkynte ikke en-
gelen evangeliet for ham. I stedet la engelen til rette for at Kornelius fikk møte 
Peter, som fortalte ham om Jesus (se Apg 10,34–44). Dette er et eksempel på at 
Herren bruker mennesker som sendebud til verden.

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 9  /  29. augustOnsdag

PETERS SYN

I går så vi at da Peter fikk kontakt med Kornelius, hadde han alt fått en ny 
innstilling til de andre folkeslagene som andre jødekristne ennå ikke hadde 
forstått (se Apg 10,44.45). Hva fikk ham til å endre syn?

Les Apg 10,9–22 og 11,1–10. Hva sier avsnittet om hvor inngrodde Peters 
fordommer var, siden det skulle noe slikt til for å åpne hans øyne?

Både Kornelius’ omvendelse og Peters vitnetjeneste var så viktig for kirkens 
misjon at Gud talte på overnaturlig vis til både misjonæren og verten: en engel 
besøkte Kornelius, og Peter fikk et syn.

Legg merke til at Peter tok inn hos en garver i Jaffa (Apg 9,43; 10,6.32). 
Denne detaljen er verdt å merke seg. Jødene foraktet garvere og garving, for de 
berørte døde legemer og benyttet ekskrementer i sitt arbeid. Garverier var ikke 
tillatt i byene. Legg merke til at Simons garveri lå «ved sjøen» (Apg 10,6). 

Peters opphold hos garveren vist at han alt før synet skjønte at noen av hans 
tidligere holdninger var i strid med evangeliet. Både Peter og Kornelius’ fami-
lie hadde kulturell ballast de måtte kvitte seg med. Alle mennesker, eller «alle 
slags ... dyr» i Peters syn, er Guds barn. 

Peters kall til å vitne for Kornelius antydet at selv om Gud tar imot alle men-
nesker, så er ikke all religion likestilt. Kornelius var en «religiøs» mann, som 
nesten alle andre i oldtiden. Som soldat må han ha kjent til Mithra-dyrkelsen, 
og som offiser har han deltatt i keiserdyrkelsen. Men dette var ikke akseptabelt 
for Gud. 

Her har de mennesker noe å lære som oppfatter ikke-kristne religioner som 
likestilt med kristendommen. Noen ganger gjøres det ut fra politisk korrekthet, 
men det fører til utvanning av Bibelens ord om at kristendommen er en unik og 
endelig åpenbaring. 

Hvordan kan vi vise respekt for mennesker som har en tro som vi mener er 
gal, uten å gi inntrykk av at vi har går god for deres tro? Hva er forskjellen 
på å respektere mennesker og å godta deres tro?

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 9  /  29. august Torsdag

VEDTAKET I JERUSALEM 

Hedningemisjonens fremgang reiste viktige spørsmål i den første menighet. 
Hva kan man forvente av ikke-jøder som omvender seg og podes inn i troen? 
(Rom 11,17). Det oppstår alltid gnisninger når folk fra andre religioner og kul-
turer slutter seg til et etablert trossamfunn. I dette tilfellet gikk de jødekristne, 
som satte de gammeltestamentlige lovene og ritualene høyt, ut fra at konvertit-
ter skulle godta disse lovene og ritualene og rette seg etter dem. Omskjæringen, 
som er et tegn på at en mann har sluttet seg til det jødiske samfunn, er et 
symbol på at han underkaster seg alle jødedommens krav. Skulle hedenske 
konvertitter til kristendommen pålegges å la seg omskjære? Ja, sa enkelte 
jødekristne i Judea, og uttrykte sin overbevisning i teologisk klartekst: Det var 
avgjørende for å bli frelst, mente de.

Hva skjedde på apostelmøtet i Jerusalem som førte til en avklaring i denne 
viktige utfordringen? Apg 15,1–35.

Selv om omskjæringsspørsmålet var hovedårsaken til apostelmøtet i Jerusalem, 
tok man også opp en rekke skikker som evangeliet ikke krever av konvertitter. 
Vedtaket på apostelmøtet (vers 23–29) skapte en felles plattform for jøder og 
hedningkristne. Jødiske kjerneverdier ble respektert, men de andre fikk lov til 
å avstå fra omskjæring. Rådets beslutning var både praktisk og teologisk. Den 
dannet mønster for hvordan kirken kunne håndtere problemer før de førte til 
splittelse. Erfarne misjonærer lærer å fokusere på sentrale trospunkter og samle 
seg om dem i stedet for å bli oppslukt av ting som ikke er avgjørende for troen.

Hva kan apostelmøtet i Jerusalem lære dagens kirke om behandling av kon-
troversielle emner? Hva gjorde de som kan tjene som mønster for oss?

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 9  /  29. augustFredag

VIDERE STUDIUM

Les «Jøder og hedninger» i Alfa og Omega, bind 6, side 134–141 [AA 
188–200].

«Peter fortalte hvor overrasket han ble da Den hellige ånd kom over både 
hedninger og jøder mens han forkynte sannheten i hjemmet til Kornelius. Det 
samme lyset og den samme herligheten som strålte over de omskårne jøder, 
kastet glans også over de uomskårne hedninger. Slik advarte Gud Peter mot å 
akte noen lavere enn andre, for Kristi blod renser fra all urenhet...

Peters tale førte til at forsamlingen roet seg og hørte hvilke erfaringer 
Paulus og Barnabas hadde å fortelle fra arbeidet for hedningene.» – Alfa og 
Omega, bind 6, side 137 [AA 193].

  Spørsmål til drøftelse 
1. Peters syn har blitt tatt til inntekt for at kostholdslovene i Det gamle 

testamentet ikke lenger gjelder, spesielt som begrunnelse for å spise 
urent kjøtt. Peter fortalte selv hva synet betydde: «Jeg skal ikke kalle 
noe menneske vanhellig eller urent» (Apg 10,28). Synet hadde altså 
ikke noe med kosthold å gjøre, men at Gud tar imot alle mennesker som 
sine barn, uavhengig av etnisitet, nasjonalitet, yrke eller religion. Men 
hvorfor bruker folk dette som et argument om mat? Hva burde dette lære 
oss om hvor forsiktige vi må være i vår bruk av Skriften?

2. Les Rom 2,14–16 nøyere. Hvordan skal vi som kirke anvende dette på 
misjon? Altså: Hvorfor skal vi forkynne for dem som har loven skrevet i 
hjertet?

3. I torsdagens lekse drøftet vi apostelmøtet i Jerusalem som en modell 
for dagens kirke. Les avsnittet om apostelmøtet (Apg 15,1–35). Hvordan 
legger det en mal for dagens kirke? For eksempel: (1) personlige vitnes-
byrd om vitnetjeneste, (2) evangeliets betydning, (3) Skriftens betyd-
ning, (4) misjonsarbeidets betydning og (5) folks opptreden overfor 
hverandre på rådsmøtet.
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SAMARBEID
Dipa Roy, Bangladesh

Jeg vokste opp som adventist. Nå er jeg gift og har barn. Vi bor i Uchadanga i Bangladesh. Da 
vi kom, besøkte jeg mange hjem og inviterte folk med i kirken. Vi samlet barna våre til andakt 

hver kveld. Da vi begynte å synge, kom nabobarna og ble med på sang og bønn.
Etter noen dager var det noen som sa: – Det er mange som vil tilbe sammen med dere, kan de 

få komme? 
Jeg sa: – Ja, alle kan komme, så nå samles vi i kirken og tilber Gud hver kveld.
Yndlingskapittelet mitt er Salme 91. Når jeg leser det, føler jeg meg trygg. Jeg lærer barna på 

skolen å huske salmen, og de tror den. Når jeg er i fare, gjentar jeg den inni meg og føler fred.
Jeg har fått føre mange til Gud. Jeg ble god venn med en hindudame. En dag spurte hun:  

– Søster, du er gift. Hvorfor bruker du ikke armringer og har sinoberrødt på pannen?
Dermed kunne jeg fortelle henne mer om min tro. Etter hvert lærte jeg henne mer om mat og 

andre emner. En dag kom hun i kirken og ville se hvordan vi sang. Hun kom tilbake. En sabbat 
begynte hun å synge sammen med oss. Så lærte hun mannen sin sangen. Begge to satt og sang om 
kveldene. Så jeg inviterte dem til aftensang i kirken, og begge kom.

En dag sa de at de ville bli kristne. De likte adventkirken og sangen og bønnene våre. En dag 
talte mannen min om ikke å tilbe avguder. Etterpå sa de: – Ja, hvorfor bøyer vi oss for mennes-
keskapte avguder? Fra nå av vil vi bare tjene din Gud. Vi ga dem flere bibelstudier, og så ble de 
døpt. De kommer jevnlig i kirken.
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Filip som misjonær

5. septemberLekse 10

Bakgrunnsstoff
2 Kor 4,18; Apg 2,44–47; 4,34–37; 6,1–7; Apg 8.21,7–10.

Minnevers
«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere 
skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til 
jordens ende» (Apg 1,8).

Verdensmisjon var Jesu fremste anliggende i de 40 dagene mellom korsfes-
telsen og himmelfarten. Det nye testamentet har bevart minst fem av hans 
uttalelser omkring misjonsbefalingen: Matt 28,18–20; Mark 16,15; Luk 24,47–
49; Joh 20,21; Apg 1,5–8. Samlet er de det største misjonsoppdraget som noen 
sinne er gitt til de troende. En av befalingene gjaldt den geografiske strategien, 
fra hovedsenteret i Jerusalem til Judea og Samaria, og så ut til verdens ende. 
Dette var en befaling som de tok på alvor og ga seg til å oppfylle.

Denne geografiske strategien er viktig for evangelisten Filip. Ifølge Apg 8 
strakte hans arbeid seg utover fra Jerusalem i stadig større sirkler. Det vil si at 
han dro lenger og lenger av sted etter som tiden gikk. 

