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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 kvar-
tal, 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 forelig-
ger, 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?
Jeg er pastor og har vært ansatt i 
Adventistkirken i over 41 år. Min kone, 
Angela (opprinnelig fra Storbritannia) og 
jeg har vært gift i over 50 år, og vi har to 
barn.  Mitt største anliggende har vært å gi 
mennesker en mening med livet og spesielt 
et nært forhold til Jesus Kristus.
 
2) Hvilket forhold har du til 
bibelstudiegrupper?
Bibelstudiegrupper har vært en stor del av 
livet, spesielt som pastor.  De er viktige 
fordi man kommer nært innpå mennesker i 
dialog hvor Bibelen kan være veileder og 
vårt fokus kan være på Jesus Kristus som 
frelser og Herre i vårt daglige liv.  
 
3) På hvilken måte deltar du i studie-
grupper: stiller du fl est spørsmål eller 
gir du svar?
I de senere årene har jeg oppdaget at det 
kan være givende å bare sitte og lytte til 
samtalene uten å behøve å delta aktivt 
hele tiden. Responsen i deltakernes 
hjerter er det viktigste i slike og andre 
sammenhenger. 

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest betatt 
av?
Abraham er kanskje den jeg velger å 
fremheve her. Uten at jeg kan sette meg inn 
i hans livssituasjon så får han et kall fra 
Gud om å pakke alt og følge dit Gud vil 
lede ham: det er trosstyrkende. 

5) Hva er etter din mening den viktigste 
boken i Bibelen? 
Det er fl ere viktige bøker i Bibelen, men 

den jeg vil fremheve, er Apostlenes 
gjerninger.  

6) Identifi serer du deg med den bort-
komne sønnen eller broren hans?
Det er sider ved den bortkomne sønnen 
som er sammenfallende med mine 
erfaringer, men mange ganger har jeg 
tenkt mer på broren hans som den gruppen 
jeg tilhører.  Det er så lett å være fordøm-
mende overfor dem som gjør ukloke valg. 
Vi glemmer empatien og vender ryggen til 
dem som trenger all støtte og hjelp de kan 
få.  Som åndelige søsken er det vår 
oppgave å bevare dette forholdet, selv om 
en persons handling er avskyelig.

7) Hva er det beste du har opplevd i en 
bibelstudiegruppe?
Det var helt i slutten av et bibelstudium at 
en person rakte opp hånden sin og sa: 
«Larsen, jeg har bestemt meg!» 
Vedkommende fortsatte med å si: «Jeg vil 
bli døpt!» Alle var målløse, for dette hadde 
man bedt om i fl ere år.  Dåpen ble 
arrangert kort tid etter.  Om det ikke var 
det omtalte bibelstudium som var avgjø-
rende for erklæringen, så var det iallfall en 
rekke av dem gjennom mange år som 
hadde vært med i prosessen som førte til 
avgjørelsen den dagen.
 
8) Er det mulig å lese Bibelen uten å bli 
politisk engasjert?
Nei, det tror jeg ikke.  Vi blir alle enga-
sjert, iallfall i tankene av saker som har 
politiske implikasjoner, men det er et langt 
steg derfra til å bli aktivt engasjert og 
være med i debatter og støtte forslag til 
politiske løsninger.

Åtte faste
Reidar Larsen, pensjonert pastor som bor utenfor 
Lillehammer. Fo
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REDAK TØRENS FORORD

Den hellige ånd og åndelighet

Mange av oss har hørt ordene: «Og jeg døper deg i Faderens og Sønnens og Den hel-
lige ånds navn.» Og hvis vi er døpt, hørte vi dem sikkert før pastoren senket oss ned i 
vannet (se Matt 28,19). 

Døpt i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Ja, Ånden er nevnt sammen 
med Faderen og Sønnen.

Ikke så rart. I Syvendedags Adventistkirkens femte trospunkt, om «Gud Den hel-
lige ånd», står det: «Gud, den evige Ånd, var aktiv sammen med Faderen og Sønnen i 
skapelsen, inkarnasjonen og gjenløsningen. Han er like mye en person som Faderen og 
Sønnen. Han inspirerte de mennesker som skrev Den hellige skrift. Han fylte Kristi liv 
med kraft. Han kaller og overbeviser mennesker. De som reagerer positivt, fornyer og 
forvandler han til Guds bilde. Han er sendt av Faderen og Sønnen for alltid å være hos 
Guds barn. Han gir menigheten de åndelige gaver, utruster den med kraft til å vitne for 
Kristus og leder den til hele sannheten slik den fi nnes i Skriften.»

Når vi leser i Bibelen, særlig Det gamle testamentet, ser vi Gud Faders direkte akti-
vitet og verk. Hans handlinger er overalt. I Det nye testamentet, spesielt i evangeliene, 
leser vi om og om igjen det som Jesus, Sønnen, gjorde. Jesus, hans liv, død og tjeneste 
i himmelen, dominerer i Det nye testamentet. 

I motsetning til både Faderens og Sønnens handlinger er ikke Den hellige ånds verk 
så fremtredende i noen av testamentene. 

Men det er en grunn til denne kontrasten: Den hellige ånd ønsker ikke å være opp-
merksomhetens midtpunkt. Han holder seg helst i kulissene. Faderen og Sønnen er mer 
direkte åpenbart i Bibelen. Det er slik fordi Den hellige ånd har som oppgave å peke på 
Jesus og det Jesus har gjort for oss, ikke for å peke på seg selv.

Når vi studerer Den hellige ånds gjerning, skal vi se hvor viktig han er for vår 
kristne erfaring. Den hellige ånd er selv Gud og kjenner Gud slik ingen mennesker 
kan. Derfor kan han gi oss en troverdig og pålitelig åpenbaring om Gud. Først inspi-
rerte Den hellige ånd Bibelens forfattere, og i dag veileder han oss i studiet av det som 
han hadde inspirert disse forfatterne til å skrive. I Jesus Kristus garanterer Den hellige 
ånd for vår frelse (Rom 8,16), og han gir bevis på Guds verk i oss (1 Joh 3,24). Den 
hellige ånd renser oss fra synd og helliggjør oss. «Men nå er dere vasket rene, dere er 
gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd» 
(1 Kor 6,11). Ånden arbeider i oss og skaper livslang vekst i hellighet. Han lar Åndens 
frukt vise seg i oss – «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, tro-
fasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22.23).

«Ånden skulle gis som en gjenfødende kraft, og uten den ville Kristi off er ha vært 
forgjeves. Det ondes makt hadde tiltatt i århundrer, og menneskenes underkastelse 
under det sataniske fangenskap var forbausende. Synden kunne bare bli motstått og 
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overvunnet ved den mektige hjelp fra den tredje person i guddommen som ikke ville 
komme i begrenset styrke, men i en fylde av guddommelig kraft. Ånden setter ut i 
kraft det som verdens gjenløser har utrettet.» – Alfa og Omega, bind 5, side 223 [DA 
671] (forfatterens kursiv).

Siden han har en så avgjørende rolle i de troendes liv, skal studiet dette kvartalet gi 
oss en bedre forståelse av den store gaven som Den hellige ånd er. 

Da dette ble skrevet, var Frank M. Hasel (Ph.D.) dekan ved teologiavdelingen på Bogenhofen 
Seminary i Østerrike, der han også var leder for Ellen G. White Study Center. I 2009 mistet han sin 
kone i kreft. Siden da har han lært å stole på Guds godhet på ny hver dag og opplever Den hellige 
ånds trøst, fred og forvandlende kraft i sitt liv.
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ønsker, selv om Gud besvarer et overraskende 

stort antall slike bønner. Det er heller slik at de er ment å skulle utdype vårt 
vennskap og forhold til Skaperen.»

Joe L. Wheeler er en samler av gode historier. Norsk Bokforlag har tidligere utgitt 
Jul i våre hjerter del 1 og 2 av samme forfatter. 
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Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følg ende tilleggs-
materiale som du kan få kjøpt på engelsk:

Adult Teachers Quarterly
Dette er den tradisjonelle engelske leksehjelpen for bibelstudier, med mye 
ekstra informasjon, fl ere 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 
fi nt 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
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Studium 1

Ånden og Ordet

7. januar

Bakgrunnsstoff
2 Pet 1,19–21; 1 Kor 2,9–13; Sal 119,160; Joh 17,17.

Minnevers
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, 

veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan 

være fullt utrustet til all god gjerning (2 Tim 3,16.17).

Bibelen sier dette om seg selv: «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig 
til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennes-
ket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning» (2 Tim 3,16.17). 
Skriften oppfyller denne rollen fordi den er Guds ord, som ble åpenbart for mennes-
keheten ved Den hellige ånds verk. I Bibelen åpenbarer Den hellige ånd Guds vilje 
for oss. Han viser oss hvordan vi skal leve et liv som er til behag for Gud. 

Men Den hellige ånd var ikke bare virksom i en fjern fortid, den gang Bibelen 
ble til. Også i dag arbeider han med Guds ord. Viktigst av alt er kanskje vår lesning 
av Ordet og ønsket om å forstå det riktig. Da behøver vi Den hellige ånd. Guds Ånd 
vekker en lengsel i oss etter å gripe Guds ord og anvende dets undervisning i vårt liv. 
Slik virker Ånden med og gjennom det skrevne ord og gjør oss til nye skapninger i 
Kristus.

Denne uken skal vi spore Den hellige ånds verk i Skriften.
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Studium 1  /  7. januar Søndag

DEN HELLIGE ÅND OG GUDS ÅPENBARING

Hvordan sørger Gud for at hans vilje blir kjent for syndige mennesker? Han gjør 
dette med to viktige aktiviteter hvor Den hellige ånd har en fi nger med i spillet: 
åpenbaring og inspirasjon. 

I åpenbaringsprosessen er mennesket avhengig av hjelp fra en utenfor seg selv. 
Bare slik kan vi få kjennskap til ting som vi skapte (og syndige) vesener ikke selv 
kan fi nne ut av. Den hellige ånd lærer oss sannheter som vi må få oss fortalt (se for 
eksempel Dan 2,19–23). Vi ville aldri ha blitt kjent med dem med naturlige midler.

Åpenbaring er prosessen der Gud gjør seg selv og sin vilje kjent for mennesker. 
Grunntanken i ordet åpenbaring er avsløring, eller avdekking, at noe som ellers er 
skjult, blir synlig. Vi trenger en slik åpenbaring fordi vi er begrensede og syndige 
skapninger. Synden har skilt oss fra Gud slik at det er sterkt begrenset hva vi kan 
fi nne ut på egen hånd. Vi må ha Guds hjelp for å kjenne hans vilje. Vi er avhengige 
av Guds åpenbaring, for vi er ikke Gud, og av naturen har vi en meget begrenset 
kunnskap om ham. 

Les 2 Pet 1,19–21. Hva sies det om opprinnelsen til Bibelens profetiske budskap? 

Hva kan Bibelens guddommelige opphav si oss om dens autoritet? 

Ifølge apostelen Peter hadde ikke Det gamle testamentes profetiske budskap et men-
neskelig opphav. Profetene ble drevet av Den hellige ånd på en slik måte at innholdet 
i budskapet deres kom fra Gud. De skapte ikke budskapet selv. De var bare budska-
pets redskaper, ikke dets opphav. Peter var veldig bevisst på at profetiene skyldtes 
Åndens inspirasjon: Selv om de ble skrevet av mennesker, ble «aldri noen profeti 
båret fram fordi et menneske ville det» (2 Pet 1,21). Og det er Bibelens guddomme-
lige opphav som gjør den retningsgivende for vårt liv. 

Gud brukte mennesker til å forkynne sitt ord for verden. Hvordan kan Den hellige 

ånd få bruke oss til å gjøre noe lignende i dag, ikke til å skrive Skriften, men til å 

fortelle hva som allerede er skrevet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  7. januar

DEN HELLIGE ÅND OG INSPIRASJON

Inspirasjon er det begrepet som brukes for å beskrive Guds innfl ytelse når Den hel-
lige ånd formidler hans budskap via mennesker. Når hele Skriften er fundamentalt 
enig om Guds sannhet, skyldes det Den hellige ånds gjerning i inspirasjonsproses-
sen. Den hellige ånd er sannhetens Ånd (Joh 14,17; 15,26; 16,13) og vil lede oss til 
hele sannheten. 

Les 2 Pet 1,21; 5 Mos 18,18; Mi 3,8 og 1 Kor 2,9–13. Hva kan disse tekstene si oss 

om Bibelens forfattere og Guds medvirkning da Bibelen ble til?

Det at de ble «drevet av Den hellige ånd» (2 Pet 1,21) stadfester Åndens rolle i 
inspirasjonen. I 1 Kor 2,9–13 sier apostelen Paulus at det er Den hellige ånd som står 
for åpenbaring og inspirasjon. For oss apostler åpenbarte Gud de skjulte ting som 
intet øye har sett, skriver han (vers 9). Gud åpenbarte dem ved Ånden (1 Kor 2,10). 
Apostlene har mottatt «den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin 
nåde har gitt oss» (1 Kor 2,12). I vers 13 tar han opp temaet inspirasjon. Han skriver 
om ting «med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom 
har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til». Paulus var ikke i 
tvil om hvem som var kilden og autoriteten bak det han forkynte. 

Mange deler av Bibelen er et resultat av Guds direkte, overnaturlige åpenbaring, 
men det var ikke alt i Bibelen som ble åpenbart på denne måten. Noen ganger lot 
Gud forfatterne granske ting selv, eller han lot dem bruke andre eksisterende doku-
menter (Jos 10,13; Luk 1,1–3) når de åpenbarte og formidlet hans budskap. Derfor 
er alle deler av Bibelen åpenbart og inspirert (2 Tim 3,16). Det er derfor Paulus sier 
at «alt» som ble skrevet, ble skrevet for at vi skal lære av det slik at vi kan «ha håp 
gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir» (Rom 15,4). Den Gud som taler 
og som ga menneskene språk, sørger for at utvalgte mennesker kan formidle hans 
inspirerte tanker på en troverdig og pålitelig måte. 

«Gud valgte å gi verden sitt budskap ved mennesker, og ved sin Hellige Ånd 

gjorde han dem skikket for oppgaven. Han ledet tankene deres i valget av det de 

skulle si og skrive. Skatten ble overlatt til leirkar, men den er fra himmelen.» 

– På fast grunn, bind 1, side 20, 21 [1SM 26].

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  7. januar

DEN HELLIGE ÅND OG SKRIFTENS SANNFERDIGHET

Åpenbaring er den overnaturlige handlingen hvor Gud åpenbarer sannhet for 
utvalgte mennesker. Inspirasjon er det som Den hellige ånd gjør for å sikre at det 
er sant, det som forfatterne skrev, slik at det har Guds fulle godkjenning. Gud hater 
falske vitnesbyrd (2 Mos 20,16) og kan ikke lyve (Hebr 6,18). Han kalles sannhetens 
Gud (Sal 31,6; Jes 65,16, engelsk versjon). Og Den hellige ånd er «sannhetens Ånd» 
(Joh 14,17).

Les Sal 119,160. Hva lærer dette om alt det Gud åpenbarer for oss?

Les Joh 17,17. Hva sier Jesus om Guds ord? 

Guds ord er pålitelig og fortjener vår tillit. Det er ikke vår oppgave å sitte til doms 
over Skriften. Nei, det er Skriften som har rett og myndighet til å dømme oss. «For 
Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger 
igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og 
planer» (Hebr 4,12). 