Hvem var evangelisten Filip? Hva forteller Guds ord oss om ham og det 
han gjorde i kirkens første tid? Og hva kan vi lære av det Bibelen forteller om 
denne tidlige misjonæren?
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EVANGELISTEN FILIP

«Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det 
usynlige er evig» (2 Kor 4,18). Tenk på disse ord fra Paulus mens vi studerer 
evangelisten Filip denne uken. Han er en av dem vi vet lite om, med unntak av 
noen få henvisninger i Bibelen. Men som vi skal se, gjorde Filip en god jobb, 
selv om vi vet lite om det meste av det han utrettet. Kjenner du noen som har 
gjort store ting for Gud, men fått liten ytre anerkjennelse? Hvorfor er det viktig 
å holde prinsippet i Paulus’ ord klart for oss, spesielt hvis vår innsats ikke får 
noen videre anerkjennelse eller oppmerksomhet? Se også 1 Kor 4,13.

Filip var et populært gresk navn og betyr «hesteelsker». I Det nye testamentet 
er det fire personer som heter dette. To hadde tilleggsnavnet «Herodes» og 
tilhørte herodianerne, som styrte Israel hardt i nytestamentlig tid. De andre var 
fremtredende misjonærer. 

Den første, Filip fra Betsaida, var den disippelen som førte Natanael til 
Jesus (Joh 1,43–46). Senere førte han grekere til Jesus (Joh 12,20.21).

Den andre Filip ble kalt «evangelisten» i Apg 21,8 for å skille ham fra 
disippelen Filip. Han dukket først opp i menigheten i Jerusalem der han gjorde 
«tjeneste ved bordene» (Apg 6,2–5) før han ble evangelist og misjonær (Apg 
8,12). Hans misjonærtid strakte seg over tjue år, og han fikk hjelp av sine fire 
døtre, som var profeter. De er nevnt i Apostlenes gjerninger. Ellers vet vi lite 
om hans bakgrunn.

«Det var Filip som forkynte evangeliet for samaritanene. Det var Filip som 
hadde mot til å døpe den etiopiske hoffmannen. En stund var historien om 
disse to arbeiderne [Filip og Paulus] tett sammenvevd. Det var den voldsomme 
forfølgelsen under fariseeren Saul som hadde spredt menigheten i Jerusalem og 
forpurret de sju diakonenes organisasjonsarbeid. Flukten fra Jerusalem hadde 
fått Filip til å endre sin arbeidsmåte, noe som førte til at hans kall falt sammen 
med det som Paulus ofret seg for. Paulus og Filip tilbrakte dyrebare timer 
sammen. Minnet om lyset som hadde skint på Stefanus’ himmelvendte ansikt 
idet han led martyrdøden, meldte seg i all sin prakt i forfølgeren Saulus’ sinn 
og fikk ham til å falle hjelpeløs ned for Jesu føtter.» – Sketches From the Life of 
Paul, side 204.
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Lekse 10  /  5. septemberMandag

TJENESTE VED BORDENE

Les Apg 2,44–47; 4,34–37. Hva slags bilde tegnes av den første menighet?

En stund går det ganske bra blant de første troende. Men alle er syndere, og 
snart melder misnøyen seg.

Les Apg 6,1–7. Hvilke problemer fikk de, og hvordan håndterte menigheten 
problemene?

Den raske veksten i Jerusalem-menigheten førte til sosiale spenninger. Filip ble 
en av dem som skulle se på det. Blant de omvendte var det underprivilegerte 
og personer med økonomiske problemer. Deres tilstedeværelse ved fellesmål-
tidene stilte nye krav til menighetslederne. Det ble murret om at gresktalende 
enker fikk for lite å spise. Dette var en spesielt ømtålig sak fordi Israels profeter 
hadde sagt at man ikke skulle glemme enker og foreldreløse.

For å løse problemet, samlet apostlene de troende og foreslo at det skulle 
utnevnes sju menn som var fulle av Den hellige ånd og visdom, til «å diakoni-
sere [gresk for «tjene»] ved bordene, slik at de tolv kunne «diakonisere Ordet» 
(se Apg 6,3.4). Alle sju hadde greske navn, kanskje for å sikre at de forsømte 
gresktalende enkene fikk sitt. En av dem var Filip. Dette er første gang han er 
nevnt i Bibelen.

Apostlene mente det måtte skaffes ekstra lederressurser, slik at de ikke 
skulle bli overarbeidet ved selv å måtte ta seg av det som skulle til for deres fel-
les liv. De understreket at deres kall var å hengi seg til Guds ord og bønn.

Hva er noen av de potensielt splittende problemene i din egen lokalmenig-
het, og hvordan kan Gud bruke deg til å løse dem?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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FILIP I SAMARIA

Saulus, den fremtidige apostelen og misjonæren, opptrer første gang i Bibelen 
under steiningen av diakonen Stefanus, den første kristne martyr. Men forføl-
gelsen bidro bare til at evangeliet fikk større utbredelse.

Les Apg 8,1–6. Hva ble resultatet av forfølgelsen i Jerusalem?

Samaria var første stopp på kristendommens geografiske spredning. 
Samaritanene betraktet seg som etterkommere av de israelittene som ble igjen 
da Assyria bortførte de fleste israelittene i 722 f.Kr. Men jødene betraktet sam-
aritanene som etterkommere av utlendinger som assyrerne hadde tvangsflyttet 
til Israel. I nytestamentlig tid var forholdet mellom jøder og samaritaner preget 
av spenninger og voldsutbrudd. Men som vi før har sett, hadde Jesus banet vei 
for misjonsarbeid i området da han samtalte med kvinnen ved brønnen, som i 
sin tur hadde begynt å «evangelisere» sitt eget folk.

Fra sin tjeneste ved bordene ble Filip nå kalt til misjon blant samaritanene. 
Som flyktning fra forfølgelsen i Jerusalem kastet han ikke bort tiden. Han for-
kynte at Messias, som både jøder og samaritaner ventet på, var kommet (Apg 
8,5.12). 

Les Apg 8,6–15. Hvor vellykket var Filips arbeid i Samaria? 

Gud brukte Filip til en stor innsats i denne misjonsmarken utenlands. 
Uttalelsen fra kvinnen ved brønnen, at «jødene omgås ikke samaritanene», 
(Joh 4,9) var nå noe som hørte fortiden til. 

Hvilke fiendskap, nag og fordommer som har forgiftet sjelen din, må «høre 
fortiden til»? Er det ikke på tide å gi slipp på alt dette?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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ETIOPEREN

Ifølge Apg 8,26–39 var Filips neste kontakt hoffmannen fra den etiopiske 
statskassen. Dette fører misjonen et skritt videre mot «verdens ende» (Apg 1,8). 
Filip var bindeleddet mellom Samaria og Gaza-misjonen. Fra Samaria nord for 
Jerusalem ble Filip kalt til Gaza, som ligger sør for byen. Hans arbeid i nord 
gjaldt en gruppe. Her er han opptatt av en enkelt person. I Samaria kan Filip 
bare forkynne Kristus ut fra de fem Mosebøkene, for samaritanene godtok 
ikke noe annet. Her kunne han også bruke Jesajas bok, sannsynligvis i gresk 
oversettelse.

Les Apg 8,26–39. Mens du leser, svarer du på følgende spørsmål: Hvilke vers 
i Jesaja (fra Jes 53) var det etioperen leste, og hvorfor ga de Filip en utmerket 
anledning til å fortelle om evangeliet?

I motsetning til Filips arbeid i Samaria, der han utførte mirakler (Apg 8,6), 
gjorde han ikke annet hos etioperen enn å studere Bibelen. Hva kan vi lære av 
dette når vi prøver å nå andre?

Herrens Ånd kalte Filip bort straks han var ferdig med å forklare «evangeliet 
om Jesus» og hadde døpt etioperen. Filip hadde ingen mulighet til å fortelle 
den nyomvendte om sin tro og lære. Veiledet av Det gamle testamentet og Guds 
Ånd, som allerede hadde virket på ham, måtte etioperen selv se kristentroen i 
lys av sin afrikanske kultur, for han tilba allerede Herren og trodde på hans ord.

Filip forklarte viktige gammeltestamentlige skriftsteder om Jesu død for 
etiopieren. Hvorfor må Jesus, hans død og oppstandelse, stå sentralt i vår 
forkynnelse for verden? Hva er budskapet uten ham?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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FILIP SOM EVANGELIST, FAR OG VERT

Filip var salvet til å gjøre Herrens verk. Kommentatorene er uenige om hvordan 
«da ... rykket Herrens Ånd Filip bort» (Apg 8,39) skal forstås, om han bare fikk 
beskjed om å gå til Asjdod (vers 40) eller ble ført dit på mirakuløst vis. Uansett 
er det avgjørende punktet at Filip var overgitt til Den hellige ånd. Derfor kunne 
Gud bruke ham i sitt verk. 

Les Apg 8,40. Hva forteller verset som forklarer hvorfor Filip ble kalt 
«evangelist»?

Les Apg 21,7–10. Hva får vi vite om Filip i disse versene?

Her får vi vite at Filip var familiefar og hadde fire ugifte døtre. Filips kall fra 
diakoni til evangelisering medførte mye reisevirksomhet. Vi kjenner til reisen 
fra Jerusalem til Samaria, og så videre til Gaza, etterfulgt av «alle byene» på 
den 80 kilometer lange kyststripen fra Asjdod til Caesarea. Det ble sikkert 
flere reiser. Som alle pionermisjonærer ble han nok trakassert, folk gjorde livet 
vanskelig for ham, og han ble utsatt for de «oppturer og nedturer» som slike 
oppdrag innebærer. Likevel styrte han sin familie i den grad at Den hellige ånd 
fant å kunne betro fire av døtrene hans med den profetiske gave. Dette vitner 
om god barneoppdragelse og sann gudsfrykt i denne misjonærfamilien.

Teksten viser at apostelen Paulus bodde hos Filip «i flere dager» (vers 10). 
Tjuefem år tidligere hadde Paulus, som da het Saulus, vært pådriver i en brutal 
forfølgelse (Apg 9,1.2). Under hans forfølgelse av de troende i Jerusalem måtte 
Filip flykte til Samaria (Apg 8,1–5). Mange år senere treffes altså forfølger og 
forfulgt hjemme hos Filip, der Paulus bor under besøket. Det må ha vært et 
interessant møte mellom trossøsken som samarbeidet om å føre evangeliet til 
den ikke-jødiske verden!

Hvorfor er det så viktig at vi ikke glemmer vår egen familie under arbeidet 
for andre? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Evangeliet til Samaria» i Alfa og Omega, bind 6, side 74–79 [AA 103–111].

«Da forfølgelsen spredte dem, ble de grepet av misjonsbegeistring og drog ut. 
De forstod det ansvar arbeidet hadde lagt på dem. De visste at de i sine hender 
holdt livets brød til en hungrende verden. Tvunget av Kristi kjærlighet delte 
de dette brødet med alle som var i nød» – Alfa og Omega, bind 6, side 75 [AA 
106]. 

«Da Jesu disipler ble drevet ut av Jerusalem, fant de et fristed i Samaria. 
Samaritanene ønsket evangeliets sendebud velkommen, og jødekristne samlet 
inn en dyrebar høst blant dem som tidligere hadde vært deres bitreste fiender.» 
– Alfa og Omega, bind 6, side 76 [AA 107].

  Spørsmål til drøftelse
1. Evangeliet bryter ned stengsler mellom folk. Det er iallfall idealet. 

Virkeligheten har iblant vært en ganske annen. Hvordan har det seg at 
også vi kristne lar det være kulturelle, sosiale og andre stengsler mel-
lom oss? Vi vet da at alle er like i Guds øyne og at korset jevner ut alle 
forskjeller. Hvordan kan Adventistkirken, som henvender seg til hele 
verden, motarbeide slik fordom?

2. Som vi har sett, flyktet de første kristne under forfølgelsen. Det førte 
til at evangeliet fikk en utbredelse det kanskje ikke ville ha fått uten 
forfølgelsene. Gud vendte ondt til godt, men vi må huske at religionsfor-
følgelse aldri er berettiget. Hvordan bør vi være mot dem som forfølges 
for sin tro, selv om vi ikke deler troen deres (se Luk 6,31)?
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KOSTEBANKER
Philish Chiran, Bangladesh

Etter skolegangen hjemme i landsbyen fikk jeg plass på adventistenes internatskole i Gowal-
bathan. Der tok jeg imot Jesus som min frelser og ble døpt.

Jeg har fått mange bønnesvar. En dag hørte jeg noen som gråt i et hus i landsbyen. Jeg oppda-
get at det var en mor som gråt for sin datter. Datteren hadde høy feber og iblant også spasmer. – 
Hun blir ikke bedre, sa moren. – Presten har bedt for henne, men hun blir ikke bedre, og feberen 
stiger.

Jeg spurte om hun ville at jeg skulle be for barnet, og det ville hun. Vi knelte og ba til Den 
allmektige, som hørte vår bønn. En time senere kom kvinnen og fant meg. Hun strålte. – Lærer, 
min datter er oppegående nå. Hun er helt frisk. Gud er virkelig med deg.

Adventkirken i Thanarbaid er ny. I år åpnet vi også en skole. Men vi møtte mye motstand. Vi 
ba med noen av folkene i landsbyen hver kveld. Nå har vi ingen problemer, og både kirken og 
skolen går godt.

Etter at jeg hadde forkynt for folk i to måneder, tok åtte mennesker imot Jesus som sin frelser. 
En dag jeg skulle til en annen landsby, kom noen og spurte: – Hvor har du tenkt deg?

Jeg fortalte det. – Det må du ikke, sa han. Går du dit, kommer en kvinne til å slå deg med 
kosten sin.

– Hvorfor det? spurte jeg.
– Fordi du har omvendt hennes åtte venner. De er blitt adventister, og hun er sint fordi hun må 

drikke vin alene. Hun har mistet sine venner.
– Jeg har arbeidet for Gud lenge, sa jeg. Men jeg har aldri blitt slått for hans navn ennå. Hvis 

det skjer, vil det være en ære. Så jeg gikk.
Da jeg kom, var kvinnen sint og sa at hun hadde ventet på meg for å slå meg med kosten. Men 

noe merkelig hendte. Da jeg kom nærmere, ble hun rolig og stille. Og hun sa: – Kanskje kan jeg 
bli medlem av gruppen din en dag?

Jeg er sikker på at det var svar på bønn. 
I landsbyen Chandiapara, som er full av katolikker, bodde det ikke en eneste adventist. En dag 

traff jeg en ung mann som spurte hvorfor vi ikke holder oppstandelsens dag. Jeg forklarte fra Bi-
belen. Han fulgte godt med og sa: – Det har jeg ikke hørt før. Jeg vil bli medlem av din menighet. 
Han tok imot Jesus, og etter flere bibelstudier ble han døpt. Det gir meg stor glede å dele Guds 
ord med andre.
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Paulus: Bakgrunn og kall

12. septemberLekse 11

Bakgrunnsstoff
Apg 9,1; Fil 3,6; 1 Kor 15,10; Apg 9,1–22; 26,18; Gal 2,1–17.

Minnevers
«Men Herren sa til ham: «Gå! For jeg har utvalgt ham som mitt redskap 
til å bære mitt navn frem for hedningfolk og konger og for Israels folk. Og 
jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» (Apg 9,15.16). 

 En av de mest sentrale skikkelsene i Det nye testamentet er Paulus, eller 
Saulus fra Tarsus. Han var det for urkirken som Moses var for israelittene. Men 
mens Moses førte Guds folk ut fra et fremmed land, slik at Israel skulle bli i 
stand til å gjøre Guds vilje, førte Paulus Guds ord fra Israel til andre folkeslag 
for at de skulle kunne gjøre Guds vilje. 

Vi vet mer om Paulus enn noen annen kristen fra det første århundret. Han 
huskes spesielt for det han har betydd for kristen misjon i de siste 2000 år. Hans 
misjonsreiser til landene rundt Middelhavet ble et stort eksempel for misjonæ-
rer i kommende generasjoner. 

Paulus har fått æren for å ha løftet bibelske absolutter ut av en jødisk kultur 
hvor sivile, rituelle og moralske lover gikk så i ett med jødenes hverdagsliv at 
det knapt var noen forskjell mellom jødisk skikk og bruk og det de trodde var 
Guds evige budskap til verden. 

Denne uken skal vi ta en første titt på ham som ved siden av Jesus selv var 
den viktigste skikkelsen i Det nye testamentet.
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SAUL AV TARSUS

Saul ble født i Tarsus, en viktig by på handelsruten mellom Syria og det 
vestlige Lilleasia (Apg 22,3). Tarsus var et flerkulturelt senter for industri og 
utdanning. I en kort tid bodde Romas mest berømte taler og senator her: Cicero.

Sauls foreldre var diasporajøder (jøder bosatt utenfor Israel) av Benjamins 
stamme. Han fikk navnet Saulus (hebraisk Sha’ul, «bedt om [av Gud]»). Etter 
at han begynte sin misjon til hedningene (Apg 13,9) tok han navnet Paulus 
(latinsk Paulusus, etter en fremtredende romersk familie). Og siden han var 
fariseer, var Paulus trolig gift, men vi vet ingenting om hans kone. Ja, vi vet 
ikke stort om hans familie i det hele tatt, men en søster og en nevø er nevnt 
(Apg 23,16). Paulus var også romersk borger (Apg 22,25–28).

Han ble trolig utdannet i synagogeskolen i Tarsus til fylte 12 år. Så fulgte 
rabbinske studier i Jerusalem under Rabban (ærestittelen betydde «vår rabbi») 
Gamaliel (Apg 22,3). Som jødiske menn flest lærte han et yrke – i hans tilfelle 
teltmakeri (Apg 18,3). 

Som allerede nevnt var Paulus fariseer (Fil 3,5). Fariseerne («de atskilte») 
var kjent for å insistere på at alle Guds lover var bindende for alle jøder, både 
de lovene som står i Mosebøkene og de som ble overlevert muntlig gjennom 
generasjoner av skriftlærde. Deres strenge patriotisme og nitide lydighet mot 
jødiske lover kunne få andre jøder til å betrakte dem som hyklerske og døm-
mende. Men Paulus la ikke skjul på at han og hans far var fariseere (Apg 23,6).

Paulus’ bakgrunn som fariseer var viktig for hans misjonsarbeid både blant 
jøder og hedninger. Det ga ham inngående kjennskap til Det gamle testamen-
tet, de eneste skriftene som de første kristne hadde til rådighet. Han var også 
kjent med de skriftlærdes tillegg til og utvidelser av de gammeltestamentlige 
lovene. Således var han den apostelen som var best i stand til å skjelne mellom 
tidløse, bibel-baserte absolutter fra Gud på den ene side og senere jødiske til-
legg, som ikke var bindende, og som de hedningkristne derfor kan se bort fra. 
Vi har alt sett at dette ble et stort problem i den første menighet. Kultur reiser 
den dag i dag viktige spørsmål for kirken. 

Hvilke av våre trospunkter er mest ulik kulturen i storsamfunnet? Hvordan 
takler du denne konflikten uten å gi etter der vi ikke må gi etter? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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MENNESKET PAULUS

Personlighetstrekk er et menneskes typiske reaksjoner på forhold i hjemmet, 
kulturen eller skolen. Karakteren er den kombinasjonen av egenskaper, kvalite-
ter og evner som viser hva slags menneske en er. 