Bibelen ble selvsagt skrevet av mennesker som levde på et bestemt sted i en 
bestemt tid og i en bestemt kultur. Men vi bør ikke bruke dette for å utvanne eller 
avvise Bibelens budskap til oss. Når man åpner den døren, innordnes Bibelen under 
mennesker og deres forestillinger om hva som er sannhet. Resultatet er at mange 
mennesker kan si at de tror på Bibelen, men de avviser slikt som at verden ble skapt 
på seks dager, en verdensomspennende fl om, jomfrufødselen, Jesu legemlige opp-
standelse og hans bokstavelige gjenkomst. Dette er bare noen av de mange bibelske 
sannhetene som feilende mennesker har forkastet etter å ha satt seg til doms over 
Skriften. Det er ikke et eksempel vi bør følge.

Hvorfor er det så viktig å sette vår egen dømmekraft under Guds ord og ikke 

over? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 1  /  7. januar

DEN HELLIGE ÅND SOM LÆRER

Den hellige ånd har ikke bare gitt oss Guds skrevne ord. Han hjelper oss også å 
forstå det riktig. Menneskets forståelse av sannhet er formørket. Av natur er vi 
fremmede for Gud (Ef 4,18). Det er derfor den samme Ånd som åpenbarte og inspi-
rerte Guds ord, setter oss i stand til å forstå det. Problemet er ikke at Bibelen er en 
uutgrunnelig bok. Problemet er synderes holdning til den Gud som åpenbarer seg i 
Bibelen. 

Den hellige ånd er en lærer som mer enn gjerne gir oss større forståelse og glede 
av Bibelen. Han gjør oss oppmerksom på sannheten i Guds ord og gir oss ny innsikt 
i den slik at kjærligheten driver oss til et liv i trofasthet og lydighet mot Guds vilje. 
Men dette kan bare skje hvis vi er ydmyke og lærevillige i møtet med Bibelen. 

Les 1 Kor 2,13.14. Hva skriver apostelen Paulus om betydningen av å tolke ånde-

lige ting på åndelig vis? 

Vi kan ikke forstå Bibelen uten Den hellige ånd. Uten ham fanger vi ikke opp 
den åndelige betydningen av Bibelens budskap, bare den språklige betydningen. 
Dessuten er vi syndige mennesker og står ofte Guds sannhet imot, ikke fordi vi 
ikke forstår den, men fordi vi helst vil slippe å følge den. Uten Den hellige ånd får 
vi ingen kjærlighet til Guds budskap. Vi tar ikke imot det med håp, tro og kjærlig-
het. Det er Ånden som tilfører vårt liv harmoni med den sannheten som alt fi nnes i 
Bibelen.

«Mye av uenigheten om hva Bibelen lærer, skyldes ikke at boken er uklar. Den 

skyldes blindhet og fordommer hos den som tolker den. Mennesket overser 

Bibelens klare uttalelser og følger heller sine egne forskrudde resonnementer.» 

– Advent Review and Sabbath Herald, 27. januar 1885. Hvordan har stoltheten 

stått i veien og hindret deg i å leve etter Skriftens sannhet? På hvilke områder 

har dine egne ønsker hindret deg i å ta imot Guds sannhet i ditt liv? Hvordan kan 

du lære å overgi alt til Gud? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  7. januar

DEN HELLIGE ÅND OG ORDET

Den hellige ånd har åpenbart og inspirert Bibelens innhold for oss mennesker. Han 
vil aldri veilede oss stikk i strid med Guds ord.

Les Joh 5,39.46.47 og Joh 7,38. Hvilken myndighet viser Jesus til i disse versene? 

Hvordan bekrefter Bibelen at Jesus er Messias?

Noen sier at de har fått spesielle «åpenbaringer» og instrukser fra Den hellige ånd 
som går på tvers av det Bibelen lærer. For dem har Den hellige ånd blitt en høyere 
autoritet enn Guds ord. Når vi opphever Guds inspirerte og skrevne ord og dets klare 
budskap, begir vi oss inn på en farlig vei. Da er det ikke Guds Ånd som leder oss. 
Bibelen er vårt åndelige sikkerhetsnett. Bare den er en pålitelig rettesnor i alt som 
gjelder tro og praksis. 

«Gjennom Skriften taler Den hellige ånd og innprenter sannheten på sinnet. Slik 
avslører han villfarelse og fordriver den fra sinnet. Det er ved sannhetens Ånd som 
virker gjennom Guds ord, at Kristus vinner sitt utvalgte folk for seg selv.» – Alfa og 
Omega, bind 5, side 223 [DA 671].

Ellen G. White har gjort det klinkende klart at «Ånden ikke ble gitt – og kan 
heller aldri bli gitt – for å erstatte Bibelen. Skriften sier uttrykkelig at Guds ord må 
være rettesnoren for all lære og erfaring.» – Great Controversy, side 9.

Den hellige ånd blir aldri gitt for at han skal erstatte Guds ord. Nei, han arbeider i 
harmoni med Bibelen for å føre oss til Kristus. Så Bibelen er den eneste rettesnoren 
for sann bibelsk åndelighet. Vi kan være sikker på at den som kommer med på-
stander som er i strid med Guds ord, ikke taler sant. Vi kan ikke dømme hjerter og 
motiver. Men vi kan dømme teologien, og det kan vi bare gjøre ut fra Guds ord.

Tenk på noe av det som folk prøver å få aksept for i kirken, men som er i strid 

med Guds ord. Hva bør vi si til (1) dem som forfekter slike feil; (2) feilene som 

sådan?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 1  /  7. januar

TIL ETTERTANKE

Les «Vårt eneste sikre vern» i Alfa og Omega, bind 8, side 100–107 [GC 593–602]. 

Les også Alfa og Omega, bind 5, side 216–233 [DA 662–680].

Tenk på all den sannhet som vi kjenner til bare fordi den er blitt åpenbart for oss i 
Bibelen. Tenk for eksempel på skapelsen. For en kontrast mellom det som Guds ord 
lærer om hvordan vi ble skapt og den måten mennesker sier vi ble skapt på, denne 
prosessen som nå kalles «den nydarwinistiske syntese» Se så feil vi mennesker 
kan ta! Tenk også på Jesu annet komme og oppstandelsen fra de døde ved verdens 
ende. Dette er sannheter som vi ikke kunne ha oppdaget på egen hånd. De måtte 
åpenbares for oss. Det ble de i Guds ord, som er inspirert av Den hellige ånd. Ja, den 
viktigste av alle sannheter er at Jesus Kristus døde for våre synder og at vi blir frelst 
ved tro på ham og det han har gjort for oss. Dette er en sannhet som vi aldri ville 
ha funnet ut på egen hånd. Vi vet det bare fordi det er blitt åpenbart for oss. Tenk på 
andre sannheter som vi bare kjenner til fordi Guds ord har fortalt oss om dem. Slike 
viktige sannheter fi nnes bare i Bibelen. Hva burde dette si oss om hvor sentral en 
plass Guds ord må ha i vårt liv?

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvorfor er Bibelen en bedre veileder i åndelige spørsmål enn subjektive inn-

trykk? Hva blir følgene om vi ikke aksepterer Bibelen som målestokk for all 

lære og alle åndelige opplevelser? 

2.  Ordet «sannhet» brukes i mange sammenhenger. Snakk sammen om «sann-

het», ikke bare om hva som er sant og ikke sant, men om hva det vil si når vi 

sier at noe er «sant». Hva betyr det at noe er «sant»?

3.  Hvordan bør menigheten din reagere hvis noen sier at de har fått «nytt lys»? 

4.  Si mer om forskjellen på det Bibelen lærer om skapelsen og det menneskelig 

visdom lærer. Det som er det siste innen evolusjonsteorien, er stikk i strid 

med Bibelens budskap. Hva burde dette si oss om hvorfor vi må stole mer på 

Bibelen enn alt annet?
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”ET HJERTE AV GULL”
Theda, Irland

Jeg er skilsmissebarn. Mor var bibelarbeider, men jeg 
var borte fra kirken i mange år. Som 18-åring fl yttet 

jeg hjemmefra og levde med den ene mannen etter den 
andre. Jeg var alkoholiker, men klarte å bli sykepleier. 
Mor ba for meg i over ti år.

Da jeg var 30 år, hadde jeg en opplevelse som fi kk 
meg ned på kne. Herren åpenbarte seg for meg. Jeg 
tydde til Ellen White-bøker som mor hadde gitt meg. 

En kveld var det noe som sa meg at jeg måtte slutte 
å drikke. Jeg fi kk kraft til å tømme ut all alkoholen. Jeg 
kuttet ut folk som påvirket meg negativt, fl yttet til en 
annen by og gikk tilbake til menigheten.

Jeg begynte å drikke igjen, men Herren dro meg tilbake. Jeg tok fri fra jobben i sju dager og 
låste hoveddøren. Hver time de første tre dagene knelte jeg og ba Gud om hjelp. Jeg drakk bare 
fersk juice, vann og frukt. Jeg spiste nøtter og frø. Kroppen ble renset etter så mange år med 
alkohol. Det gikk langsomt, men jeg gikk til en møteserie og ble døpt.

Jeg engasjerte meg i helsemisjon og stilte opp i Cuisle Centre i Sør-Dublin 
(se www.cuislecentre.ie.) tirsdager og torsdager.

En dag tok jeg med litt suppe. Den dagen så jeg en mann som kom på sykkel. Han var sulten, 
og jeg ga ham suppen og pratet med ham. Han var så stille og hyggelig. Han hadde hudkreft ved 
øyet, og det gjorde vondt. Jeg byttet forbinding på ham. Så tok jeg ham med inn i kirken og ba for 
ham. Han hadde blitt misbrukt av en prest som barn.

Vi ba og ba. Han kom til alle bønnemøtene det neste halvåret og til møtene på sabbaten. Han 
ville slutte å røyke og ble glad da vi kunne hjelpe ham. Men så begynte han på igjen og var for 
fl au til å komme i kirken. Jeg besøkte ham og sa at vi savnet ham. Vi vil hjelpe deg, sa jeg. Han 
hadde også savnet oss, og kom tilbake.

Noen mennesker har et hjerte av gull. Jeg liker lokalbefolkningen her. De kommer innom fordi 
de er trette av å gå omkring med seg selv hele dagen.

• Irland har ingen slanger. Heller 
ikke muldvarp, røyskatt, stinkdyr 
eller rådyr.

• Det opprinnelige språket er irsk 
gælisk. Bare 380 000 taler det 
fl ytende.

• Mange irske etternavn begynner 
med Mac eller O. Det betyr ”sønn 
av” og ”barnebarn av” på gælisk.
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Den hellige ånd: 
Han arbeider i kulissene

Studium 2 14. januar

Bakgrunnsstoff
Esek 37,5.9; 1 Mos 1,2; Job 26,13; 2 Mos 31,1–5; Joh 16,13.14; Gal 5,16–23.

Minnevers
Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for 

dere (Joh 16,14).

Den hellige ånd får mindre oppmerksomhet i Skriften enn Faderen og Sønnen. Men 
Bibelen forteller at Ånden var til stede ved viktige anledninger i historien. I begyn-
nelsen, da Gud skapte verden, var han aktivt med, men mer i bakgrunnen. Han var 
aktivt til stede og inspirerte profetene. Så han spilte en nøkkelrolle da Guds ord ble 
til. Han var også involvert da Jesus ble formet i Marias liv.

Men han inntar ikke hovedrollen i Bibelen, og vi vet lite om ham. Han holder seg 
i bakgrunnen, for hans oppgave er å peke på det som en annen i guddommen gjør 
– Jesus, Guds Sønn – og for å gi ære til Gud Fader. Alt dette gjør han for at syndige 
mennesker skal bli frelst fra den evige død som synden ellers fører til. 

Skriften lærer at Den hellige ånd utfører en hjelpefunksjon, han opprettholder og 
utstyrer oss for tjeneste bak kulissene. Han søker ikke rampelyset, verken ved ska-
pelsen eller frelsen eller i misjonsarbeidet, enda så viktig hans oppgave er. 
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SøndagStudium 2  /  14. januar

DEN HELLIGE ÅND ER UHÅNDGRIPELIG

Les Joh 3,3–8 og Esek 37,5.9. Hvorfor er vind et passende bilde på Den hellige 

ånds gåtefulle aktivitet?

Da Jesus sammenlignet det som Den hellige ånd gjør med vinden, viste han at 
Ånden er uhåndgripelig. Det er noe mystisk over vindens bevegelser. Det er vanske-
lig å si akkurat hvor vinden vil komme fra og hvor den blir av. Vi har vel alle til tider 
blitt forbløff et av at vinden plutselig er der, tilsynelatende ingensteds fra? 

Men til en viss grad kan man lære vindens bevegelser og mønstre å kjenne. Slik 
er også Den hellige ånd aktiv hvor han vil. Ingen kan kontrollere ham. Likevel kan 
vi merke hvor han er i virksomhet. Som vinden er også Den hellige ånd usynlig, men 
han kan gjøre store ting. Vi kan føle vindens nærvær, og vi kan ofte se resultatene 
av dens aktivitet, selv om vi ikke kan se selve vinden. Vinden kan være en mektig 
kraft og gi alt fra en lett bris til voldsomme uvær. Når Den hellige ånd sammenlignes 
med vind, har hans aktivitet vært forbundet med tanken om å gi liv til de døde. Dette 
forutsetter makt i høyeste potens, og det er forbeholdt Gud. 

Hvordan det skjer, er ennå et mysterium. Som så mye annet overgår Gud og hans 
handlemåte ved Den hellige ånd det som vi kan forstå fullt ut. 

Dette betyr ikke at vi ikke kan vite hva Den hellige ånd foretar seg. Men ydmyk-
het er på sin plass når det gjelder Guds mysterier. Ydmykheten viser at vi ser vårt 
behov for guddommelig åpenbaring fordi vi erkjenner Guds storhet og våre begrens-
ninger som skapte vesener. 

Ellen G. White har sagt: «Bibelens mysterier er ikke noe argument mot den. Tvert 
imot, de er blant de sterkeste bevisene for at den er inspirert av Gud. Hvis Bibelen 
bare hadde fortalt oss det om Gud som vi selv kan forstå, hvis dødelige kunne fatte 
hans storhet og majestet, da ville den ikke bære så tydelig preg av å være fra Gud.» 
– Utdanning for livet, side 91 [Ed 170]. 

Nevn noen usynlige naturkrefter som kan påvirke vårt liv? Hva bør dette si oss 

om eksistensen av usynlige, men mektige krefter her i vår verden? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 2  /  14. januar

DEN HELLIGE ÅND UNDER SKAPELSEN 

Guds første storverk her på jorden var skapelsen. Bibelen sier at Gud (1 Mos 1,1) 
og Jesus Kristus (Kol 1,16.17) skapte himmel og jord, ja, alt det som er blitt til (Joh 
1,1–3). Men Bibelen sier også at Den hellige ånd var til stede under skapelsen.

Les 1 Mos 1,2; Job 26,13; 33,4; Sal 33,6; 104,29.30. Hva er Den hellige ånds rolle 

under skapelsen? Hva er hans forhold til livets opprinnelse?

I 1 Mos 1,2 sier skapelsesberetningen at Guds Ånd var til stede ved skapelsen. Job 
26,13; 33,4; Sal 104,29.30 og Sal 33,6 støtter tanken om at Den hellige ånd spilte en 
aktiv rolle ved jordens tilblivelse. Bibelen sier at Gud Fader og hans Sønn, Jesus 
Kristus, var aktive i verdens skapelse (se Jes 64,8; Kol 1,16.17). Den hellige ånd er 
også til stede, men på en litt mer diskret måte. 

Han trer ikke frem som den sentrale aktøren i skapelsesberetningen. I stedet 
«svevde» han over vannet, og med denne bevegelsen er han til stede da livet oppsto 
på jorden. Det hebraiske ordet for å «sveve» (merahepeth) over jordens overfl ate 
som er brukt i 1 Mos 1,2, er det samme ordet som er benyttet i 5 Mos 32,11, der Gud 
sammenlignes med en ørn som svever over reiret der ungene ligger. Den hellige ånd 
er nær knyttet til livets opphav her i verden og tar seg av de nye skapningene som en 
ørn tar seg av ungene sine. Sal 104,30 antyder at skaperakten bare var mulig takket 
være Den hellige ånds verk, og at han spilte en aktiv rolle i prosessen.

Den hellige ånd var ikke bare til stede da verden ble til, han er også aktivt i med i 

prosessen når vi skapes på ny. Han gir oss et nytt hjerte og et nytt sinn. Hva har 

disse to tingene felles? Hva sier sabbaten om skapelsen og gjenskapelsen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 2  /  14. januar

DEN HELLIGE ÅND OG HELLIGDOMMEN

La dem reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant dem (2 Mos 25,8).

Etter skapelsen er Guds frelsesplan meget viktig i Bibelen. Hvilken verdi ville 
skapelsen ha hatt uten frelsesplanen da synden kom inn i verden? Syndere trenger en 
løsningsmann, ikke bare en skaper. Vi skal være glade for at vi har denne løsnings-
mannen i Jesus Kristus. Uten ham ville vi ha vært uten håp i en verden som i seg 
selv ikke tilbyr håp.

I Det gamle testamentet var helligdommen og gudstjenesten der et bilde på Guds 
tilgivelse for synd og innvarslet Jesu verk som vår frelser. Det var her israelittene 
fi kk innsikt i frelsesplanen (se Hebr 4,2). Mye av helligdomstjenesten pekte frem til 
Jesus og hans død, som gir tilgivelse for synd. Og den hellige ånd var aktivt med på 
dette da han ga bestemte personer evner så helligdommen kunne bli bygget etter det 
mønsteret som Gud hadde vist Moses.

Les 2 Mos 31,1–5. Hvordan var Den hellige ånd med under byggingen av hellig-

dommen? Hvordan hjalp Den hellige ånd dem som bygget Guds bolig?

Bibelen sier at Den hellige ånd også var til stede under å byggingen av helligdom-
men, stedet der forsoning mellom Gud og mennesker fant sted og hvor en hellig 
Gud kunne møte med syndere. Det var Gud som ga Moses planen om å bygge den 
jordiske helligdom i tråd med originalen i himmelen (2 Mos 25,9.40). 

Helligdommen var Guds bilde på frelsesplanen. Gud skulle komme og bo blant 
sitt folk på en spesiell måte, og han ville gjøre det i den helligdommen som han sa at 
de skulle bygge. Og det var Den hellige ånd som satte mennesker i stand til å bruke 
sine kunstneriske evner til det som Gud ba dem om å lage. Uten hans hjelp ville ikke 
Israel ha vært i stand til å gjennomføre dette kunsthåndverkprosjektet. 

Den hellige ånd kunne ha bygget helligdommen uten deres hjelp. Men han satte 

folket i stand til å skape noe vakkert med de evnene de hadde. Hvor og hvordan 

kan du oppmuntre og hjelpe andre mennesker til å bruke sine talenter for Guds 

rike og til Guds ære?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 2  /  14. januar

DEN HELLIGE ÅND ÆRER JESUS KRISTUS 

Den hellige ånd var aktiv i gammeltestamentlig tid, men hans arbeid da later ikke til 
å ha vært så omfattende som i nytestamentlig tid. Da Jesus kom som løftets Messias, 
ble Den hellige ånds aktivitet intensivert, og han gir sine gaver til alle troende. 
Det nye testamentet beskriver hvordan Den hellige ånd er aktiv på mange måter i 
vårt åndelige liv og i kirkens liv, men hans viktigste arbeid er kanskje å ære Jesus 
Kristus.

Les Joh 16,13.14 og Joh 15,26. Hva sier Jesus om Den hellige ånds verk? Hva er 

sammenhengen mellom alt det andre Den hellige ånd gjør og denne oppgaven?

Jesus forteller at Den hellige ånd ikke taler om seg selv, men om Jesus. Hans verk 
består i å peke på Jesu frelsesgjerning. Han holder seg i bakgrunnen og setter fl om-
lyset på Jesus. Dette er treff ende sagt: «Åndens budskap til oss er aldri: Se på meg, 
hør på meg, kom til meg, bli kjent med meg. Det er alltid: Se på ham, og se hans 
herlighet; hør på ham, og lytt til hans ord, gå til ham og få liv, bli kjent med ham og 
smak hans glede og fred som en gave. Man kan si at Ånden er himmelens ekteskaps-
megler. Hans oppgave er å føre oss og Kristus sammen og sørge for at vi holder 
sammen» – J. I. Packer: Keep in Step With the Spirit: Finding Fullness in Our Walk 
with God, bearbeidet og større utgave (Grand Rapids, 2005), side 57, 58.

Dette er meget viktig. All vektlegging av Den hellige ånds gjerning som under-
graver Jesu Kristi verk og person, er ikke fra Den hellige ånd. Ånden er viktig for 
vårt åndelige liv, men han bør aldri ta den plassen i vårt sinn som tilhører Jesus Kris-
tus og hans frelse. Der Jesus blir opphøyet, arbeider Den hellige ånd. Det er derfor 
vi kalles kristne, det vil si tilhengere av Kristus (se Apg 11,26), og ikke «pneumane», 
eller tilhengere av Ånden (se Graham A. Cole: He Who Gives Life: The Doctrine of 
the Holy Spirit [Wheaton, Ill., 2007], side 284).

Hvorfor er det så viktig å ære den oppstandne Kristus i alt vi gjør? For tenk på alt 

det Jesus har gjort for oss. Vi skylder ham alt. Hvordan kan vi vise vår takknem-

lighet (se for eksempel 2 Tess 1,11.12)?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 2  /  14. januar

DEN HELLIGE ÅND OG KRISTUS

Den hellige ånd gjorde at Jesus ble menneske (Luk 1,34.35). Han salvet Jesus forut 
for hans misjon (Luk 3,21.22). Salvingen ga Jesus kraft til å utføre sitt messianske 
oppdrag og gjorde at han kunne gi disiplene Den hellige ånd. Ånden veiledet og ga 
Jesus kraft til å holde ut fristelser (Mark 1,12; Matt 4,1; Luk 4,1.2.14). Derfor «kan 
han komme dem til hjelp som blir fristet» (Hebr 2,18, se også 4,15.16). Den hellige 
ånd ga Jesus kraft til å utføre frelsesverket (Hebr 9,14), og han gjorde oppstandelsen 
mulig (1 Pet 3,18). I alt dette holdt Den hellige ånd seg i bakgrunnen og var med og 
førte Jesus Kristus frem i lyset.

Les Luk 24,44–49; Gal 5,16–23 og Ef 4,23.24. Hva sier disse tekstene om Den hel-

lige ånds verk? Hvordan ærer Den hellige ånd Jesus?

Den hellige ånd ærer iallfall Jesus på disse måtene:
Ved å undervise om ham i Den hellige skrift. Ingenting som vi behøver å vite om 

Jesus og hans frelse, er utelatt eller misvisende. Alt står i Guds ord, hvis vi bare vil 
lese det i tro og lydighet.

Ved å føre menn og kvinner inn i et frelsesforhold til Jesus Kristus. Den hellige 
ånd virker på folks hjerte og sinn. Han gir dem forstand så de kan fatte åndelige ting 
og bli villige til å sette sin lit til Jesus Kristus og ta imot ham som leder og frelser.

Ved å gjenskape Kristi sinn i oss. Slik hjelper han oss å leve livet rett (Gal 
5,22.23). Ved Jesu blod får vi seier over synd (se Åp 12,11), og Den hellige ånd setter 
oss i stand til å være tro mot Guds bud.

Ved å la oss leve i kjærlighet så vi blir selvoppofrende tjenere, som Kristus. Han 
kaller menn og kvinner til bestemte oppgaver for Gud og setter oss i stand til å nå ut 
til andre i Kristi Ånd.

Hvordan æres Faderen når Kristi sinn gjenskapes i oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 2  /  14. januar

TIL ETTERTANKE

Det er ingen tvil om at Den hellige ånds verk er viktig for vår vandring med Herren. 
Vi kan kanskje ikke se at han arbeider, men vi kan se virkningen av hans verk hos 
oss selv og andre. Hvis livet ditt er blitt forandret på grunn av troen på Jesus, skyldes 
det Den hellige ånd. «Selv om vinden er usynlig, har den virkninger som både kan 
ses og føles. Slik vil Åndens gjerning i sjelen vise seg i enhver handling hos den som 
har opplevd dens frelsende kraft. Når Guds Ånd tar hjertet i besittelse, forvandler 
den livet. Syndige tanker legges bort, onde handlinger blir oppgitt, og kjærlighet, 
ydmykhet og fred kommer i stedet for sinne, misunnelse og strid. Glede tar sorgens 
plass, og ansiktet refl ekterer lyset fra himmelen.» –Alfa og Omega, bind 4, side 142 
[DA 173]. Dette er fantastiske løfter, og utallige menneskeliv har vist hvor reelle de 
er. Men Den hellige ånds gjerning er ikke fullført over natten. Vi blir ikke automa-
tisk de menneskene vi burde være. Et liv i tro og underkastelse under Herren er et 
liv i kamp,   i overgivelse og i omvendelse når vi svikter. Den hellige ånd virker i vårt 
liv så vi blir nye skapninger i Kristus. Dette tar hele livet. Våre feil og svakheter bør 
føre til større avhengighet av Herren. Vi må ikke la djevelen bruke det til å ta fra oss 
motet. Det gjør han mer enn gjerne. Når syndebyrden plager oss, må vi alltid huske 
at det var syndere Jesus ga sitt liv for. Det var nettopp fordi vi er syndere og trenger 
nåde at Jesus døde for oss og vi får nåden.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva kan Den hellige ånd lære deg om tjeneste i kulissene? Det vil si: Gjøre 

Guds vilje på en måte så mange ikke vet om det, eller ikke engang ser det.

2.  Hvordan opphøyer Den hellige ånd Jesus og setter ham i fokus? Hvordan kan 

du opphøye Jesus uten å gjøre deg selv til midtpunktet? Hvorfor er dette noen 

ganger vanskelig? Hvordan kan vi bekjempe vår hang til selvhevdelse?
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TATJANA, IRLAND

Tatjana kom til Irland 19 år gammel og hun er gravid i åttende måned.

Jeg er fra en ortodoks familie i Moldova og har alltid 
trodd på Gud. Jeg giftet meg ung, og vi ville til 

Irland, der vi trodde folk hadde det bedre.
Via Tsjekkia kom vi til Paris og ble der et halvt år. 

Jeg ble gravid. Vi bodde på gata, tigget mat og sov på 
herberger. En natt snek vi oss på et tog til England, men 
ble kastet av i Calais. I en leir fant vi sekker vi kunne 
gjemme oss i på et godstog. Jeg svettet i sekken, og 
babyen var så stille at jeg fryktet han var død.

Vi hadde bare pass og litt penger da vi kom til Dover. 
Røde Kors ga oss klær. Vi kom til Scotland og Nord-
Irland med buss. Vi gikk gjennom hager og marker og 
var framme ved daggry.

Vi tok toget til Dublin og søkte om fl yktningstatus. Vi ble sendt til Limerick, der Christian ble 
født samme uke! Der ventet vi halvannet år på å få irsk statsborgerskap. Noen venner ga oss navn 
og mobilnummer til folk de kjente i Dublin.

Da vi fi kk irske pass, dro vi på et kort besøk til Moldova. Jeg hadde aldri fl øyet før og gråt 
hele veien. Jeg ba: ”Kjære Gud. Jeg lover at jeg skal skaffe meg en bibel og gjøre alt den sier. 
Bare bevar meg!”

I Moldova kjøpte jeg en bibel og tok med meg mine ortodokse ikoner.
I Dublin ringte jeg og ba våre venners venner på et måltid. Kvelden før de kom ba jeg: ”Gud, 

det er første gang jeg åpner denne boken. Vis meg sannheten.”
Da gjestene kom, satte jeg frem vin, salami og annet fra Moldova. Da de så det, sa de: ”Unn-

skyld, men vi drikker ikke vin.”
Jeg var redd de tilhørte en merkelig sekt. Men så husket jeg løftet: Jeg ville gjøre alt Guds ord 

sa.
”Hvorfor drikker dere ikke vin?” spurte jeg.
”Fordi Bibelen sier at det ikke er bra,” sa de og viste meg det ut fra Bibelen.
”OK” sa jeg Så ba jeg dem ta for seg av maten.
”Beklager, men vi spiser ikke svinekjøtt,” sa de, for de var adventister.
”Vi går i kirken på lørdag,” forklarte de og måtte forklare hvorfor.
”Kan jeg få komme i kirken,” sa jeg. Jeg hadde lovet Gud å følge Bibelen. Etter det første 

besøket i kirken visste jeg at jeg hadde funnet sannheten.
I dag går jeg og barna mine i en adventistmenighet som leier lokaler av en skole i Dublin. Vi 

gleder oss til å få vår egen kirke snart. Takk for at du hjelper til med offeret 13. sabbat.

• I 1861 trykket Review & Herald et 
brev fra Irland der det sto at fem 
personer hadde begynt å holde 
sabbat etter å ha fått litteratur fra 
slektninger i USA.

• The Seventh-day Adventist Irish 
Mission ble organisert i 1902 og 
omfatter Irland og Nord-Irland.

• The Irish Mission har 10 kirker og 
783 medlemmer.
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Den hellige ånd som Gud

21. januarStudium 3

Bakgrunnsstoff
Apg 5,1–4; 1 Kor 2,10.11; Jes 63,10–14; Tit 3,4–6; Rom 8,11; 1 Pet 1,2.

Minnevers
Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være 

med dere alle! (2 Kor 13,13). 

Gjennom hele Bibelen tas det for gitt at Faderen er Gud. Det fi nner vi både i Det 
gamle og Det nye testamentet. Det er en av Guds ords mest åpenbare sannheter. Jesu 
guddom stadfestes også mange steder i Skriften, som i evangeliene og brevene. 