Les Apg 9,1; Fil 3,6.8; 1 Kor 15,9.10; 1 Tim 1,16; Gal 1,14 og 2 Kor 11,23–33. 
Hva sier disse tekstene om Paulus’ karakter og personlighet? 

Stor overbevisning og iver kjennetegnet Paulus. Før han ble omvendt, brukte 
han sin iver til å forfølge den første menighet. Han støttet steining av Stefanus 
(Apg 7,58), tok initiativet til å fengsle kristne kvinner så vel som menn (Apg 
8,3), rettet drapstrusler mot disiplene (Apg 9,1) og organiserte et raid mot 
kristne i et fremmed land (Apg 9,2; Gal 1,13). 

Samtidig kan vi også se hvordan hans engasjement skulle bli brukt til det 
gode da han tross ufattelige strabaser og utfordringer ofret seg for forkynnel-
sen av evangeliet. Bare en som var helt overgitt til det han trodde på, kunne 
ha gjort det han gjorde. Og selv om han mistet alt for Kristi skyld, regnet han 
det som «tap». Ordet kommer av et gresk ord som betyr noe som er ubrukelig, 
søppel. Paulus kunne skjelne mellom det som var viktig i livet og det som ikke 
var viktig. 

Han var også ydmyk. Skammen over at han hadde forfulgt de kristne, fikk 
ham til å betrakte seg som uverdig til sitt høye kall. Og som en som forkynte 
Kristi rettferdighet som vårt eneste håp om frelse, visste han akkurat hvor syn-
dig han var i kontrast til en hellig Gud. Dette var mer enn nok til å bevare ham 
ydmyk, overgitt og takknemlig. 

«En eneste stråle av Guds herlighet, et eneste glimt av Kristi renhet som tren-
ger inn i oss, gjør alle syndens flekker pinlig fremtredende og viser hvor forkrø-
plet og mangelfull menneskekarakteren er. Den åpenbarer de vanhellige ønsker, 
hjertets vantro og leppenes urenhet.» – Veien til Kristus, side 31 [SC 29]. 

Ingen er immun mot stolthet. Hvorfor bør det å betrakte korset kurere oss 
for denne synden?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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FRA SAULUS TIL PAULUS

Les om Paulus’ omvendelse i Apg 9,1–22. Hva var sammenhengen mellom 
denne opplevelsen og hans kall til å bli misjonær? Se også Apg 26,16–18.

Helt fra første stund var det klart at Herren hadde tenkt å bruke Paulus til å 
nå både jøder og andre folk. Ingen annen hendelse i Paulus’ forberedelse som 
misjonær og teolog kan måle seg med omvendelsen. Ja, i sitt vitnesbyrd kom 
han ofte inn på denne opplevelsen.

«Men reis deg nå og stå på føttene! Jeg har vist meg for deg for å velge deg 
ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal 
få se» (Apg 26,16). Paulus kunne ikke forkynne eller undervise om noe han 
ikke visste. Nei, han forkynte og underviste ut fra sine egne opplevelser med og 
kunnskap om Herren, og alltid i harmoni med Guds ord. (Se Rom 1,1.2). 

Les Apg 26,18. Hva skulle resultatet av Paulus’ arbeid bli?

Av dette kan vi se fem av resultatene av ekte misjonsarbeid:
1. Åpne folks øyne. Gjøre Gud og Jesus virkelig, tilstede, aktiv og tiltalende.
2. Vende om fra mørke til lys, fra uvitenhet til kunnskap – et sentralt tema i 

evangeliet (se Luk 1,78.79).
3. Vende om fra Satans makt til Gud.
4. Få tilgivelse for syndene. Syndens problem har en løsning. Dette er vårt 

budskap.
5. Få en plass blant dem som blir helliget: Dette innebærer medlemskap i 

Guds menighet, uavhengig av etnisitet, kjønn og nasjonalitet.

Hva ville du si hvis noen spurte deg: «Hva er din erfaring med Jesus? Hva 
kan du fortelle meg om ham?»

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________



92 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 5

Lekse 11  /  12. septemberOnsdag

PAULUS PÅ MISJONSMARKEN

«Jeg ... har fullført forkynnelsen av Kristi evangelium vidt omkring, fra 
Jerusalem og helt til Illyria» (Rom 15,19). Hvilket viktig trekk ved all misjon 
inneholder dette verset? Se også 1 Kor 1,23; 2,2; Gal 6,14; Fil 1,15–18.

En ting kan man med sikkerhet si om Paulus’ misjonsinnsats: Samme hvor han 
dro, sto budskapet om Kristus og ham korsfestet sentralt i forkynnelsen. Slik 
var han tro mot sitt kall, at han skulle forkynne Jesus. Budskapet til dagens 
misjonærer er ikke til å ta feil av: Samme hva vi ellers forkynner (og som 
syvendedags-adventister har vi fått mye som skal deles med resten av verden), 
må Kristus og ham korsfestet være alfa og omega i alt misjonsarbeid.

Men Paulus forkynte ikke bare Jesus som en slags objektiv sannhet og reiste 
videre. I alt sitt arbeid startet han menigheter, på sted etter sted over hele sin 
del av verden. Han var opptatt av «menighetsplanting».

Det er også en annen side ved Paulus’ misjonsarbeid.

Les Kol 1,28. Hva synes han å skrive om her? Er dette evangelisering eller 
disippelskap?

Når man leser mange av Paulus’ brev, viser det seg at de ofte handler om noe 
annet enn å nå ut til kirkefremmede. Mange av brevene ble tvert imot skrevet 
til etablerte menigheter. Med andre ord var sjelesorg og menighetspleie en del 
av Paulus’ misjonsarbeid. 

Så vi kan se minst tre viktige sider ved hans misjonsvirksomhet: forkynnel-
sen om Jesus, menighetsplanting og omsorg for etablerte menigheter.

Tenk på sist du vitnet for noen. Hvor sentralt sto Jesus i det du sa? Hvordan 
kan du sørge for at han alltid står i sentrum?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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MISJON OG FLERKULTURELL FORSTÅELSE 

«Multikulturalisme» er et moderne uttrykk som først kom på trykk i 1960, 
ifølge Oxford English Dictionary. For mange i oldtiden fantes det bare to grup-
per mennesker – oss og dem, vår stamme og ikke vår stamme. For grekerne var 
alle ikke-grekere «barbarer». For jøder var alle ikke-jøder «hedninger». 

Som vi har sett, tvang hedningemisjonen kirken og dens ledere til å forholde 
seg til skillet mellom jøde og ikke-jøde. Spørsmålet var om en fremmed kunne 
bli kristen uten først å bli jøde. 

Les Gal 2,1–17. Hva skjedde, og hvordan illustrerer denne historien den 
utford ringen som «multikulturalisme» representerte for misjonen?

«Da Peter noe senere besøkte Antiokia, vant han manges tillit på grunn av sin 
fornuftige holdning til de hedningkristne. En stund levde han i samsvar med 
det lys han hadde mottatt fra himmelen, og overvant til de grader sine natur-
lige fordommer at han satt til bords med hedningkristne. Men da det kom jøder 
fra Jerusalem med stor nidkjærhet for seremoniloven, opptrådte Peter uklokt 
og endret sin holdning til dem som hadde forlatt hedenskapet. ‘Også de andre 
jødekristne hyklet sammen med ham, så til og med Barnabas ble revet med av 
hykleriet deres.’ Avsløringen av denne svakhet hos respekterte og kjære ledere 
gjorde et forstemmende inntrykk på de hedningkristne. Menigheten stod i fare 
for å bli splittet.» – Alfa og Omega, bind 6, side 139, 140 [AA 197, 198].

Paulus utfordret Peter og tok et klart standpunkt for det vi i dag ville kalle 
en flerkulturell menighet. Hans ikke-jødiske konvertitter skulle ikke pres-
ses til å bli jøder for å kunne bli kristne. Her ser vi betydningen av Paulus’ 
mangslungne bakgrunn som fariseer, student under Rabban Gamaliel, romersk 
borger, fundamentalistisk forfølger og fanatiker, og til slutt konvertitt og Jesu 
Kristi apostel: Han kunne skille mellom Guds tidløse, evige absolutter og deres 
midlertidige kulturelle og religiøse uttrykk. 

Hvordan skiller du mellom det som er avgjørende for vår tro og det som er 
kultur, sosiale eller personlige preferanser? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg 
for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det» (1 Kor 9,22.23).

Les 1 Kor 9,19–23. I moderne misjonsarbeid bruker man ordet «kontekstua-
lisering» om den misjonspraksisen Paulus skisserer her. Kontekstualisering 
er et «forsøk på å kommunisere evangeliet i ord og gjerning og bygge kirken 
på måter som gir mening for folk i deres kulturelle sammenheng lokalt. Her 
presenteres kristendommen på en måte som oppfyller folks dypeste behov og 
trenger gjennom deres verdensbilde slik at de kan følge Kristus og leve videre 
i sin egen kultur» – Darrell L. Whiteman, “Contextualization: The Theory, the 
Gap, the Challenge,” International Bulletin of Missionary Research, bind 21 
(januar 1997), side 2.

«For jødekristne som bodde i nærheten av templet, var det naturlig å tenke 
tilbake på jødefolkets særlige rettigheter. Da den kristne menighet forkastet 
jødenes seremonier og tradisjoner, så de for seg hvordan den nye troen snart 
kunne føre til at den hellighet som var knyttet til de jødiske skikker, snart ville 
gå tapt. Mange ble arge på Paulus, for han fikk en stor del av skylden for den 
forandring som hadde funnet sted. Selv ikke alle disiplene stod klar til uten 
videre å godta rådsmøtets avgjørelse. Noen omfattet seremoniloven med stor 
nidkjærhet og betraktet Paulus med vrangvilje. De mente han var holdningsløs 
i forholdet til de krav jødenes lov stilte.» – Alfa og Omega, bind 6, side 139 [AA 
197].