Men Den hellige ånds guddom er litt mindre opplagt. Det kan utledes indirekte 
fra diverse bibeltekster. Her må vi sammenligne skriftsted med skriftsted og se nøye 
på det Gud har åpenbart om Den hellige ånd. Når vi gjør det, skal vi ikke si mindre 
enn det Skriften sier, men vi skal heller ikke «gå ut over det som står skrevet» (1 Kor 
4,6). Dette emnet forutsetter at vi er lærenemme og ydmyke. Vi må ikke gjøre våre 
menneskelige resonnementer om Gud til rettesnor for hvordan Den hellige ånd skal 
forstås. Vi bør godta og vitne om det Skriften sier, uansett hvor vanskelig det kan 
være å forstå deler av det.
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SøndagStudium 3  /  21. januar

DEN HELLIGE ÅND OG GUD 

Bibelen gir ikke noen systematisk beskrivelse av Den hellige ånds guddom. Men vi 
fi nner interessante spor som tyder på at Bibelens forfattere betraktet Den hellige ånd 
som Guds like. Det er fl ere bibelsteder hvor den samme aktiviteten tilskrives både 
Gud og Den hellige ånd. 

Les Apg 5,1–4. Hva kan man si om Gud og Den hellige ånd ut fra det Peter sa til 

Ananias?

Hvis Den hellige ånd ikke hadde vært Gud, ville Peters ord ha vært misvisende. 
Men det er interessant at Peter setter Gud og Den hellige ånd på samme plan. I vers 
3 spør han Ananias hvorfor han har løyet for Den hellige ånd, og så sier han i slutten 
av vers 4: «Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.» Peter setter et klart 
likhetstegn mellom Den hellige ånd og Gud. Poenget er at Ananias ikke bare løy for 
apostlene, men for Gud selv. Å lyve for Den hellige ånd er å lyve for Gud. Den hel-
lige ånd er Gud. Det går klart frem av teksten.

Men hvorfor ble de to straff et så hardt?
Vi må huske at de troende i urkirken var «ett i hjerte og sinn» (Apg 4,32). Denne 

enheten var skapt av Den hellige ånd. Derfor delte de frivillig det de hadde med 
hverandre. Å lyve om det man delte med fellesskapet var å benekte fellesskapet og 
håne Ånden som gjorde denne enheten mulig. 

Da Ananias og hans kone løy, forfalsket de Guds verk og Den hellige ånds tilste-
deværelse i den første menighet. Slik uærlighet overfor Gud bryter ned og hindrer 
Guds Ånds verk i de troendes liv. Gud vil at vi skal tjene ham av et udelt hjerte. Det 
nye trosfellesskapet hadde nådd en avgjørende korsvei, og Gud brukte sterke midler 
for å sikre seg at den nye kirken ville stå sammen i sannhet og godta Åndens ledelse. 

Tenk så lett det ville ha vært for Ananias og Saffi ra å bortforklare sin synd. Hør 

nå her, har vi ikke solgt eiendommen vår og gitt noe av det til menigheten? Hva 

gjør det om vi beholder litt selv? Hva kan denne historien lære oss om betydnin-

gen av å være ærlige når vi forklarer våre handlinger?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 3  /  21. januar

DEN HELLIGE ÅNDS GUDDOMMELIGE EGENSKAPER

Flere bibelsteder tilskriver Den hellige ånd guddommelige egenskaper.

Hvilke av Den hellige ånds egenskaper og aktiviteter i disse skriftstedene blir ellers 

bare tilskrevet Gud?

1 Kor 2,10.11, se også Jes 40,13.14

Sal 139,7 

Hebr 9,14, se også 1 Tim 6,16

Luk 1,35; Rom 15,19, se også Sal 104,30

Når Paulus taler om Guds visdom, sier han at det er Den hellige ånd som gjør 
visdommen kjent for oss. Bare en som er lik Gud, kan kjenne dybdene i Gud (1 Kor 
2,10.11). Ingen kjenner Gud slik Ånden gjør det, for han kjenner Gud innenfra. Han 
har kunnskap som utenforstående ikke har. Ja, Den hellige ånd er allvitende. 

Åndens tilstedeværelse er Guds nærvær. Hvis jeg ikke kan fl ykte til et sted hvor 
Guds Ånd ikke er, da er han allestedsnærværende (se Sal 139,7). 

Den hellige ånd omtales som evig (Hebr 9,14). Hvor mange evige vesener fi nnes det, 
ifølge Bibelen? Bare Gud er evig (1 Tim 6,16). Hvis Ånden kalles evig, må han være Gud. 

Den hellige ånd er også allmektig. I Luk 1,35 er «Den hellige ånd» synonymt med 
«Den høyestes kraft». Her er det tale om et førsterangs mirakel, jomfrufødselen. I 
Rom 15,19 sier Paulus at det han hadde gjort, var gjort «ved mektige tegn og under 
og ved Åndens kraft». Den hellige ånd kan utrette guddommelige mirakler. 

Jesus sier også at spott mot Ånden er utilgivelig (Matt 12,31.32; Mark 3,28.29). 
Dette er uforståelig hvis ikke Ånden er guddommelig. 

Men det mest fantastiske ved Den hellige ånds verk er kanskje hans evne til å 
forandre menneskesinnet. Den nye fødsel er Den hellige ånds verk (Joh 3,5–8). Han 
har makt til å gjøre noe som bare Gud kan gjøre.

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 3  /  21. januar

BIBELSKE HINT 

Det fi nnes tekster i Bibelen hvor omtalen av Den hellige ånd like gjerne kunne være 
en omtale av Gud.

Les Jes 63,10–14 og sammenlign det med 4 Mos 14,11 og 5 Mos 32,12. Hvem 

var det forfatteren omtalte i disse tekstene, og hva sier dette om Den hellige ånds 

guddom?

Ifølge Jes 63,10 var folket trassig og gjorde Den hellige ånd sorg. Men i parallelltek-
sten i 4 Mos 14,11 står det at «Herren sa til Moses: Hvor lenge skal dette folket 
forakte meg?» Og i 5 Mos 32,12 får vi vite at «Herren alene førte ham, ingen frem-
med gud var hos ham.» For Bibelens forfattere var Gud og Den hellige ånd jevnstilte. 

I 2 Sam 23,2 leser vi at «Herrens ånd taler gjennom meg» mens det i parallellen 
(vers 3) står: «Israels Gud har talt ... til meg.» Denne bibelske parallellen viser igjen 
at Den hellige ånd regnes som Guds like.

Sammenlign 1 Kor 3,16.17 med 1 Kor 6,19.20 og sammenlign 1 Kor 12,11 med vers 

28. «Den hellige ånd» og «Gud» brukes om hverandre her. Hva har Gud og Den hel-

lige ånd felles?

I 1 Kor 3,16.17 ordlegger Paulus seg på lignende vis som i 1 Kor 6,19.20. For Paulus 
er det at Den hellige ånd bor i en det samme som at Gud bor i en. Paulus setter lik-
hetstegn mellom «Guds tempel» og et tempel «for Den hellige ånd». Slik viser han at 
Den hellige ånd er Gud.

I 1 Kor 12,11 skriver Paulus at det er Den hellige ånd som gir de åndelige gaver 
til de troende. Noen få vers senere, i 1 Kor 12,28, får vi vite at det er Gud som gjør 
det. Altså: Den hellige ånd gjør det samme som Gud gjør. Dette er et godt bevis på at 
Den hellige ånd er Guds like.

Les 4 Mos 14,11 om igjen. Hvordan kan dette sies om oss i dag? Tenk på de mira-

kler Gud har utført i vår menighet. Tenk på alle de grunnene han har gitt oss for 

å tro. Hvordan kan vi sikre oss at vi ikke gjør det som Guds folk gjorde for fl ere 

tusen år siden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 3  /  21. januar

DEN HELLIGE ÅNDS GUDDOMMELIGE VERK 

Den hellige ånd gjør ting som Bibelen bare tilskriver Gud. Han er aktiv når Gud 
skaper, og han deltar like aktivt når Gud gjenskaper syndere. 

Les Tit 3,4–6. Hvordan beskriver Paulus Den hellige ånds deltakelse når vi blir 

født på ny? 

Den hellige ånd er nevnt side om side med «vår Gud og frelser» (Tit 3,4) i forbin-
delse med badet som gjenføder (dåpen) og vår åndelige fornyelse (Tit 3,5). Han er 
den aktive i vår nye fødsel. Han fornyer vårt sinn. Han skaper et ønske om å følge 
Kristus. Han er Ånden som gir liv (Rom 8,2). Han er den som helliggjør syndere 
og forvandler deres sinn. Han hjelper oss å være lydige mot Jesus Kristus, som har 
frelst oss. Bare et guddommelig vesen kan gjøre slikt.

Sammenlign Jes 6,8–10 med Apg 28,25–27. Hvem sier Bibelens forfattere at det var 

som talte?

Det fi nnes fl ere bibelsteder hvor én forfatter sier at det er Gud som taler og hvor 
andre sier at det er Den hellige ånd som taler. Det var Den hellige ånd som på over-
naturlig vis ga oss de hellige skrifter (2 Pet 1,21). Andre steder omtales dette som 
Guds inspirasjon (2 Tim 3,16). Å gi Skriften er en annen av Åndens guddommelige 
handlinger.

Hva lærer Rom 8,11 om Den hellige ånds guddom?

Bibelen sier at Den hellige ånd reiste Jesus fra de døde, og Ånden vil også gi oss liv. 
Bare Gud har makt til å reise folk fra de døde. Derfor er Den hellige ånd Gud. 

Hva kan du gjøre for å bli mer åpen for Den hellige ånds veiledning? Hva kan det 

være i ditt liv som gjør at du kanskje ikke merker hans ledelse?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 3  /  21. januar

BETYDNINGEN AV HANS GUDDOM 

Hva ville gå tapt hvis Den hellige ånd ikke var Gud? Hvis Den hellige ånd ikke er 
fullt ut Gud, får det følger for frelsen og tilbedelsen. Bibelen lærer at det er Den 
hellige ånd som gir de troende nytt liv. Han bor i dem og fyller dem. Han fornyer 
vår tenkning og endrer vårt sinn. Han har makt til å vekke døde. Han gjør at Kristi 
etterfølgere blir slik Gud er: hellige. Hvis ikke Den hellige ånd er Gud, hvordan kan 
vi da være sikker på at han kan gjøre alt dette og gjøre det på en slik måte at Gud 
kan godta det? 

Les 1 Pet 1,2; 2 Kor 13,14 og Matt 28,18.19. Den hellige ånd er nevnt side om side 

med Gud Fader og Jesus Kristus, Guds Sønn både i dåpen og i velsignelser. Hva kan 

dette si oss om Den hellige ånds plass i tilbedelsen? 

Den hellige ånds guddom hjelper oss å forholde oss til ham på en måte som aner-
kjenner ham som den han virkelig er. Hans guddom er forutsetningen for en 
åndelighet der Gud står i sentrum. Den nytestamentlige menighet nøler ikke med 
å nevne Den hellige ånd side om side med de to andre medlemmene av guddom-
men. Den hellige ånd har samme rang og posisjon i dåpen som Faderen og Sønnen. 
Dåpen har stor åndelig betydning og er uttrykk for dyp tilbedelse. Det som kan sies 
om dåpen, kan også sies om den apostoliske velsignelsen. Den er et kall til tilbedelse 
hvor Den hellige ånd lovprises sammen med Faderen og Sønnen. De tre personene i 
guddommen er nevnt sammen.

Den hellige ånd er gjenstand for tilbedelse i Det nye testamente, ikke bare i dåpen 
og i den apostoliske velsignelsen, men også i kravet om at vi alltid er avhengige av 
ham for alt åndelig godt og skal vise ham lydighet som vår guddommelige lærer og 
helliggjører. Betyr det noe fra eller til om Den hellige ånd er Gud? Ja, det skal være 
sikkert. Hvis vi vet hvem han virkelig er og anerkjenner hans guddom, vil vi hedre 
hans verk og sette vår lit til ham når det gjelder personlig vekst og helliggjørelse. 

Tenk på hva det vil si at Den hellige ånd, Gud selv, er virksom i ditt liv. Hvilke 

store løfter har du her når du vet at det er Gud som er virksom i deg så du for-

vandles til det du kan bli i ham? Hvorfor er dette en oppløftende sannhet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 3  /  21. januar

TIL ETTERTANKE

Les «Misrepresentations of the Godhead» side 613–617 i Evangelism. 

Denne uken har vi sett sterke bibelske bevis for Den hellige ånds guddom. Den 
hellige ånd er Gud. Men husk: Når vi tenker på Den hellige ånd, har vi å gjøre med 
et guddommelig mysterium. Vi gjentar: Vi kan ikke fullt ut forklare Gud og hans 
natur. Derfor må vi motstå fristelsen til å la vår menneskelige forstand bestemme 
hvordan Gud kan være. Sannheten overgår vår forstand med god margin, spesielt når 
det gjelder Guds natur. 

Samtidig er det å tro på Den hellige ånds guddom noe mer enn bare å godta noen 
teser om treenigheten. Det innebærer avhengighet av og tillit til Guds frelsesverk 
slik Faderen har ønsket det og slik det er gjennomført i Sønnen og i Åndens kraft. 
«Det er av underordnet betydning å kunne forklare hva Den hellige ånd er. ... Den 
hellige ånds natur er en hemmelighet. Mennesker kan ikke forklare den, for Gud har 
ikke åpenbart noe. Fantasirike mennesker kan sette sammen forskjellige skriftsteder 
og tolke dem på menneskers vis, men å godta slike synspunkter styrker ikke menig-
heten. Taushet er gull når det gjelder hemmeligheter som er for dype for menneskets 
forstand.» – Alfa og Omega, bind 6, side 39 [AA 52].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Den østerrikske fi losofen Ludwig Wittgenstein skrev en gang: «Det vi ikke 

kan tale om, må vi forbigå i taushet.» Sammenhengen var en annen enn 

det Ellen G. White skrev ovenfor, men prinsippet gjelder. Men hvorfor er det 

bedre å tie om sider ved Gud og åndelige sannheter som ikke er åpenbart ved 

inspirasjon? 

2.  Noen ganger kan vi ha godt av å refl ektere over et teologisk standpunkt med 

spørsmålet: «Hva ville gå tapt hvis dette ikke var tilfelle?» For eksempel: 

«Hva ville gå tapt hvis Kristus ikke var Gud?» Når det gjelder Den hellige ånd, 

kan dere tenke over dette spørsmålet: «Hva ville gå tapt hvis Den hellige ånd 

ikke var fullt ut Gud?» 

3.  Hva kan følgende sitat si oss rent praktisk? «Den hellige ånd, som skal fylle 

oss, er ikke en vag innfl ytelse eller en mystisk kraft. Han er en guddommelig 

person som må mottas i dypeste ydmykhet, ærbødighet og lydighet. Derfor 

er det ikke et spørsmål om å få mer av ham, men at han må få mer av oss – ja, 

alt av oss.» – LeRoy Edwin Froom, The Coming of the Comforter, side 159.
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EKSEMPLETS MAKT
Elizabeth og Mercha, Irland

Jeg var en av ni jenter i familien og den første som ble 
gift. Det var en skam for familien da jeg ble skilt etter 

tre måneder. Far forsto ikke at mannen min misbrukte 
meg.

I 1980 spilte jeg fl øyte i orkesteret vårt da vi dro på 
turné til USA. Vi opptrådte med samme konsert 63 gan-
ger på 71 dager. Det var på den turen jeg traff Mercha. 
Han var ny i orkesteret og spilte fi olin.

Vi fl yttet sammen, og året etter kom vår førstefødte. Men hver gang jeg hadde besøkt forel-
drene mine, kom jeg gråtende hjem. Jeg følte meg avskåret fra familien og Den katolske kirke. 
Jeg ville ikke ha mer med organisert religion å gjøre.

Men Merchas foreldre var annerledes. Mercha levde ikke som adventist, men foreldrene kri-
tiserte oss aldri, og vi følte oss hjemme hos dem. Den gang hadde Merchas far en viktig stilling i 
Adventistkirken i Romania.

Iblant kom Merchas foreldre på besøk. De holdt på med sitt i det stille. Jeg forsto ikke stort 
av farens forklaringer fra Bibelen om hvorfor sabbaten var viktig. Men de hadde en herlig rytme: 
seks dager og så en hviledag.

På denne tiden begynte Mercha å tenke mer på sabbaten. Så kom han ut for en motorsykkel-
ulykke. Han hadde fi olinen på ryggen da han ble påkjørt i et gatekryss og ble kastet seks meter 
opp i luften. Det var heldig at sykkelen var stor, og fi olinen reddet ham så han ikke ødela ryggen 
og nakken. Fiolinen gikk tapt, men Gud reddet ham.

Jeg skulle ha sittet på den kvelden, men søsteren min kom, så vi besøkte mor i stedet. Mercha 
hadde mange ribbensbrudd og mistet nesten det ene benet.

Han skjønte at ulykken kunne ha kostet ham livet eller gjort ham varig invalid. I 2007 ble han 
døpt, og det var i orden for meg.

Jeg visste at hvis jeg noen gang skulle bli kristen igjen, så var det troen til Merchas foreldre 
som talte til meg. Den ga mening. All skylden og negativiteten i Den katolske kirke var jeg ferdig 
med. 

I 2014 holdt Mark Finley og Michael Hasel en møteserie om bibelsk arkeologi. Jeg ble med 
Mercha på møtene. De var fantastiske. Jeg var til stede hver kveld. Tenk at jeg ikke hadde hørt 
dette før! Jeg ble døpt i februar 2016.

Omvendelsen er jo en prosess, men den beste reklamen er eksempelets makt. Merchas foreldre 
var et stort eksempelet for meg med den måten de levde på.

• 90 % av innfødte irlendere tilhører 
Den katolske kirke, men bare 30 % 
går i kirken.

• Det lengste stedsnavnet i Irland 
er Muchanaghederdauhaulia, som 
ligger i fylket Galway.
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Den hellige ånds personlighet

28. januarStudium 4

Bakgrunnsstoff
Joh 16,13.14; Rom 8,14–16; Rom 15,13; Joh 14,6; Joh 17,17; Rom 5,5.

Minnevers
Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære 

dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere (Joh 14,26).

Iblant fremstiller Bibelen Den hellige ånd ved hjelp av upersonlige ting, som vind 
eller ild. Dette har fått noen til å tro at han er en upersonlig kraft fra Gud. De betrak-
ter ham mer som en elektrisk strøm som gir kraft enn som et personlig, levende 
vesen. Men spørsmålet er ikke om man kan fi nne tekster som taler om Den hellige 
ånd i sammenheng med upersonlige ting. Spørsmålet er om det fi nnes mange deler 
av Skriften som uttrykkelig bekrefter hans personlige natur.

Slike tekster fi nnes, og vi må ta hensyn til dem om vi skal få et mer fullstendig 
bilde av hvem Den hellige ånd er. 

Denne uken skal vi lære mer om Den hellige ånds personlighet slik han fremstår 
i Bibelen. Denne sannheten gjør det lettere å forstå Guds Ånds rolle i vårt liv. Og 
det vil gi oss større forståelse av hvor viktig det er for vårt åndelige liv at vi tror på 
Den hellige ånds personlighet. Vi må tenke rett om ham for å kunne vise ham den 
kjærlighet, ærbødighet, tillit og underkastelse som han har rett på.
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SøndagStudium 4  / 28. januar

JESUS BESKRIVER DEN HELLIGE ÅND

Les Joh 16,13.14; Joh 15,26.27 og Joh 14,17.26. Hvilke personlige egenskaper til-

skriver Jesus Den hellige ånd? Hva betyr det for deg at Jesus beskriver Den hellige 

ånd som hjelper eller talsmann (parakletos)?

Jesus sier at Den hellige ånd veileder, taler, hører, gjør kjent og herliggjør (Joh 
16,13.14). Den hellige ånd underviser også og minner oss om ting (Joh 14,26). Han 
bor i oss (Joh 14,17), vitner (Joh 15,24.26) og overbeviser (Joh 16,8). Dette høres mer 
ut som noe en person gjør enn det en upersonlig kraft utretter.

Les Joh 14,16–18. Hvordan skulle Jesu løfte oppfylles? Hvordan unngår disiplene å 

bli etterlatt alene? 

Jesus har omsorg for sine disipler. Han ville ikke forlate dem som foreldreløse barn. 
Han lovet å sende Den hellige ånd. Jesus sier uttrykkelig at han vil sende en annen 
hjelper eller «talsmann». Ordvalget er viktig. Han lover å sende en annen hjelper. 
Ikke en som er annerledes. Det greske ordet for «en annen» er allos. På nytestament-
lig gresk viser «allos» at Jesus vil sende en annen talsmann som er en annen enn 
ham selv, men av samme slag, en som ligner ham. Med andre ord lover Jesus en som 
er som han selv. Det er en som skal ta hans plass, en som skal føre hans verk videre 
og være hans representant. 

Den hellige ånds verk er å være hjelper eller talsmann. Bibelen bruker det greske 
ordet parakletos (Joh 14,16). Det beskriver en som er tilkalt for å støtte oss og 
komme oss til unnsetning. Slik Jesus var en person, er også Den hellige ånd en per-
son. Denne tanken fi nner støtte i de personlige egenskapene som ofte tilskrives Den 
hellige ånd (se Joh 14,26; 15,26; Apg 15,28; Rom 8,26; 1 Kor 12,11; 1 Tim 4,1). 

Hvorfor er det mer hjelp i å vite at Den hellige ånd er en personlighet, ikke bare 

en kraft? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 4  / 28. januar

PERSONLIGE SIDER VED DEN HELLIGE ÅND: 1. DEL 

Når du leser disse tekstene, bør du spørre deg selv om det høres ut som om de taler 

om en upersonlig kraft eller et guddommelig vesen. Rom 8,14–16.27; Rom 15,30; 

1 Kor 2,10; Apg 8,29; 10,19.20; 28,25.

Kan en upersonlig kraft gå i forbønn for oss? Kan en upersonlig ånd eller makt åpen-
bare oss ting om Gud? Kan en upersonlig innfl ytelse tale? Alle disse bibeltekstene gir 
mer mening hvis Den hellige ånd er et personlig vesen, ikke bare en upersonlig kraft. 

Les tekstene nedenfor. Hvilke personlige egenskaper sier de at Den hellige ånd 

har? Ef 4,30; Apg 5,3.9; 1 Kor 12,11; Rom 15,30.

Det som kjennetegner personligheten, er kunnskap (eller forstand), følelse og vilje. 
Bare et personlig vesen kan bli bedrøvet. Bare et personlig vesen kan bli lurt og 
løyet for. Bare et personlig vesen har evnen til å velge som han vil og har sin egen 
vilje. Viljen er kanskje et av de beste kjennetegnene på en personlighet. Og bare et 
personlig vesen har evnen til å elske. Sann kjærlighet er utenkelig som et abstrakt og 
upersonlig fenomen. Kjærlighet er et veldig personlig anliggende. Disse kjenneteg-
nene på en personlighet tyder på at Den hellige ånd er et vesen med bevissthet, egen 
kunnskap, vilje og selvbestemmelse som er i stand til å elske. Han er ikke en uklar 
utstrømning eller en upersonlig essens. Det brukes personlige uttrykk om Den hel-
lige ånd fordi Gud er en personlig Gud. 

«Den hellige ånd har personlighet, ellers kunne han ikke vitne for vår ånd og med 
vår ånd at vi er Guds barn. Han må også være en guddommelig person, ellers kunne 
han ikke granske de hemmelighetene som er skjult i Guds sinn.» – Evangelism, side 617.

Hva har det å si for vårt forhold til Ånden at Bibelen skildrer ham med personlige 

egenskaper? Hva ville ha vært annerledes hvis Den hellige ånd bare hadde vært 

en upersonlig kraft og ikke Gud? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 4  / 28. januar

PERSONLIGE SIDER VED DEN HELLIGE ÅND: 2. DEL 

Et av problemene ved å forstå Den hellige ånd, er at det er så lett å forestille seg Gud 
som Far. Mange har også en konkret forestilling om Jesus slik han er beskrevet i 
evangeliene. Han tok vår natur og kom som menneske. 

Men det er noe helt annet med Den hellige ånd. Han virker uhåndgripelig, mye 
vanskeligere å begripe enn Faderen og Sønnen. 

Derfor kommer noen til at Den hellige ånd bare er en upersonlig kraft. Vi har 
sett at denne tanken ikke er noen holdbar fremstilling av Den hellige ånds natur. 
Det fi nnes uttalelser i Bibelen som blir meningsløse hvis Den hellige ånd bare er en 
upersonlig kraft. 

Les de to tekstene nedenfor og se om de gir mening hvis du erstatter henvisningen 

til Den hellige ånd med det upersonlige ordet «kraft». Hvorfor gir disse tekstene 

bare mening hvis Den hellige ånd er en person?

Rom 15,13 

1 Kor 2,4

Apostlenes ord om at «Den hellige ånd og vi har besluttet» (Apg 15,28) gir ingen 
mening hvis Den hellige ånd bare er en kraft eller en upersonlig innfl ytelse. Ordene 
tyder heller på at han er et annet personlig vesen, slik Faderen og Sønnen er person-
lige vesener.

Og hvordan kan man bli døpt «til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn» 
(Matt 28,19) hvis de to førstnevnte er personer og den tredje ikke er det? Det gir ikke 
spesielt god mening. Hver av de tre omtales som del av det samme ene navn som vi 
er døpt til («navn» er entall her). Dette viser at Den hellige ånd er på samme nivå 
som Gud Fader og Gud Sønnen. 

Ellen G. White skrev at «det er tre levende personer i den himmelske trio ... Fa-
deren, Sønnen og Den hellige ånd.» – Evangelism side 615. Hun mener også at Den 
hellige ånd er en person.

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 4  / 28. januar

SANNHETENS ÅND

Les Joh 14,6 og 17,17. Hva er sannhet i disse tekstene?

I Johannesevangeliet er ordet sannhet et viktig begrep. Vår moderne forståelse 
av sannhet er ofte abstrakt og teoretisk. Her i Vesten har det tatt form etter gresk 
fi losofi . Men i Bibelen, og spesielt i Johannesevangeliet, er sannheten personlig og 
konkret: Jesus er sannheten (Joh 14,6). Guds skrevne ord er sannferdig (se Joh 17,17; 
Sal 119,142). Men Guds sannhet har fått sin endelige åpenbaring i mennesket Jesus 
Kristus. Vi har fått sann kunnskap om Gud i Jesus, for Gud har åpenbart seg gjen-
nom ham.

Les Joh 15,26 og 16,13. Hva er Den hellige ånds oppgave som sannhetens Ånd?

I Joh 16,13 får vi vite at sannhetens Ånd vil lede oss til hele sannheten. Dette gjør 
han ved å peke på Jesus Kristus og ved å hjelpe oss å huske hva Jesus har sagt (Joh 
15,26) og gjort for oss. Den sannheten som Den hellige ånd leder oss til, er person-
lig: Han opphøyer Jesus og setter oss i et levende forhold til ham. Da Jesus snakket 
med den samaritanske kvinnen, sa han at Gud skal tilbes i ånd og sannhet (Joh 4,24). 
Når vi ber om Den hellige ånds ledelse, leder han oss til Jesus, som er veien, sannhe-
ten og livet (Joh 14,6). 

I Bibelen er sannheten verken abstrakt eller teoretisk, slik den ofte er det hos 
fi losofene. Sannheten innbefatter et personlig forhold til vår skaper og frelser, som 
kalles «all sannhets Gud» (se 5 Mos 32,4; Sal 31,5). Derfor er «sannhetens Ånd» en 
passende betegnelse på Den hellige ånd (Joh 14,17; 16,13). Han blir sendt til oss fra 
Gud Fader (Joh 15,26). Betegnelsen peker ikke bare på hans personlige karakter, 
men også hans guddom.

Vi har lett for å oppfatte sannheten som et utsagn, for eksempel som det logiske 

begrepet modus ponens. «Hvis A, så B. A, derfor B.» Og mye av det vi forstår som 

sannhet, forstår vi på denne måten. Men hvordan forstår du tanken om sannhet 

som en person? Snakk om dette i gruppen på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 4  / 28. januar

HVA HAR DET Å SI?

Spørsmålet om Den hellige ånds personlighet er av største betydning, for det har 
høyst praktiske konsekvenser. «Hvis han er en guddommelig person, og vi tenker på 
ham som en upersonlig innfl ytelse, berøver vi en guddommelig person den respekt, 
ære og kjærlighet som han har krav på.» – LeRoy Edwin Froom: The Coming of the 
Comforter, side 40. 

Hvis vi tenker på Den hellige ånd som en mystisk guddommelig kraft, tenker vi: 
Hvordan kan jeg få mer av Den hellige ånd? Men hvis vi tenker på Den hellige ånd 
som en guddommelig person, tenker vi: Hvordan kan Den hellige ånd få mer av 
meg? Forskjellen er: Vil du eie Den hellige ånd, eller vil du at Den hellige ånd skal 
eie deg? Motsetter du deg hans innfl ytelse, eller er du villig til å følge ham med 
glede (se Rom 8,12–14; Gal 5,18–24)? Ønsker du å benytte Den hellige ånd slik du 
vil, eller stoler du på ham slik at han kan gjøre deg mer lik Jesus, så du gjør det som 
er hans vilje med deg? Tar du det på alvor at «kroppen deres er et tempel for Den 
hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud?» (1 Kor 6,19), og er du villig til å ære 
Gud med ditt liv?

Les Rom 5,5 og Ef 2,18.19. Hva er sammenhengen mellom Den hellige ånd og Guds 

kjærlighet? Hva betyr dette for deg og kirken? 

Det er bare personer som bevisst kan velge å samarbeide med hverandre. Vi er invi-
tert til et samarbeid med Den hellige ånd. Han vil lede og forvandle hver enkelt av 
oss og Guds menighet som en gruppe. Hvis vi ikke tar imot Den hellige ånd som en 
person i den treenige Gud, blir det lettere å overse ham. Det blir lettere å stenge hans 
innbydelser ute og forherde oss mot hans innfl ytelse. Men vi er syndere og skadet av 
synden, skapninger som trenger Guds forvandlende nåde. Derfor er det en dårlig idé 
å overse Den hellige ånds appeller. Vi burde heller overgi mer av oss til ham. For når 
vi innser at Den hellige ånd er en guddommelig person som ønsker å bruke oss, blir 
Gud sentrum for vår kristne erfaring.

«Vi kan ikke bruke Den hellige ånd. Det er Ånden som må bruke oss.» – Alfa og 

Omega, bind 5, side 224 [DA 672]. Hva tror du Ellen G. White mente med dette? 

Hvordan kan Den hellige ånd bruke oss? (se Fil 2,13).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 4  / 28. januar

TIL ETTERTANKE

Les Alfa og Omega, bind 5, side 220–224 [DA 669–672], der Ellen G. White taler 

om Den hellige ånd. Les også Evangelism side 613–617.