  Spørsmål til drøftelse
1. Les 1 Kor 9,20. Hva kan dette verset lære oss om kontekstualisering og 

misjon, eller hvordan vi kan vitne for andre?

2. Gud tilga Paulus hans fortid og brukte ham på mektig vis. Hvordan kan 
vi lære å tilgi oss selv det vi har gjort og ta imot Kristi rettferdighet og 
bli brukt av ham, vi også?
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INTERESSE GIR RESULTATER
Ratan Vhoumik, Bangladesh

Hvordan jeg traff Jesus? Min venn Liton eide skredderbutikken ”Popular Tailors”, som lå ved 
siden av adventistenes skole i Dhaka.

Liton laget uniformene til adventistskolen, så jeg måtte ofte innom skolen. Der ble jeg kjent 
med Shapon Halder, som fattet interesse for meg. En dag spurte han om jeg var interessert i bibel-
studier, og jeg takket ja. Vi studerte en stund, og så ble jeg døpt. Mitt liv ble helt forandret, og jeg 
bestemte meg for å arbeide for Gud med menighetsplanting.

Jeg bor på et sted som heter Kishoreganj. Det er ikke mange kristne her. Når vi forteller at 
vi er kristne, kommer folk for å se hvordan vi ser ut, hva vi spiser og hvordan vi er. Iblant er det 
slitsomt, men Gud velsigner oss, og vi har plantet en menighet her. Mange er blitt døpt.

En kvinne, Aroti Sarker, var nygift. Hun var en av dem som kom til møter og ble døpt. Da 
mannen hennes fikk høre om det, kastet han henne ut og sa at hun kunne flytte inn hos han som 
hadde overtalt henne til å bli døpt. Hun kom til meg og fortalte det hele med tårer i øynene.

Jeg prøvde å trøste henne med at hun ikke måtte frykte, for Gud var med henne. Jeg lovte 
å gjøre alt jeg kunne for henne, men det ble bare verre. Nesten alle i landsbyen sa at jeg hadde 
ansvaret for henne, ellers ville de melde meg til politiet og få meg fjernet fra stedet. Jeg ba hele 
natten om kraft og visdom.

Gud velsignet meg da jeg besøkte hennes mann sammen en av mine venner neste dag og 
snakket med ham om saken. Han roet seg og tok tilbake sin kone. Og etter en tid ble også mannen 
døpt!

For en måned siden ventet jeg på min kone på sykehuset der hun arbeider. Plutselig så jeg et 
par som gråt da de forlot sykehuset. Jeg spurte hva som var galt. Mannen fortalte at hans kone var 
gravid, men det var fullt på sykehuset, så legen sendte dem bort.

Jeg syntes synd på dem og prøvde å finne plass til dem. Ved Guds nåde klarte jeg det. De ble 
veldig glade, og senere fikk jeg anledning til å fortelle dem om Jesus. De er nå døpt og har det 
riktig godt.
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Paulus:  
Misjon og budskap

19. septemberLekse 12

Bakgrunnsstoff
1 Kor 1,22–24; 1 Tim 6,12; 2 Tim 4,7; 1 Kor 15,12–22; Apg 15,38–41.

Minnevers
«Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én 
ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det 
som er foran, og jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra 
det høye har kalt oss til i Kristus Jesus» (Fil 3,13.14).

Paulus benyttet gammeltestamentlige profetier, jødisk historie og Jesu liv og 
lære for å utvikle den kristne forståelsen av frelseshistorien, der alt kretset om 
Kristi liv, død og oppstandelse. Takket være sin forankring i både jødisk kultur 
og det gresk-romerske samfunn hadde Paulus den nødvendige innsikt til å løfte 
evangeliet ut av jødedommens samfunnsmessige, rituelle, og moralske praksis 
og gjøre det tilgjengelig for en flerkulturell verden. 

I sine 13 brev viste Paulus hvordan de troende kan leve sin tro. Han tok for 
seg både liv og lære. Han ga råd og kom med oppmuntringer og formaninger 
om personlig kristendom, relasjoner og menighetsliv. Men i alle hans brev var 
hovedtanken «Jesus Kristus og ham korsfestet» (1 Kor 2,2).

Paulus var ikke bare skribent. Han ble også kjent som den store misjonæren 
blant apostlene, og vitnet om evangeliet fra Syria til Italia, kanskje helt til Spa-
nia. På ti år stiftet Paulus menigheter i fire av Romerrikets provinser. 

Denne uken vil vi se på Paulus – både hans misjon og hans budskap.
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GREKERE OG JØDER

Les 1 Kor 1,22–24. Hvordan kan disse versene hjelpe oss å forstå hvordan 
folk reagerer på sannheten? Hva kan dette lære oss som kan være til hjelp når 
vi vitner for ulike folkegrupper?

Under utvandringen fra slaveriet i Egypt viste Gud sin omsorg for Israel med 
store tegn. Senere generasjoner av jøder fikk en forventning om at alle nye 
sendebud fra Gud ville gjøre tegn og undere og mirakler. 

Grekernes filosofiske og vitenskapelige tradisjon gjorde at de forventet en 
tro som kunne forklares, og som tilfredsstilte menneskenes visdom.

Paulus avviste ikke målgruppenes kulturelle og åndelige arv. Han brukte 
den som innfallsvinkel for å forkynne Kristus korsfestet. De som ønsket tegn, 
fant dem i Jesu liv og virke og i den første menighet. De som ønsket logisk 
eleganse og fornuft, fant det i Paulus’ argumenter for evangeliets budskap. 
Begge mennesketypene hadde egentlig bare ett behov: å kjenne den oppstandne 
Kristus og «kraften av hans oppstandelse» (Fil 3,10). Hvordan Paulus førte 
dem til denne kunnskapen, avhang av hvem han vitnet for.

Når Paulus forkynte for jødiske tilhørere, bygget han sine taler på Israels 
historie, knyttet Kristus til David og la vekt på gammeltestamentlige profetier 
som peker frem til Kristus og forutsier hans korsfestelse og oppstandelse (Apg 
13,16–41). Det vil si at han tok utgangspunkt i det kjente, det de respekterte og 
trodde på, og med det som utgangspunkt forsøkte han å føre dem til Kristus.

I sitt budskap til andre folkeslag talte Paulus om Gud som skaper, opprett-
holder og dommer, synden som kom inn i verden og frelsen ved Jesus Kristus 
(Apg 14,15–17; 17,22–31). Paulus måtte gå frem på en annen måte med disse 
menneskene enn med jødene (eller med hedninger som delte jødenes tro). Men 
også her var målet å føre dem til Jesus.

Tenk på din egen tro. Hva bygger den på? Hvilke gode grunner har du for 
den? Hvordan kan dine grunner skille seg fra andre menneskers grunner, og 
hvorfor er det viktig å være klar over forskjellene?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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SOLDATER OG IDRETTSUTØVERE

Paulus var en dyktig formidler, og i sitt misjonsarbeid brukte han det kjente 
til å forklare det ukjente. Han tok dagligdagse trekk ved den gresk-romerske 
verden og belyste hva et nytt liv i Kristus betydde i praksis. Han benyttet seg 
særlig av to sider ved konvertittenes verden i sine pedagogiske metaforer: 
idrettsutøverne med deres leker og den romerske soldat.

Paulus’ verden hadde en forkjærlighet for idrettsprestasjoner, slik vi også 
har det i dag. De gamle grekerne uttrykte sin kjærlighet til konkurranser ved å 
holde ikke mindre enn fire forskjellige sykluser av OL-lignende konkurranser 
på ulike steder i Hellas. Romerne arvet og videreutviklet idrettskonkurransene. 
Det mest populære var løpsøvelser. I en av dem løp menn iført full militær 
rustning. Bryting var også populært. Idrettsutøverne trente iherdig, og vin-
nerne ble rikt belønnet. Etnisitet, nasjonalitet og sosial klasse hadde lite å si, 
for utholdenhet og prestasjoner var målet. 

Hvilke viktige lærdommer for kristenlivet ville Paulus’ lesere ha funnet i 
disse tekstene? 1 Kor 9,24–27; Gal 5,7; 1 Tim 6,12; 2 Tim 2,5.

Fra Marius’ dager av erstattet romerske keisere midlertidige soldater med 
yrkeskrigere, plasserte dem i garnisoner over hele Romerriket og oppgraderte 
og standardiserte både rustning og våpen. På Paulus’ tid ble soldatene rekrut-
tert fra ulike etniske og nasjonale grupper, enten de var romerske borgere eller 
ei. Til gjengjeld for belønning ved slutten av sin tjenestetid, lovet soldatene 
total lojalitet til den sittende keiseren, som i ufredstider selv førte dem i krig. 

Hvilke likheter finner Paulus mellom soldatlivet og kristenlivet i tekstene 
nedenfor? 2 Kor 10,4.5; Ef 6,10–18; 1 Tim 6,12; 2 Tim 2,3.4.

I det som kanskje er Paulus’ siste brev, belyser han sitt syn på livet som kristen 
misjonær både med soldatlivet og idretten: «Jeg har stridd den gode strid, full-
ført løpet og bevart troen» (2 Tim 4,7).

Hvordan er troen en kamp, og hvordan er den et løp? Hvordan har du opp-
levd sannheten i begge bildene i ditt kristenliv? Hvilken metafor er mest 
dekkende for din erfaring, og hvorfor? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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PAULUS OG LOVEN

«Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven» (Rom 3,31). 
Hvilken lov er det Paulus taler om?