«Da trådte Jesus fram 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 28,19.28). Legg merke til at da Jesus 
ga dem deres kall og oppdrag, sa han at de skulle døpe disipler i Faderens, Sønnens 
og Den hellige ånds «navn». Ordet (gresk onoma) er entall, ikke fl ertall. Som på 
nynorsk: «Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande». Dette er 
enda et bevis på vår ene Guds treenighet «Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren 
er én» (5 Mos 6,4). Ukens studium har allerede vist at ingen tviler på at Faderen 
og Sønnen er personer. Så hvorfor tviler noen på Den hellige ånds personlighet? 
Bibelen sier at Guds omsorgsfulle og trøstende nærvær bor i oss og virker gjennom 
oss. Det er dette Den hellige ånd er og gjør. Og det er da vel mye bedre å vite at det 
som blir hos oss, er en person, slik Faderen og Sønnen er det? Jo da, det er vanskelig 
å begripe det fullt ut. Men hva så? Vi kan ikke fullt ut forstå hva noe så enkelt som 
lys eller vind er. Men da behøver vi vel heller ikke å forstå Den hellige ånds natur 
fullt ut?

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva svarte dere på onsdagens spørsmål om at sannheten er personen Jesus 

Kristus? Hva vil det si? Hvordan kunne Jesus være sannheten? Hvordan kan vi 

forstå «sannhet» slik i stedet for at det bare er påbud og påstander?

2.  Ellen White skrev: «Vi må forstå at Den hellige ånd, som er like mye person 

som Gud er en person, vandrer omkring her på stedet.» – Evangelism, side 

616. Hva sier dette om Den hellige ånds virkelighet og nærvær?

3.  Se på noen av de egenskaper og kjennetegn ved Den hellige ånd som vi har 

berørt denne uken. Hvilke har du mest glede av? Hvilket betyr mest for deg? 

Fortell gruppen hvorfor du valgte som du gjorde.

4.  Hva er lettest for deg å forholde deg til, en upersonlig kraft eller en person? 

Hva avslører svaret ditt om deg? 
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• Polen var det første europeiske 
land som fi kk egen grunnlov.

• Den polske astronomen Nikolaus 
Kopernikus var den første som 
sa at jorden ikke var universets 
midtpunkt.

28 .  j anuar28 .  j anuar

EN TUR I PARKEN
Dorota, Polen

Dorota lengtet etter å høre Guds røst da hun var barn. 
Da hun ikke opplevde det i Den katolske kirken, 

tok bestefaren henne med ut i naturen. Der fant hun Gud 
og hørte ham.

Dorota holdt seg nær til Gud og ba til ham hver dag 
under oppveksten. Hun giftet seg og fi kk en sønn og en 
datter. Men helsen skrantet. Hun holdt ved i bønn selv 
om folk tvilte på denne Gud som ikke hørte henne.

Dorota hadde hørt at hun kanskje kunne få hjelp for sykdommen i Nord-Irland. I Belfast fi kk 
hun vite at hun ikke hadde den diagnosen som var stilt. Snart følte hun seg bedre og slo seg ned i 
Carryduyff utenfor Belfast.

Under en spasertur i parken sammen med sin voksne datter, hørte de en kvinne som snakket 
polsk på mobilen. De stoppet opp, og alle tre smilte til hverandre. De begynte å samtale om hvor i 
Polen de var fra, og snart snakket de med Barbara om troen. 

Barbara var adventist og foreslo at de skulle studere Bibelen sammen. Dorota ble glad. I til-
legg til bibelstudiene viste Barbara dem internettsendingene til Hope Channel Poland, med det 
populære sabbatsskoleprogrammet deres.

Dorota begynte å gå i adventistkirken, og snart ville hun bli døpt. Hun ville at det skulle skje i 
Polen, og det gledet henne stort at Hope Channel Poland overførte programmet på internett, slik 
at barna hennes kunne se det i Nord-Irland. De var veldig betatt av det.

Dorota synes ikke at en time i kirken er nok, så hun ber med seg polske venner hjem etter 
møtet for å se sabbatsskoleprogrammet fra Hope Channel Poland. De skyper med dem og snakker 
om ideene i programmet.

Dorota er glad for at hun ble syk og måtte reise til Irland. ”Jeg ble bedre kjent med Gud, og nå 
føler jeg meg ikke fremmed lenger. Jeg føler at jeg har kommet hjem etter at jeg ble adventist.”

Hun er glad for at en del av offeret 13. sabbat går til et nytt studio til Hope Channel Poland. 
De holder til i et lite kjellerrom i unionsbygningen, og trenger et mer behagelig sted og utstyr så 
de kan lage profesjonelle programmer.

”Min datter og jeg vil gjerne på leirstevne i Polen, men det er dyrt. Vi kan iallfall se på Hope 
Channel,” sier Dorota.
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Døpt og fylt av 
Den hellige ånd

4. februarStudium 5

Bakgrunnsstoff
Mark 1,8; Ef 5,18; Apg 13,52; Luk 11,8–10; Apg 5,32; Gal 5,16–26.

Minnevers
Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere 

skal ha liv og overfl od (Joh 10,10). 

Som kristne må vi bli fylt med Den hellige ånd. Uten ham blir vårt vitnesbyrd uten 
kraft, og kristenlivet blir en byrde. Vi kan være både lærde, evnerike og veltalende, 
men uten Ånden får vi ikke det livet Gud vil vi skal ha. Vi får ikke frelsesvisshet og 
føler ikke gleden ved å tjene Herren. Vi blir bare kristne i navnet, og en som bare 
bærer kristennavnet, er egentlig ingen kristen.

Men Jesus vil at vi skal leve livet fullt ut. Han vil gi oss livet slik det var menin-
gen at det skulle være, et liv som er givende og meningsfullt fordi det er forankret i 
livets kilde: Jesus. Han har skapt alt liv, og han er den eneste veien til evig liv. Han 
sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg» (Joh 
14,6). Dette rike livet er bare mulig når vi har fellesskap med ham, og det kan bare 
skje når Den hellige ånd arbeider i vårt liv. 

Denne uken skal vi se hva Bibelen sier om Åndens dåp og hva det vil si å bli fylt 
med ham. Vi skal også se på tekster som viser at vi faktisk er fylt av Ånden.
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SøndagStudium 5  /  4. februar

DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND

Les Mark 1,8 (se også Matt 3,11; Luk 3,16 og Joh 1,33), Apg 1,5 og Apg 11,16. 

Hvilke andre innvielsesritualer hører sammen med Den hellige ånds dåp? 

Det nye testamentet har bare sju skriftsteder som taler om å bli døpt i Den hellige 
ånd. Fire av dem handler om døperen Johannes og peker frem til pinsen. Her ble Den 
hellige ånd gitt for å innvarsle begynnelsen av frelseshistoriens «siste dager». 

I motsetning til de andre evangeliene bruker ikke Johannes futurum når han taler 
om dåpen i Ånden. Han bruker presens partisipp, som viser at dette er noe som 
har varig gyldighet (se Joh 1,33). Den samme verbformen bruker han bare noen få 
vers tidligere (Joh 1,29) når han taler om en annen viktig ting Jesus gjorde: ta bort 
verdens synder. Jesu virksomhet består i å ta bort vår synd og gi oss Den hellige ånd. 
Denne todelte opplevelsen er også omtalt i Apg 2,38. Etter at deres øyne ble åpnet 
for Kristus, fi kk disiplene begge deler: tilgivelse for syndene og Den hellige ånd. 
Den samme opplevelsen fi kk de troende i Kornelius’ hus (Apg 10,43.44; se også Apg 
11,16). Dåp med vann kalles også omvendelsens dåp (Apg 19,4). Når vi vender om fra 
synd og blir døpt i Jesu navn, får vi også Den hellige ånd (Apg 2,28–39). 

I Det nye testamentet hører mottakelsen av Den hellige ånd sammen med dåpen. 
De er tegn på vår nye fødsel. I dåpen blir vi ett med Kristus, og Jesus gir oss Den 
hellige ånd slik at vi kan leve i hans kraft og gjøre det gode budskap kjent. Dåpen i 
Ånden er ikke et slags nådens andre verk som kommer på et senere tidspunkt i livet 
og som noen forbinder med mirakuløse gaver. 

Teksten i 1 Kor 12,13 betyr ikke at Paulus tenker på den unike opplevelsen på pin-
sedagen, men på det alle troende opplever. Han sier at med én Ånd ble vi alle døpt 
til å være én kropp, og vi fi kk alle én Ånd å drikke. Paulus understreker fellesskapet. 
Ordet «alle» er viktig. Paulus forbinder hver eneste troendes innlemmelse i Kristi 
kropp med Åndens dåp. 

Hvordan opplevde du å bli døpt av Den hellige ånd? Hva har han betydd for deg? 

Hvordan ville du ha vært om ikke han hadde arbeidet i deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 5  /  4. februar

FYLT MED DEN HELLIGE ÅND

Les Ef 5,18; Apg 13,52 og Rom 8,9. Hva vil det si å bli fylt av Ånden? Hvordan blir vi 

fylt av Ånden?

Når vi blir døpt og tilhører Kristus, bør vi leve i Åndens kraft. Skal dette skje, må 
vi bli fylt av Ånden. Mange steder forteller Det nye testamentet om mennesker som 
blir fylt av Ånden (Luk 1,41.67; Apg 2,4; 4,8.31; 9,17; 13,9). Apostelen Paulus bruker 
ordet fylt for å si at en person har underkastet seg under Gud fullt og helt. Mennesket 
er nå åpent for Den hellige ånds veiledning slik at Guds verk kan bli utført i dets liv. 

Gir vi etter for alkoholens innfl ytelse, vil det gå ut over vår gange, tale og tanke-
virksomhet. Når vi er fylt med Den hellige ånd, overgir vi alle sider av livet til ham 
slik at han kan forvandle oss. Da vil vår gange, tale og tankevirksomhet gjenspeile 
Jesus.

Ånden får vi ved å høre og tro (Gal 3,2). Ved troen (Gal 3,14) får vi Ånden i   
dåpen (Tit 3,5.6), men vi må hver dag søke å bli fylt av Den hellige ånd. Vi kan ikke 
leve på en stor opplevelse som vi hadde for et år, en måned eller et par dager siden. 
Vi trenger å bli fylt av Guds Ånd hver dag, for hver dag har sine utfordringer.

I Apg 13,52 står det greske ordet for fylt av Ånden i preteritum. Dette viser at det 
er en kontinuerlig handling. Det betyr bokstavelig: «å bli (kontinuerlig) fylt». Å være 
fylt av Ånden er ingen engangshendelse. Det er noe som vi bør søke og motta hver 
dag. Denne fyllingen må gjentas slik at alle sider ved vårt liv er fylt av hans nærvær, 
og slik at vi får kraft til å leve som vi bør leve. 

Å være fylt med Den hellige ånd betyr egentlig ikke at vi får mer av ham, men at 
han får mer av oss. Vi må overgi hele vårt liv til Ånden hver dag. Bare da kan han 
bruke oss til Guds ære. 

«Jeg vil gjerne understreke at de faktisk har fått Den hellige ånd, de som ved tro-
en har Jesus boende i hjertet. Hver den som tar imot Jesus som sin personlige frelser, 
mottar Den hellige ånd som rådgiver, helliggjører, veileder og vitne.» – Manuscript 
Releases, bind. 14, side 71.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BETINGELSER: 1. DEL 

Guds ord peker på visse betingelser for at Ånden kan bo i oss. Vi skal se på noen av 
dem de neste to dagene. 

Les Apg 2,37.38. Hva er den første betingelsen for å motta Den hellige ånd?

Omvendelse er en forutsetning for å motta Den hellige ånds gave. Når vi hører Guds ord, 
rører det ved samvittigheten og kan gjøre oss oppmerksom på vår syndighet og fortapte 
tilstand. Sann omvendelse er mer enn bare å være lei seg for syndens følger. Det er en 
gjennomgripende indre fornyelse slik at vi ser hva synd egentlig er: et forferdelig onde 
og opprør mot Gud. Den eneste måten vi kan oppleve sann omvendelse på, er når Guds 
kjærlighet rører ved oss: «Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og 
tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?» (Rom 2,4). 

Les Gal 3,14 og Jak 1,6–8. Hvorfor kan vi ikke få Den hellige ånd uten å stole på 

Guds ord? 

Jesus har lovet å sende Ånden som sin representant. I tro får vi den gaven han har 
lovet oss. Men hvis vi tviler på Guds løfte og ikke har tillit til hans Ord, har vi et 
delt sinn og kan ikke regne med å få noe fra Gud. Tro er mer enn å si seg enig rent 
forstandsmessig. Det er å satse livet, å stole på at Gud vil holde ord og ikke svikte 
oss, uansett hva som skjer.

Les Luk 11,8–10.13. Hvorfor er vedvarende bønn viktig?

Gud er ikke uvillig til å gi oss Ånden. Han er god og mer velvillig enn vi kan være 
overfor våre egne barn. Vår utholdenhet i bønn får ham ikke til å ombestemme seg. 
Vår bønn forandrer oss og fører oss inn i Guds nærvær. Bønn fører ikke Gud ned 
til oss, det fører oss opp til ham. Våre bønner avslører bare vår besluttsomhet, og de 
forbereder oss på gaven. 

Hvordan kan vi lære å vise større iver, fl id og overgivelse i vårt bønneliv? Hvorfor 

er det viktig å lære dette?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BETINGELSER: 2. DEL

Les Apg 5,32. Hvorfor er lydighet mot Guds ord viktig for å få Den hellige ånd?

Både da og nå gis Den hellige ånd til alle som er lydige mot Gud. I Bibelen går 
kjærlighet og lydighet hånd i hånd, og sann tro viser seg i lydighet. Hvis vi stoler 
på Gud av hele vårt hjerte, holder vi hans bud. Jesus sa: «Den som elsker meg, vil 
holde fast på mitt ord» (Joh 14,23). Lydighet er et valg og fører til en livsstil der vi 
følger Guds vilje slik den er uttrykt i hans lov. Vi må leve i lydighet hvis vi vil ha 
Jesus som Herre (Luk 6,46). I 1 Joh 2,4.5 får vi vite at «den som sier: Jeg kjenner 
ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men Guds 
kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord.» Dette er sterke ord. 
Fra Johannes vet vi også at «den som holder hans bud, blir værende i Gud og Gud i 
ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd» (1 Joh 3,24). Når vi 
gjør det som Gud har befalt, får vi fred i sinnet.

Les Jud 18–21. Hvorfor må vi unngå all urenhet hvis vi vil bli fylt av Ånden? 

Den hellige ånds fl amme kan ikke holdes i live i vårt liv når vi har et verdslig sinn. 
Den hellige ånd er følsom for enhver form for synd og verdslighet i vårt liv. Derfor 
må vi bli i Guds kjærlighet og være forbundet med Gud i bønn slik at vi skyr all 
urenhet og legger for dagen kraftens, kjærlighetens og selvbeherskelsens ånd (2 Tim 
1,6.7). Det er bare når vi fører innbitt kamp med vårt ego at vi kan være de men-
neskene vi bør være. Dette kan vi ikke gjøre av oss selv. Kampen består i å velge: 
enten å overgi vår vilje til Den hellige ånds tilskyndelser eller å la vår syndige natur 
bestemme. Valget er vårt. 

«Det er ingen grense for brukbarheten hos den som setter selvet til side, og på 

den måten gir rom for Den hellige ånd til å virke på hjertet, og som har overgitt 

seg helt og fullt til Gud.» – Alfa og Omega, bind 4, side 205 [DA 250]. Hvordan 

kan du anvende dette i ditt åndelige liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________
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ET SELVOPPTATT LIV ELLER ET KRISTUS-SENTRERT LIV

Les Gal 5,16–26 og Ef 5,1–9.17–20. Lag en liste over forskjellene mellom et selv-

sentrert liv og et liv som er fylt av Ånden.

Livet til en som ikke lever i Ånden, er ganske annerledes enn det liv og de verdier 
som styrer den som er fylt av Ånden.

Livet til et menneske som er fylt med Guds Ånd, er preget av glad lydighet mot Guds 
lov og et mildt sinn som viser medfølelse med andre (se 2 Kor 5,14). Når vi er blitt 
fornyet i sinn og tanke og har fått et nytt hjerte og et nytt syn på livet, får vi andre 
verdier og en annen adferd. Vi ønsker ikke lenger å leve i egen kraft, men i under-
kastelse under Den hellige ånd (Gal 3,3). 

Vi kan ikke forandre oss selv. Vi har ingen reell kraft til å vende om, for synden 
har festet seg i oss. Kraften til fornyelse må komme fra Gud. Endring innenfra kan 
bare skje når Den hellige ånd forvandler oss. Ytre endringer, f.eks. det at vi fi kser 
på en og annen dårlig vane, gjør oss ikke til kristne. Forandringen må komme fra et 
hjerte som fornyes ved Den hellige ånd. 

Dette tar hele livet, vi får både opp- og nedturer, men det er noe Gud vil utrette i 
oss hvis vi overgir oss til ham. «Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjer-
ning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag» (Fil 1,6).

På hvilke områder av livet skinner ditt egoistiske, selvsentrerte jeg gjennom, og 

på hvilke områder ser du et liv som gjenspeiler Den hellige ånds verk i deg? Hva 

sier svaret om deg selv og de valgene du bør ta? 

Selvopptatt menneske Åndsstyrt menneske

Ønsker det som er syndig og ikke 
behager Gud

Ønsker det som er åndelig og behager 
Gud

Styres av syndige lyster Styres av Ånden

Misbruker sin frihet og blir slaver 
under synd

Er satt fri fra syndens trelldom og er 
kalt til frihet i Kristus

Er ulydig mot Guds vilje Er lydig mot Guds vilje

Er nytelsessyk Er selvoppofrende

Viser syndens frukt Viser Åndens frukt

Ser ikke behov for tilgivelse og er full 
av selvskryt

Ser behovet for tilgivelse og lovpriser 
Jesus for hva han har gjort
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TIL ETTERTANKE

Det er bare naturlig å ville ha kontroll over sitt eget liv. Vi setter som regel vår lit 
til egen innsats for å få til det vi kan få til. Mange bruker hele livet på å få kontroll, 
andre er livredde for å miste kontrollen. Det er bare hos Gud vi fi nner svar på dette 
dilemmaet. Han vil at du skal gi ham full kontroll, for han er din skaper og frelser. 
Han kjenner deg og elsker deg som ingen annen. Dette åpner for at han kan arbeide 
med ditt liv. Når du overgir viljen til Den hellige ånds ledelse, får du hans fred og 
uante muligheter til å være til velsignelse for andre. Men vi må ønske å ha denne 
kraften i vårt liv. Gud tvinger seg ikke på oss. Skal vi være moralske skapninger, 
må vi være frie skapninger. Og for å være helt fri i Kristus trenger vi overgivelse (at 
vi ønsker å forlate våre gamle, syndige vaner) og noe vedvarende (at vi eksisterer i 
Den hellige ånds kraft). For å være virkelig fri, må vi være virkelig overgitt til Den 
hellige ånds kontroll. Men det er ingen motsetning her. Vi fi nner vår frihet når vi blir 
fri fra syndens fordømmelse og makt, som alltid slavebinder oss og alltid fører til 
døden. Når vi overgir oss til Herren og lar Den hellige ånd bo i oss, er vi ikke lenger 
under fordømmelse (se Rom 8,1). Da lever vi ikke et liv «slik kjøttet vil, men slik 
Ånden vil». Dette er den eneste ekte friheten som vi syndere noen gang kan kjenne.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Noen tror at frihet er å kunne gjøre det man vil når man vil og slik man vil. Hva 

er galt med denne tanken fra et kristelig perspektiv? Hva er sann frihet ifølge 

Bibelen? (se Sal 119,45; Luk 4,18; Joh 8,34–36; 2 Kor 3,17 og Gal 5,1). 

2. Hvorfor er det viktig å legge av selvet og vie seg helt til Gud før Den hellige 

ånd kan arbeide med stor kraft gjennom oss? Hvis du sier nei til selvet og 

åpner ditt hjerte så Den hellige ånd kan arbeide i deg: Hva kan Gud da gjøre i 

deg slik at du blir til større velsignelse for andre?

3. «Den kristnes liv er ikke en justering eller forbedring av det gamle, men en 

forvandling av naturen. Selvet og synden må dø, og et nytt liv må vokse frem. 

Denne forvandling kan bare skje ved Den hellige ånds virkningsfulle gjer-

ning.» – Alfa og Omega, bind 4, side 140–141 [DA 172]. Snakk sammen om 

hva dette fører til.

4. Sammenlign det selvopptatte liv med et liv som er fylt av Ånden (se diagram 

på torsdag). Snakk sammen om hva som kan være den største velsignelsen 

ved et åndsfylt liv. 



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 7 47

• De første adventistmisjonærene til 
Polen kom i 1888 og het J. Laubhan 
og H. Szkubowicz.

• Den polske unionskonferensen ble 
organisert i 1921. Den har 117 kirker 
og 5800 medlemmer.

• Adventistkirken er Polens fjerde 
største protestantiske samfunn.

4 .  feb ruar4 .  feb ruar

EN NY VERDEN
Agnieszka, Polen

Nowa Huta skulle bli den perfekte kommunistbyen 
da russerne bygget den etter annen verdenskrig. På 

slutten av 1970-åra fi kk adventistene starte sitt arbeid 
der, og etter kommunismens fall i 1989 ble arbeidet 
utvidet.

En dag i 1993 så Agnieszka en plakat på en trikk. Det 
var reklame for møter om vegetarkost og helse og noen 
religiøse emner. Den unge kvinnen likte ikke å spise 
kjøtt, så hun gikk på møtene, Hun likte dem, bortsett fra 
bibelundervisningen.

Helseemnene var så nyttige at hun fortsatte å gå på adventistenes møter, og etter hvert begynte 
hun å like bibelstudiene. 

”Jeg lærte at Jesus Kristus døde for meg, og det grep meg,” sier hun. ”Jeg så at Bibelen er 
relevant i dag.”

Etter møteserien ble Agnieszka døpt. Foreldrene var katolikker, men tok det pent da hun sa 
hun ville bli adventist.

I dag arbeider Agnieszka på kontoret til adventistenes sørpolske distrikt og underviser i sab-
batsskolen i adventistkirken i Krakow. Hun bruker klipp fra Mission Spotlight.

Dessuten ser hun på Hope Channel Poland og stasjonens sabbatsskoleprogram. Hun er glad 
for at stasjonen får en del av offeret 13. sabbat og kan bygge nytt studio. ”Da kan vi få fl ere 
programmer laget av polakker for polakker.” Hun planlegger å bruke Hope Channel Poland for å 
invitere folk til lokale opplegg og konserter.

Adventistenes mediearbeid i Polen begynte i 1980, med sendinger fra Lisboa i Portugal, sier 
Jan Kot ved Hope Channel Poland. ”Den gang måtte alt godkjennes av sensuren, men nå er for-
holdene annerledes, så vi prøver å fi nne nye måter å nå polakker på.”

”I en periode leide vi oss inn på private TV-stasjoner, men det var dyrt. Med internett er det 
mye enklere.”

Og da YouTube kom, begynte de å bruke det. ”I dag har vi 150-200 programtimer, og vi har 
over en million visninger på YouTube,” sier Jan. ”Vi bruker Facebook til å avertere våre pro-
grammer. Folk fra over 50 land besøker Facebook-siden vår hver måned. Mange polakker bor i 
utlandet.”

Hope Channel Poland arbeider under kummerlige forhold og trenger et nytt studio så de kan få 
laget fl ere polske programmer. Dere kan hjelpe dem å nå millioner av polsktalende mennesker i 
Polen og resten av verden.
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Den hellige ånd og et hellig liv

11. februarStudium 6

Bakgrunnsstoff
1 Pet 1,14–16; Jes 6,3; Hebr 12,14; 1 Kor 6,11; 1 Tim 1,8; Sal 15,1.2.

Minnevers
Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og 

kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus 

Kristus kommer (1 Tess 5,23).

Det er lett å miste fornemmelsen av Guds hellighet og ikke tenke over at han hater 
synd og ondskap. 

Men hellighet er viktig i Bibelen. Alle kristne bør prioritere hellighet, å ha Jesu 
kjærlighet og renhet. Det er rett å bli forferdet over «jeg er helligere enn deg-hold-
ninger». Men vi kan også komme til å glemme hva det vil si å leve et rent og hellig 
liv. 

Guds kjærlighet og hellighet hører uløselig sammen. Uten Guds hellighet kunne 
hans kjærlighet ha blitt ren sentimentalitet, og uten hans kjærlighet ville Guds hel-
lighet gjøre ham streng og utilnærmelig. Gud er begge deler, både kjærlighet og 
hellighet. 

Den hellige ånd er sterkt forbundet med jakten på hellighet. Navnet hans er jo Den 
hellige ånd, og han kalles «hellighets Ånd» (Rom 1,4). Navnet minner oss om at Gud 
er hellig og ønsker å kunne forme syndere etter sin egen hellighets bilde.

Denne uken skal vi se nærmere på hva det vil si å være hellig og leve et hellig liv.
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GUDS HELLIGHET 

Les 1 Pet 1,14–16. Hvorfor er Gud selv vår fremste motivasjon for hellighet? Hva 

motiverer deg til å leve et hellig liv? Hva betyr det at Gud er hellig?

Det er populært å understreke Guds kjærlighet mens man glemmer hans hellighet. 
Ja, Gud er kjærlighet, men hellighet forbindes oftere med Guds navn i Bibelen enn 
noen annen egenskap (Sal 89,19; Jes 40,25; Jer 51,5; Esek 39,7; Åp 4,8). Hellighet 
beskriver hans renhet og moralske fullkommenhet. Guds hellighet betyr at han er 
fullkomment god og helt fri for alt ondt. Guds hellighet er summen av alle hans 
andre egenskaper. 

Hvis Gud hadde vært allmektig, allvitende og overalt til stede, men uten fullkom-
men hellighet, ville han ha være en kraft som vi med rette ville være vettskremte for. 
Men han er en Gud som vi kan elske. 

Hans kraft er hellig kraft. Hans nåde er hellig nåde. Hans visdom er hellig vis-
dom, og hans kjærlighet er hellig kjærlighet. Hellighet er det mest guddommelige av 
alle ord, for det har å gjøre med Guds natur. Å benekte Guds hellige vesens renhet 
er kanskje verre enn å benekte hans eksistens. Det siste berøver ham hans eksistens, 
det første skaper en avskyelig gud. 

Guds hellighet betyr at han er skilt fra synd og opptatt av å søke det gode som han 
er i seg selv. Hellighetsbegrepet er med andre ord både relasjonelt og moralsk. Det 
betyr atskillelse fra synd og full innsats for Guds ære. 

I Jes 6,3 og Åp 4,8 beskrives Gud som «hellig, hellig, hellig». Når Bibelens forfat-
tere ville si at noe var viktig, gjentok de ordet for å gjøre oppmerksom på det som 
ble sagt. Jesus får oss til å legge merke til viktige uttalelser ved å gjenta ordene «san-
nelig, sannelig» (Joh 5,24; 6,47 osv.), eller «Jerusalem, Jerusalem» (Matt 23,37), eller 
ved å gjenta et navn, som «Marta, Marta» (Luk 10,41). Guds hellighet er den eneste 
av hans egenskaper som er nevnt tre ganger på rad. Dette viser at det er av høyeste 
viktighet. Guds natur er hellig. Han er ren og god.

Hvor redd ville du være (og med god grunn) hvis Gud ikke var hellig og kjærlig? 

Hva sier svaret deg om hvorfor vi bør være glade for at Gud er slik han er? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HELLIG NATUR

«Jo nærmere du kommer Jesus, desto fl ere mangler vil du se ved deg selv, fordi ditt 
syn blir klarere, og dine ufullkommenheter trer frem i tydelig motsetning til hans 
fullkomne vesen. Dette er bevis på at den onde har mistet sin bedragerske makt, og 
at Guds Ånds livgivende innfl ytelse holder på å vekke deg opp.» – Veien til Kristus, 
side 75 [SC 64, 65].

Les Ef 1,4; 5,25–27 og Hebr 12,14. Hva er Guds mål med sitt folk og kirken? 

Hellighet er både noe Guds gir og noe han befaler. Derfor bør vi be om det og søke å 
vise det daglig. Hellighet er at Åndens frukt kommer til syne i vårt liv mens vi van-
drer i Ånden sammen med Kristus hver dag (Gal 5,16.22.25). Man kan si at hellighet 
er å ligne Jesus. Det betyr at vi tilhører Jesus og lever som hans barn i kjærlighet og 
lydighet mens vi formes mer og mer etter hans bilde. Hellighet betyr atskilt, satt til 
side til en spesiell oppgave for Gud. Men hellighet har også en moralsk og åndelig 
side: det å være rettferdig og ren overfor Gud. Begge deler hører med.

I Det nye testamentet blir de troende kalt hellige på grunn av sitt forhold til Jesus. 
Det gir dem et spesielt formål. Det at de er hellige, betyr ikke at de er etisk fullkom-
ne og syndfrie. Men det forandrer dem slik at de kan begynne å leve et rent og hellig 
liv (se 1 Kor 1,2, der Paulus kaller korinterne hellige, enda de ikke var syndfrie og 
fullkomne). De troende oppfordres til å søke hellighet, for uten det skal ingen se 
Herren (Hebr 12,14). Gud tar imot enhver troende fra første stund, men vår vekst i 
helliggjørelsen er en livslang prosess. Den må stadig utvides slik at vi blir mer og 
mer forvandlet etter det plettfrie bildet av ham som har frelst oss.

Det er et spenningsforhold mellom det å være hellig og likevel skulle jage etter 

hellighet. Hvordan blir jakten på hellighet en annen når vi vet at vi allerede tilhø-

rer Gud og at han tar imot oss i kraft av Jesu offer i vårt sted?

__________________________________________________________________________________________________________________
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HAN SOM HELLIGGJØR

Hva sier 1 Kor 6,11; Tit 3,5 og Hebr 13,12 om helliggjørelse?

Helliggjørelsen skjer ved tro (Hebr 11,6) og Den hellige ånds kraft (2 Tess 2,13; 
1 Pet 1,2). Paulus skriver: «Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er 
gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd» (1 Kor 6,11). Jesus 
skaper livslang vekst i hellighet i oss og lar Åndens frukt vokse i vårt liv. Vi foran-
dres til hans bilde, «og dette skjer ved Herrens Ånd» (2 Kor 3,18). 