I engelske oversettelser av Paulus’ brev forekommer ordet lov ca 130 ganger, 
og i Apostlenes gjerninger ca 20 ganger. Paulus forsøkte å få sine tilhørere og 
lesere, uansett bakgrunn, til å forstå at «lov» kunne bety flere ting, spesielt for 
jøder. Slike lover som de ti bud gjelder for alle mennesker til alle tider. Men 
Paulus regnet ikke andre lover i Det gamle testamentet og i jødedommen som 
bindende for kristne. I sine skrifter brukte apostelen ordet lov i bred forstand 
om regler for religiøse seremonier, sivilrett og helse- og renselseslover. Han 
skrev om å være «under loven» (Rom 3,19) og om å være «løst fra loven» 
(Rom 7,6). Han beskrev en «syndens lov» (Rom 7,25), men også en «lov» 
som er «hellig» (Rom 7,12). Han nevnte «Moseloven» (1 Kor 9,9), men også 
«Guds lov» (Rom 7,25). For ikke-jøder kan dette virke forvirrende, men for 
jødekristne som var oppdratt i hebraisk kultur, gjorde sammenhengen det klart 
hvilken lov han mente. 

Les Rom 13,8–10; Rom 2,21–24; 1 Kor 7,19; Ef 4,25.28; 5,3; 6,2. Hvordan 
kan disse versene gjøre det lettere å forstå at moralloven ikke ble opphevet på 
korset?

Paulus skjønte at seremonilovene, som viste hvordan man nærmet seg Gud 
gjennom prestedømmet, helligdommen og ofringene, ikke var bindende etter 
korsfestelsen. De hadde oppfylt sin hensikt. Dette ble helt klart etter tempelets 
ødeleggelse. 

Men det var noe annet med moralloven, som er konkretisert i de ti bud. I 
sine brev siterer Paulus enkelte av budene og antyder andre som universelle 
etiske krav til alle mennesker, jøder som hedninger. Etter å ha advart mot synd, 
ville ikke Paulus ha svekket den loven som forteller hva synd er. Det ville ha 
gitt like mye mening som å si at folk ikke må bryte fartsgrensen og samtidig 
fortelle dem at skiltene med fartsgrensene ikke gjelder lenger.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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KORSET OG OPPSTANDELSEN

«For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus 
Kristus og ham korsfestet» (1 Kor 2,2).

Kristi kors sto helt sentralt i Paulus’ liv og lære. Men han lærte ikke korset i et 
vakuum. Han lærte det i sammenheng med andre læresetninger, og en av dem 
var oppstandelsen. Uten den ville korset ha vært til ingen nytte.

Les 1 Kor 15,12–22. Hvor viktig er Jesu død og oppstandelse for evangeliet? 
Hvorfor er en riktig forståelse av døden som en søvn avgjørende for å kunne 
forstå disse tekstene? Hva taler Paulus om her, hvis de døde i Kristus allerede 
er i himmelen? 

I likhet med ikke-kristne religioner lærer de fleste kristne grupperinger at 
sjelen er udødelig. Men Paulus understreket gang på gang at:

1. Bare Gud er udødelig (1 Tim 6,16).
2. Udødelighet er en Guds gave til den som blir frelst (1 Tess 4,16).
3. Døden er en søvn til Kristus kommer tilbake (1 Tess 4,13–15; 1 Kor 

15,6.18.20). 
Nesten alle religioner inneholder læresetninger som bygger på villfarel-

sen om at sjelen er udødelig: For eksempel reinkarnasjon, bønn til helgener, 
ærefrykt for forfedrenes ånder, et evig brennende helvete og slike New Age-
praksiser som kanalisering eller astral projeksjon. Bibelens lære om døden er 
det eneste reelle vernet mot disse vrangforestillingene. Det er leit at de som har 
mest imot denne sannheten, finnes i mange kirkesamfunn. 

Når den troende lukker sine øyne i døden, vekkes han eller hun til evig liv 
ved Jesu gjenkomst, etter det som oppleves som et øyeblikks mørke og 
stillhet. Hva lærer sannheten om de dødes tilstand oss om Guds karakter?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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KOMME OVERENS 

Paulus hadde en sterk personlighet. Han arbeidet hardt og målrettet. Slike men-
nesker kan være einstøinger med få venner, men mange beundrere. Men Paulus 
hadde ofte både to og tre medarbeidere med på sine reiser. Minst åtte av dem 
er nevnt ved navn (Apg 13,2; 15,22.37; 16,1–3; 19,22; Kol 4,7.10.11; Filem 24). 
Dessuten finner vi hilsener til 24 personer i Rom 16, ved siden av felleshilsener.
Apostelen trodde på teamarbeid, spesielt på nye steder. Men innimellom kom 
han på kant med andre arbeidere.

Les Apg 15,38–41. Hva har skjedd her, og hva sier det oss om hvor mennes-
kelige disse arbeiderne for Herren var?

«Slik var situasjonen da frykt og motløshet overveldet Johannes Markus. En 
stund vaklet han i sin bestemmelse om helhjertet å stille seg selv til tjeneste for 
Herren. Han var ikke vant med motgang og mistet motet når de møtte farer og 
savn ... Dette førte til at Paulus betraktet Johannes Markus med liten velvilje, og 
en stund fordømte han meget sterkt hans beslutning. Barnabas hadde imidlertid 
lagt merke til at Johannes Markus hadde evner som kunne gjøre ham til en verdi-
full arbeider for Kristus.» – Alfa og Omega, bind 6, side 120 [AA 169, 170]. 

Denne beretningen i Apostlenes gjerninger viser at Paulus forventet at 
reisefølget skulle bli på sin post tross farer og strabaser. For Paulus var den 
lille gruppen en menighet i miniatyr. Han understreket betydningen av å være 
et godt eksempel. Et pliktoppfyllende, men kjærlig forhold teammedlemmene 
imellom ble et mønster for menighetene, som ofte var husmenigheter. Teamet 
var også en ideell scene for opplæring av nye evangelister og misjonærer. Men 
til tider gikk det galt, som i tilfellet Johannes Markus.

Les 2 Tim 4,11. Hva sier denne teksten om vekst og tilgivelse?

Alle gjør feil. Hvordan kan du lære å tilgi dem som har såret deg med sine feil? 
Tenk også på dem du har såret med dine feil. Hva har du gjort for å gjøre det 
godt igjen? Hvorfor ikke gjøre det nå, hvis du ikke alt har gjort det?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

Apostelen Paulus er blitt sammenlignet med kaosteoriens sommerfugleffekt: 
«at en sommerfugls vingeslag i Amazonas skaper orkan i Asia». Hans arbeid 
som forfatter og predikant bidro til å forvandle en jødisk sekt i en avkrok av 
Romerriket til en verdensreligion. De tankene han la frem i sine brev, har trolig 
hatt større innflytelse enn noen annen gammel gresk litteratur av sammenlign-
bart omfang. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Paulus unngikk martyrdøden ved å flykte til Aten, den gresk-romerske 

verdens intellektuelle sentrum. Byer gir ly for flyktninger, også kristne. 
Apostelen kastet ikke bort tiden: etter å ha sett byens religiøse monu-
menter holdt han samtaler med jødene og forkynte på torget. Les Apg 
17,16–31. Hvilken tilnærming velger Paulus overfor disse menneskene, 
og hvordan hjelper dette oss å forstå behovet for å tilrettelegge budska-
pet for ulike folkegrupper? Legg merke til at Paulus på ingen måte van-
net ut sannheten for å nå disse menneskene. Hvordan kan vi være sikre 
på at vi ikke går på akkord med sentrale sannheter i vårt forsøk på å nå 
andre?

2. Hvorfor er de dødes tilstand viktig? Hvilke vrangforestillinger beskytter 
denne sannheten oss mot? Hva med din egen kultur? Hvilke forestillin-
ger kan denne sannheten være et vern mot? 

3. Bruk litt mer tid på spørsmålet om hvilken rolle tegn og logikk bør spille 
for troen. La dem som vil, få fortelle om hvordan de kom til tro og hva 
tegn og logikk betydde for dem. Og hvilken rolle burde de spille, ikke 
bare for å komme til tro, men for å bevare troen?

4. Hva med flertallet i ditt samfunn? Hva slags bakgrunn har de? Hva er det 
folk tror mest på? Ta utgangspunkt i din forståelse av deres tro og bak-
grunn og tenk gjennom hvordan man best kan nå frem til dem. Hva kan 
du bruke for å skape kontakt på en måte som ikke bare fornærmer dem? 
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ET FORANDRET LIV
Swapon Sircar, Bangladesh

Jeg heter Swapon Sircar og er fra Khulna-området i Bangladesh. Foreldrene mine var hinduer, 
og de fleste i området er også hinduer.
Da jeg var liten, kom noen kristne til landsbyen. De ga oss mange ting og ba oss om å bli 

kristne. De fleste er så fattige at de tok imot budskapet, men etter noen måneder gikk de tilbake til 
hinduismen.

Noen år senere kom det misjonærer til landsbyen igjen. Det var veldig interessant å høre om 
Jesus som elsket oss og døde for oss. De ble en stund og besøkte oss hjemme. Jeg ble påvirket 
av deres livsstil. Under det siste møtet sa jeg at jeg ville lære mer om Jesus og bli adventist. Jeg 
husker hvordan pastorens forkynnelse forvandlet mitt liv.

Folket i landsbyen min lever fra hånd til munn. Jeg underviser de fattige barna som ikke har 
råd til å gå på skole. Hvis noen blir syke, går jeg hjem til dem og forteller om Jesus, som tar seg 
av oss. De liker å høre om vår frelser. Det gir dem lys og håp.

Da jeg var yngre, ble jeg ofte med på gale streker sammen med mine venner. Men etter at jeg 
ble kristen, lo de mange ganger av meg. En gang kom de hjem til meg og truet meg med at jeg 
måtte slutte å forkynne. Så gikk de. Jeg lurte på hva jeg skulle gjøre, så jeg ba for dem. Jeg ba 
at de måtte få et annet sinnelag og gjøre gode ting. Noen dager senere kom de tilbake og ba om 
unnskyldning. Jeg ble så glad for det og takket Gud for at han hadde hørt mine bønner. Nå er de 
med og hjelper andre i landsbyen. Gud hører bønn!

Yndlingskapitlet mitt er Salme 23. Når jeg leser det, føler jeg Guds kjærlighet. Han gir meg alt 
jeg trenger. Salmen lærer oss å stole på Gud. Derfor liker jeg den.

Som sagt er de fleste i landsbyen hinduer. Jeg forteller dem om Jesus, hans kjærlighet og død 
på korset. De blir fremdeles forbauset over dette og vil høre mer. Jeg inviterer dem til kirken, og 
ofte kommer de. Jeg forkynner fremdeles for dem. Be for meg, så jeg kan vinne dem for Jesus.



104 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 5

Må hele verden høre?

26. septemberLekse 13

Bakgrunnsstoff
Apg 4,12; Sal 87,4–6; Joh 10,16; Rom 2,12–16; Joh 14,6; Rom 1,18.

Minnevers
«Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evange-
lium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium 
som har vært skjult fra evige tider, men som nå er kommet for dagen. 
Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette 
mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro. 
Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i evighet! Amen» 
(Rom 16,25–27).

Som vi har sett, bruker Herren mennesker til å bringe evangeliet ut til andre. 
Men millioner har gått i graven uten kjennskap til Bibelens frelsesplan. De 
fleste som noen sinne har levd, har ikke hørt om Guds nåde som er åpenbart i 
Jesus Kristus. Dette reiser to spørsmål. Hvordan vil Gud behandle disse mil-
liarder av mennesker som ikke kjenner ham når dommens dag kommer? Og 
finnes det frelse utenfor frelsesplanen slik den er i Jesus? 

Noen vil si at frelsen bare er å finne i ett enkelt trossamfunn. Andre mener 
at alle religioner er like gode veier til Gud og det evige liv. 

Men det avgjørende er å huske at Jesus har åpenbart Guds karakter for oss, 
og dette forteller mye om hans kjærlighet til alle mennesker og hans ønske om 
å frelse så mange som mulig. Gud er rettferdig, og hvordan han enn løser pro-
blemet, vil ropet bli hørt i hele himmelen: «Rettferdige og sanne er dine veier, 
du konge over folkeslagene» (Åp 15,3).
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IKKE NOE ANNET NAVN UNDER HIMMELEN

Noen kristne er overbevist om at bare de som hører og tar imot evangeliet om 
Jesus, kan bli frelst. Disse kalles noen ganger «eksklusivister» og betrakter 
alle ikke-kristne religioner som falne menneskers tankebygninger i et overlagt 
opprør mot Gud. Derfor mener de at de ikke-kristne står utenfor Jesu Kristi 
frelsende nåde. 

Noen går enda lenger og sier at utenfor deres trossamfunn finnes det ingen 
frelse, ikke engang for andre bekjennende kristne. De tror at andre kirkesam-
funn, som ikke deler alle deres trospunkter, har stilt seg utenfor Guds omsorg 
og ikke kan få del i himmelriket. For eksempel erklærte pave Bonifatius VIII i 
sin bulle Unam Sanctam av 1302 «at det er helt nødvendig for ethvert mennes-
kes frelse at det gir seg inn under paven i Roma.» Noen protestanter har inntatt 
lignende standpunkter om sine egne kirkesamfunn.

Les Apg 4,12. Hva står det, og hvordan skal vi forstå disse ordene? 

Skriftens tale er klar: Frelsen finnes bare i Jesus Kristus og ikke i noe annet 
navn under himmelen. Men man skal ikke lese mer inn ordene enn de sier.

Tenk deg at en person oppholder seg i et hus som står i brann. Før han kom-
mer seg ut, blir han overveldet av røyk og faller bevisstløs om. En brannmann 
finner ham på gulvet og redder ham ut, der helsepersonell overtar. Han blir 
kjørt til sykehuset, og noen timer senere kommer han til seg selv.

Denne personen ble reddet uten at han visste hvem som hadde reddet ham. 
Slik vil alle som blir frelst – enten før Jesus kom som menneske eller etter – bli 
frelst i ham, enten de har hørt om ham og frelsesplanen eller ei. 

«Blant hedningene er det noen som tilber Gud uten å vite det. De har aldri 
fått lyset gjennom noe menneskelig redskap. Likevel vil de ikke gå fortapt. 
Selv om de ikke kjenner Guds skrevne lov, har de hørt hans røst tale til dem 
i naturen, og de har gjort det som loven krever. Deres gjerninger vitner om at 
Den hellige ånd har rørt ved dem, og Gud anerkjenner dem som sine.» – Alfa 
og Omega, bind 5, side 193 [DA 638].

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



106 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 5

Lekse 13  /  26. septemberMandag

HVOR MYE KUNNSKAP? 

Vi fortsetter der vi slapp i går: Selv om Kristi verk er det eneste som kan frelse, 
er det noen som mener at man ikke trenger konkret kunnskap om Kristus for å 
bli frelst. 

Det vil ikke si at man kan bli frelst uavhengig av Kristus, men at Gud både 
vil og kan la Kristi verk bli tilregnet hvem han måtte ønske. Noen tror at de 
som ikke kjenner Kristus og aldri har hørt evangeliet, men som under Den hel-
lige ånds innflytelse føler et behov for frelse og handler deretter, vil bli frelst. 
Sitatet fra Ellen G. White i slutten av gårsdagens avsnitt antyder iallfall dette. 
Tenk bare på Job og Melkisedek.

Hvordan kaster disse tekstene lys over dette?

Sal 87,4–6

Joh 10,16 

Apg 14,17 

Apg 17,26–28 

Rom 2,12–16 

«Han skal lønne hver og en etter det han har gjort: De som tålmodig gjør det 
gode og søker herlighet, ære og uforgjengelighet, får evig liv» (Rom 2,6.7). 

Her erklærer Paulus at det er noen utenfor kristentroen som får evig liv i 
tråd med et «lydighet til livet-prinsipp» (se 3 Mos 18,5). For de «hedningene» 
som «viser ... at lovens krav står skrevet i hjertet deres» fordi «samvittigheten 
deres» bærer vitnesbyrd, vil dette gjøre utslaget på dommens dag, for de har 
tatt imot Åndens gjerning i sitt liv. Det er uansett Åndens verk i deres hjerte 
som driver disse menneskene.

Hvorfor må vi være forsiktige med å dømme om andres frelse, enten det 
gjelder bekjennende kristne eller ikke-kristne? 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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UNIVERSALISME OG PLURALISME 

Noen lærer at alle vil bli frelst når det kommer til stykket, uavhengig av liv 
og lære. «Universalisme» er troen på at alle er så nært knyttet til Gud at de vil 
bli frelst, selv om de aldri har hørt eller trodd på evangeliet. For Joh 3,16 sier 
jo: «Gud elsket verden.» Og hvordan kan noen gå fortapt hvis han elsker alle, 
spesielt hvis fortapt betyr evig pine i helvete? Hvordan kan Gud la noen brenne 
evig hvis han er glad i dem? Her kan man se hvordan én vranglære (evig pine) 
fører til en annen (universalisme). 

«Pluralisme» er i slekt med universalisme og innebærer at alle religioner 
er like gyldige veier til Gud og frelsen. Ingen religion er bedre eller dårligere 
enn noen annen religion, i hvert fall ikke ifølge denne teologien. En pastor i 
en kirke i California skrev på kirkens nettside at hans menighet «ikke tror at 
kristendommen er noe bedre enn andre religiøse oppfatninger.» 

For pluralistene er de mange slags religiøse ritualer og overbevisninger, 
symboler og metaforer, bare overfladiske ulikheter som skjuler en kjerne som 
er felles for alle religioner. Pluralistene påpeker for eksempel at de fleste reli-
gioner vektlegger kjærlighet til Gud og kjærlighet til andre og håper på et godt 
liv i fremtiden. Ifølge dem er kjernen i alle trosretninger den samme. Dermed 
er alle sammen gyldige veier til Gud, og det er sjåvinistisk og arrogant å prøve 
å tvinge kristentroen inn på medlemmer av ikke-kristne trossamfunn.

Hva har Bibelen å si om universalisme og pluralisme? Joh 14,6; Åp 20,14.15; 
21,8; Dan 12,2; Joh 3,18; Matt 7,13.14; 2 Tess 2,9.10.

Det er ingen tvil om at både universalisme og pluralisme strider mot Skriften. 
Alle blir ikke frelst, og alle trosretninger fører ikke til frelse. 

Hvordan ville du svare en som sier at kristendommens påstand om å være 
den eneste sanne veien til frelse (se Joh 14,6) er arrogant og eksklude-
rende? Del svaret ditt med klassen på sabbaten.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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SYNDERE SOM HAR BEHOV FOR NÅDE 

«Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden 
skulle bli frelst ved ham» (Joh 3,17). Hvilket håp er det for menneskeheten 
ifølge dette verset? Hvordan kan vi ta til oss denne sannheten? Hvordan kan vi 
bruke den som motivasjon for vitnetjeneste?

Bibelen lærer at alle er syndere (Rom 3,23), og Gud vil at alle skal bli omvendt 
(Apg 17,30; 26,20; 2 Pet 3,9) og komme til frelse (1 Tim 2,4). Fra Eden av har 
Guds hensikt vært å redde mennesket fra den undergang og endelige død som 
synden og opprøret har påført menneskeheten. Trenger vi noe mer enn korset 
for å fatte at Gud elsker oss og ønsker å frelse oss?

Skriften sier klart og tydelig at Gud ikke vil frelse dem som gjør åpent 
opprør mot ham.

Les 1 Mos 6,11–13; Rom 1,18; 2 Tess 2,12; Åp 21,8; 22,15. Hva advarer disse 
tekstene mot?

Gud elsker alle mennesker, men alle er syndere som trenger nåde, og denne 
nåden er åpenbart i Jesus. Han har kalt sin menighet til å forkynne budskapet 
om hans store nåde for verden.

«Menigheten er det redskap Gud har valgt for å frelse mennesker. Den ble 
opprettet for å tjene og skal bringe evangeliet til verden. Guds plan for menig-
heten har alltid vært at den skal gjenspeile hans godhet og allmakt. Han har 
kalt menighetens medlemmer ut fra mørket til sitt underfulle lys for at de skal 
vitne om hans herlighet. Menigheten oppbevarer Guds rike nåde i Kristus, og 
gjennom den vil Guds kjærlighet til slutt og i hele sin fylde komme til syne for 
‘maktene og myndighetene i himmelrommet.’ Ef 3,10.» – Alfa og Omega, bind 
6, side 11 [AA 9].

Hvordan kan du (ikke pastoren eller forstanderen, men du) «vitne om hans 
herlighet» for en døende verden? Hva må bli annerledes i ditt liv for at du 
kan gjøre dette?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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KALT TIL MISJON

«For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg 
for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det» (1 Kor 9,22.23). Hvilket vik-
tig prinsipp forfektet Paulus, og hvordan kan vi vise samme holdning?

I sin visdom valgte misjonens Herre å bruke mennesker til å føre budskapet 
om tilgivelse og frelse ut til verden. Selv om de hadde sine svakheter, valgte 
Gud menn og kvinner til å arbeide sammen med Den hellige ånd og englene. 
Israel skulle være Guds «lys» i gammeltestamentlig tid, men de satte ofte lyset 
«under et kar» (Matt 5,15). De velsignelsene Israel mottok, beholdt de altfor 
ofte for seg selv. I stedet for å dra ut og dele med andre, isolerte de seg for å 
slippe å bli «smittet». 

Guds neste plan for verdensmisjonen forutsatte saltmetoden – å gå og gjøre 
til disipler (Matt 28,19; Mark 16,15.20; Apg 1,8). Den kristne misjonshistorie 
kan fortelle om selvoppofrende misjonærer som gikk som salt til verden og 
førte evangeliet om livet til mennesker, steder og noen ganger hele folk. 

Men som i det gamle Israel ble stor fremgang altfor ofte overskygget av mis-
jonærenes og misjonsorganisasjonenes menneskelige svakheter. Noen av disse 
svakhetene er: (1) dårlig planlegning av besøksvirksomhet, mangelfull forstå-
else av oppgaven; (2) snevert fokus på misjon som bare utdanning, helsetjenes-
ter, katastrofehjelp eller utvikling som overskygger forkynnelsen av evangeliet; 
(3) organisasjonenes underfinansiering og underbemanning av arbeidet;  
(4) misjonærer som var uegnet for oppgaven og (5) nasjoner som forbyr forkyn-
nelsen av evangeliet.

Men ingen har noen gang sagt at det ville bli lett. Vi står midt i en stor 
konflikt, og fienden gjør alt han kan for å undergrave arbeidet, enten det er 
her hjemme eller i de mest avsides avkroker av verden. Men vi må ikke miste 
motet, for vi har fått mange store løfter om at vi skal få kraft, og vi kan være 
trygge på at Gud vil oppfylle sin plan på jorden. Som det står: «Slik er mitt ord 
som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg 
vil og fullfører det jeg sender det til» (Jes 55,11).

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Jesu store endetidsprofeti» i Alfa og Omega, bind 5, side 182–191 [DA 
627–636]; «Speedy Preparation» i Fundamentals of Christian Education, side 
335; «Extension of the Work in Foreign Fields», i Testimonies for the Church, 
bind 6, side 23.

Det nye testamentet bruker to greske substantiv, ledsaget av adjektivet «hele» 
for å uttrykke den kristne misjons verdensomspennende natur: «hele kosmos» 
i Matt 26,13; Mark 14,9, og 16,15, og «hele oikoumenē» i Matt 24,14. Mens 
kosmos, den mer generelle betegnelsen for en ordnet tilværelse, betyr planeten 
(med ca 150 forekomster i NT), gjelder oikoumenē mer bestemt menneskene i 
verden. 

Hvor omfattende var «hele verden» for de første kristne? Noen år etter kors-
festelsen hadde de nådd dagens Kypros, Libanon, Syria, Tyrkia, Makedonia, 
Hellas og Italia. Det er ting som tyder på at de forkynte evangeliet i Sør-Russ-
land (det gamle Skytia) i nord, Etiopia i sør, India i øst, og Spania i vest. 

Trodde de første kristne misjonærene at de måtte nå hele verden med 
evangeliet? Apostlenes gjerninger forteller at på pinsedagen (den kristne 
kirkes «fødselsdag») begynte Den hellige ånd å forkynne «Guds storverk» for 
reisende fra en lang rekke nasjoner, geografiske regioner og etniske grupper 
(Apg 2,5–11). Fra sin første tid har kirken vært klar over at oppdraget gjelder 
hele verden. Og hvis de forsto det den gang, burde ikke vi forstå det enda bedre 
i dag? 

  Spørsmål til drøftelse
1. Se på det svaret dere gav på det siste spørsmålet i tirsdagens avsnitt 

(om kristne påstander som ekskluderende og arrogante). Behøver eks-
klusivitet nødvendigvis å bety arroganse? Hvis ikke, hvorfor ikke? 

2. Kirkens forståelse av omfanget av «hele verden» har vokst siden pin-
sedagen. Jesu misjonsbefaling lød: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til 
disipler» (Matt 28,19). Dette er sannheten for vår tid for menigheten 
inntil Kristus kommer tilbake. Hvordan hører forkynnelsen av de tre 
englebudskapene i Åp 14,6–12 sammen med misjonsbefalingen?

3. Hvordan ville du svare på dette spørsmålet: Hvorfor risikere liv og lem-
mer for å spre evangeliet til folk hvis de kan bli frelst uten å ha hørt 
evangeliet?



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 5 111

26 .  september

TRETTENDE SABBAT

Dette kvartalet har vi besøkt Sør-Asia og Stillehavet-divisjonen. Der bor det nesten 800 mil-
lioner mennesker. 1,2 millioner er adventister.

Øst-Timor er en ung nasjon, som ble uavhengig i 2002. Folk har lite skolegang, og nesten 
alle er katolikker. Adventkirken har bare én menighet i Øst-Timor og opplever mye motgang. 
Det gjelder særlig skolebarna våre. En del av offeret 13. sabbat går til å bygge en adventistskole i 
hovedstaden Dili.

Sri Lanka er en øynasjon utenfor sørspissen av India. Landet har flere innbyggere som kan 
lese og skrive enn noe annet land i Sør-Asia (92 %). Et av prosjektene 13. sabbat er bygging av 
en kirke ved Lakpahana Adventist College and Seminary.

Bangladesh har 163 millioner innbyggere og er verdens åttende folkerikeste land. Men landet 
er forholdsvis lite og et av de stedene i verden som har høyest befolkningstetthet. Hovedstaden er 
Dhaka, med 15 millioner innbyggere. Over 30 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, 
men både økonomien og levestandarden har økt de siste årene. Offeret 13. sabbat vil bidra til at 
det blir bygd lokaler for sykepleierutdanning ved adventistenes universitet i Gazipur.

Må Gud velsigne dere når dere gir deres gaver i dag.
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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

4. KVARTAL 2015
Temaet for bibelstudiene dette kvartalet er profeten Jeremias bok. Fortellingen 
begynner med at Jeremia, som er et sted i tjueårene, får et kall fra Gud. Fra den 
dagen blir livet hans forandret: han skal bære Guds ord til folket. Jeremia er en av 
dem som ikke bare «preker», men som viser budskapet i handling. For eksempel 
leser vi at profeten gjemte et belte i en bergkløft (Jer 13,1-11). En annen gang fikk 
Jeremia i oppdrag fra Gud å kjøpe en åker (Jer 32,6-15). Han bruker en krukke 
som illustrasjon (Jer 19,1-13). Jeremias bok, er en ærlig tekst. Profeten er en 
engstelig skikkelse som strever med kallet sitt. Det er kanskje ikke så rart når vi 
ser hvilke oppdrag han fikk? På tross av tvil stod han fast og kom med profetord i 
nesten femti år.

Forfatteren av bibelstudieheftet, Imre Tokics, er professor i GT og jødedom. Han 
er også jurist. For tiden arbeider han ved adventistenes høyskole i Pecel i Ungarn. 
Han forteller at det å lese Jeremias bok, er som å foreta en åndelig reise som strek-
ker seg fra de dype daler til de høye topper. Juda synker til bunnen av dalen i de 
perioder da de ikke vil følge Gud, men når toppen når de lytter og lever etter hans 
Ord. Professoren er opptatt av at det er den frie viljen som sender oss på denne berg 
og dal-banen. Selv om Gud respekterer valgene som gir oss nedturer, vil han noe 
annet. Det er derfor profeten Jeremia står frem og nøder folket til å følge Gud.

Lekse 1: Gud kaller Jeremia
Bibeltekster: Jes 1,19; Jer 7,5-7; 1 Kong 2,26; Jer 1,1-5; Jes 6,5; Jer 1,6-19; Matt 
28,20.
Minnevers: Jer 1,5.

Lekse 2: Den indre og ytre krisen
Bibeltekster: Dom 2,1-15; 1 Kong 12,26-31; 1 Krøn 33,9-10; Jer 2, 1-28; Jer 5,2-3.
Minnevers: Jer 2,3.

1. kvartal 2016: Den store strid
2. kvartal 2016: Matteus
3. kvartal 2016: Menighetens rolle i nærmiljøet



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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