Les Gal 5,16.17. Hva sier Paulus i disse versene?

Det raser en kamp i hver troendes liv. Denne krigstilstanden som vi alle opplever, 
skyldes at synden bor i oss (Rom 7,20). Paulus var klar over denne kampen da han 
skrev mot slutten av sitt liv: «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 fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra 
det høye har kalt oss til i Kristus Jesus» (Fil 3,13.14). 

Les Hebr 12,1.2. Hva er den troens gode strid som vi skal føre mot synden? 

Den kampen vi er kalt til å kjempe, består i å feste blikket «på ham som er troens 
opphavsmann og fullender, Jesus» (Hebr 12,2). Vår tro blir altfor lett en selvopptatt tro. 
Vi fokuserer for mye på egne seire og nederlag og for lite på Gud. Det er jo bare han 
som kan gi oss seier over synd. Når Den hellige ånd hjelper oss å feste blikket på Jesus, 
mister synden sin appell. Da legger vi alt til side som ellers fanger oss i sine snarer 
(Hebr 12,1). Men når vi fokuserer på våre feil og mangler, ser vi på oss selv og ikke på 
Jesus. Dette fører til nederlag, for det er lett å bli motløs når vi fester blikket på våre 
feil. Men når vi fester blikket på Jesus, blir vi styrket og kan leve et seierrikt liv. 

Hva vil du svare hvis noen spør deg: «Hvordan får jeg den seier over synden som 

Bibelen lover?» Hvorfor sier du det? Snakk sammen om svaret under studiet på 

sabbaten.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUDS LOV ER HELLIGHETENS MÅLESTOKK.

Vi vet at Gud vil vi skal holde hans lov. Men hvorfor skal vi holde hans lov hvis det 
ikke gir frelse? Svaret ligger i hellighetsbegrepet.

Les Rom 7,12 og 1 Tim 1,8. Hva kjennetegner loven, sier Paulus? Hvordan gjen-

speiler loven Guds karakter?

Loven er hellig, rettferdig og god. Disse tre egenskapene tilhører bare Gud selv. 
Derfor er loven et uttrykk for Guds karakter.

Den som lever et Åndsfylt liv, lever etter Guds lov. Loven er hellighetens uforan-
derlige målestokk. Den målestokken som loven anvender, er like uforanderlig som 
Gud selv. Jesus bekreftet at loven ikke er avskaff et, men at vi skal holde alt sammen 
(Matt 5,17–19). Det er ikke lovisk å holde loven. Det er trofasthet. Loven frelser oss 
ikke. Det kan den ikke. Loven kan aldri føre noen til frelse. Men den er de frelstes 
vei. Loven er så å si den skoen som vår kjærlighet vandrer i og uttrykker seg gjen-
nom. Derfor sa Jesus at når «lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos 
de fl este» (Matt 24,12). Kjærligheten avtar når loven ikke verdsettes.

Les Rom 13,10 og Matt 22,37–40. Hvorfor er kjærlighet oppfyllelse av loven?

Hellighetens målestokk er Guds lov, men hellighetens kjerne er kjærlighet. 
Kjærlighet er vår respons på Guds frelsesgjerninger og viser seg i trofasthet. Du 
kan ikke være en god disippel av Jesus uten å holde loven samvittighetsfullt og med 
kjærlighet. Det lar seg gjøre å følge lovens bokstav uten å ha kjærlighet, men vi kan 
ikke vise sann kjærlighet uten å holde loven. Sann kjærlighet er trofast. Kjærligheten 
avskaff er ikke loven. Den oppfyller den. 

Hvorfor er loven et uttrykk for Guds kjærlighet til oss? Hva er sammenhengen 

mellom kjærlighet og lydighet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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JAKTEN PÅ HELLIGHET

Les Sal 15,1.2; Ef 4,22–24 og 2 Tim 2,21. Hva sier de om hellighet?

Hellighet er en forutsetning for å kunne glede seg over fellesskapet med Gud. Det er 
nødvendig for at vi kan være til nytte for Gud. Vi vet at dette er sant: «Så en hand-
ling, høst en vane; så en vane, høste en karakter.» Man kan også føye til: «Karakter 
er skjebne.»

Det eneste vi får med oss   til himmelen, er karakteren. 
Men det å forme nye vaner og en ny karakter er ikke selvhelliggjørelse ved 

egen innsats. Ånden leder oss i hellighet ved å utvikle nye vaner hos oss. Vanene 
er viktige for vår kristne vandring, spesielt de vanene som utvikles i sammenheng 
med slike bibelske dyder som tålmodighet, kjærlighet, trofasthet, mildhet, godhet og 
selvkontroll. 

Når Den hellige ånd fyller vårt sinn, vil vi utvilsomt være aktive for Gud. Men 
vi glemmer altfor ofte at det er Gud som helliggjør oss. Det er han som skal fullføre 
den gode gjerning som han har begynt i oss (Fil 1,6). Noen ganger er vi så opptatt av 
å gjøre alle slags ting for Gud at vi glemmer å være sammen med ham i bønn. Når vi 
har det for travelt til å be, har vi det for travelt til å være kristne. 

Det kan tenkes at vår viten og suksess har gjort oss så selvstendige og sikre på oss 
selv at vi tar vår kompetanse og våre fi ne programmer for gitt. Dermed glemmer vi 
at vi ikke kan utrette noe som helst uten Kristus og Den hellige ånd. 

Aktivitet er ikke hellighet. Det kommer til å være mennesker som føler at de 
har utrettet store ting for Herren, men de har likevel ikke fulgt ham. «Mange skal 
si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet 
ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?» (se 
Matt 7,22.23). Det er stor forskjell på å være kalt av Gud eller drevet til å gjøre noe 
for Gud. Hvis vi ikke har hatt stilletid og hørt Guds kall, kan vi bli selvdrevne i det 
vi gjør. Men vårt arbeid vil ikke bli ledsaget av den kraft, fred og velsignelse som 
følger med et kall fra Gud. Når det gjelder personlig hellighet, er vårt største behov 
kvalitetstid med Gud, en tid da vi hører hans røst og henter ny kraft i hans ord under 
Den hellige ånds ledelse. Dette vil gi vårt arbeid troverdighet og overbevisningens 
kraft.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «En forvandlende kraft» i Ord som lever (2006), side 58–63 [COL 95–102]. 

Hvordan er det mulig å forstå Guds hellighet når vi er syndere og han er ubetinget 
hellig? Hans hellighet gjør at han er helt atskilt fra den dødens og syndens verden 
som omgir oss mennesker. Men dette er det utrolige: Gud gir oss muligheten til å ta 
del i hans hellighet. Det er en del av hva paktsforholdet med ham går ut på. «Tal til 
hele Israels menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, 
er hellig» (3 M  19,2). Eller slik det står i Hebreerbrevet: «Se, dager skal komme, 
sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt med Israels hus og Judas hus ... Men dette er 
pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge 
mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og 
de skal være mitt folk» (Hebr 8,8.10). Her ser vi sammenhengen mellom hellighet, 
pakten og loven. Vi kan ikke være hellige uten å adlyde Guds lov, og vi adlyder bare 
hans lov når han selv, Den hellige ånd, skriver sin lov i vårt hjerte og sinn. Vi har 
virkelig et hellig privilegium: «vi skal få del i hans hellighet» (Hebr 12,10). Dette 
viser seg i lydighet mot hans lov.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Snakk om svarene dere ga på spørsmålet sist i tirsdagens studium: Hva dere 

ville si til dem som spør hvordan løftene om seier over synd kan bli virkelig-

het i deres liv. Hva ville dere ha sagt til dem?

2.  Hva betyr det å ha Guds lov skrevet i våre hjerte og sinn? Hvorfor er dette noe 

annet enn å ha det på steintavler?

3.  Hva forestiller du deg når du tenker på Guds hellighet? La hver enkelt si hvor-

dan de ser for seg Guds hellighet. Hva viser Jesus oss om dette? 

4.  Hva er grunnlaget for vår hellighet? Hvordan oppnår vi en hellig karakter?

5.  I onsdagens avsnitt står det: «Loven frelser oss ikke. Det kan den ikke. Loven 

kan aldri føre til frelse. Men den er de frelstes vei.» Hvordan kan denne tan-

ken hjelpe oss å forstå hva lovens rolle skal være for helliggjorte mennesker 

som Den hellige ånd arbeider med?
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• Over 96 % av Polens 39 millioner 
innbyggere regner seg som katolik-
ker.

• Pave Johannes Paul II var polakk 
og den første ikke-italienske paven 
siden 1500-tallet.

• 15 polakker har fått Nobelprisen.

11 .  feb ruar11 .  feb ruar

BLINDT HÅP
Marian, Polen

Marian var ikke født blind, men han kunne ikke 
se da han fylte ett år. Foreldrene var bønder på 

et småsted nær Radom i Polen og overlot sønnen til 
bestemoren.

”Bestemor lærte meg å respektere Bibelen; det er det 
beste noen har gitt meg. Og hun lærte meg de ti bud.”

Som niåring kom Marian til Laski, en internatskole 
for blinde nord for Warszawa. På ungdomsskolen der 
fi kk han sin ”første alvorlige erfaring med Bibelen”.

Marian merket at De ti bud som Laski lærte dem, 
ikke var som det bestemoren hadde sagt. Budet om utskårne bilder manglet, og det tiende var 
delt i to. Det var først da han hadde lest Jesu ord om loven i Bergprekenen (Matt 5,17-19) at han 
spurte læreren: ”Hvorfor er det så stor forskjell?”

”Fordi Kirken har makt til å forandre Guds lov,” sa læreren. Dermed sluttet Marian å gå til 
religionsklassen.

Noen år etter Laskis undervisning giftet Marian seg med Anna.
Anna var interessert i protestantismen. En dag så hun en brosjyre på bakken. Den var fra en 

bibelbrevskole. Hun meldte seg til kurset, og da hun var ferdig, fi kk hun diplom, personlig over-
levert av pastoren i adventistkirken i Radom. Han innbød henne til gudstjenesten sabbaten etter. 
Anna gikk, og da hun kom hjem, sa hun at Marian burde gå neste gang, så skulle hun passe barna.

Marian skapte sensasjon da han kom til kirken med sin hvite stav. De visste ikke hvordan de 
skulle forholde seg til ham, men han likte det han hørte på møtene. Etterpå ble han med et med-
lem hjem til lunsj.

Anna var spent da Marian kom hjem. ”De gransker virkelig Bibelen. Jeg tror vi bør gå oftere,” 
sa Marian. Fra da av gikk hele familien hver sabbat, og Marian og Anna ble døpt.

De siste årene har Marian vært forstander og leder for sabbatsskolen i den lokale kirken. Han 
forbereder seg grundig, og Hope Channel Poland er til stor hjelp. Han hører på kanalens sabbats-
program når han forbereder stoff til lærerne. 

”Jo fl ere måter vi kan kommunisere på, desto bedre er det,” sier Marian. ”Jeg sender lenker 
med info om programmene til vennene mine og til alle sabbatsskolelærerne jeg kjenner, cirka 40 
i tallet.”

Hope Channel Poland når mange med oversatte programmer. Men de trenger større lokaler 
med lys og kamera, slik at de kan lage lokale programmer. Takk for at du vil hjelpe dem når du 
gir ditt offer 13. sabbat.
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Den hellige ånd og 
Åndens frukt

18. februarStudium 7

Bakgrunnsstoff
Joh 15,1–11; Gal 5,22; 1 Kor 13; Rom 14,17; Ef 5,9; Matt 5,5.

Minnevers
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, god-

het, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av 

loven! (Gal 5,22.23). 

Åndens frukt er kristenlivets sanne innhold. Paulus nevner ni forskjellige sider ved 
denne frukten, men det er likevel én frukt, og den må ses i sin helhet. Åndens frukt 
forteller oss ikke hva en person kan utrette for Gud med åndelige gaver og talenter. 
Nei, den viser hvordan hun eller han lever for Gud. Den forteller hvem personen er. 
Alle dydene i Gal 5,22.23 fi nner vi hos Jesus Kristus. Åndens frukt er altså Jesu 
Kristi liv i oss, et liv som er mulig takket være Den hellige ånds kraft.

Åndens frukt er ikke noe vi presterer ved egen innsats. Med ren viljestyrke kan 
man legge for dagen noen av de samme dydene. Men det er ikke det samme som 
Den hellige ånd gjør i oss. Det som vi selv presterer, er som en plastfrukt i forhold 
til virkelig frukt. Plastfrukt er kunstig. På avstand er den like vakker, men smaken 
er en helt annen enn den virkelige. Ekte frukt er ikke tilgjort. Den er resultatet av et 
forhold. Når Den hellige ånd forbinder oss med Jesus via hans skrevne ord, begynner 
hans kjennetegn å vise seg i vårt liv.
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FRUKTBARHET SOM TILSTAND

Les Joh 15,1–11. Hvorfor kan frukten bare komme som resultat av et levende for-

hold til Jesus (vintreet)? Hvorfor er det så viktig å bli i Jesus? Hvordan blir vi i ham? 

Den første hemmeligheten ved å bære frukt, er å bli i Kristus. Uten Kristus kan vi 
ikke bære sann åndelig frukt. Åndens frukt er ikke noe vi blir påtvunget utenfra. 
Den skyldes at Kristus lever i oss. Jesus sier at å bære frukt, er et resultat av at Kristi 
(vintreets) liv fl yter gjennom grenene (de troende). Fruktens vekst skyldes Guds verk 
i Jesus Kristus. 

De troendes oppgave er å bli i Kristus. Når Kristus bor i våre tanker, viser han seg 
i våre handlinger. Jesus lever sitt liv i oss. Det livet som Kristus levde, blir gjenskapt 
i oss når vi gjenspeiler hans sinn (Joh 15,1-11). 

Åndens frukt er Jesu karakter som Den hellige ånd gjenskaper i Kristi etterføl-
gere. Når Kristus bor i oss, «følger [vi] ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod» 
(Gal 5,16). 

«Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke 
gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt,» sier Jesus (Matt 7,17.18). Den 
gode frukt er et naturlig produkt av at vi bevarer forholdet til Jesus ved Den hellige 
ånd. Når vi samarbeider med Åndens tilskyndelser, kommer Åndens frukt til syne i 
vårt liv. Vårt sinn blir forvandlet slik at vi avspeiler Jesus Kristus i det vi sier, gjør 
og tenker. Den hellige ånd vil gi oss kraft til å leve et liv i seier og utvikle de gode 
egenskapene som kjennetegner Guds barn.

I 2 Tim 3,5 beskriver Paulus folk som har gudsfrykt i det ytre, «men de fornekter 

gudsfryktens kraft». Hva er forskjellen på et religiøst liv og et liv som er fylt av 

Den hellige ånd? Hvordan kan vi vite hva slags liv vi lever?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KJÆRLIGHETENS FRUKT

Les Gal 5,22 og 1 Kor 13. Hvorfor er kjærlighet den viktigste delen av Åndens 

frukt? Hvordan virker kjærligheten inn på alle de andre sidene ved denne frukten?

Kjærligheten styrer og gjennomsyrer de ulike sidene av Åndens frukt. Man kan 
også si at alle de andre egenskapene på listen er fasetter av kjærligheten. Siden Gud 
er kjærlighet (1 Joh 4,8), er den fremste egenskapen kjærlighet (1 Kor 13,13). Guds 
kjærlighet er grunnlaget for og kilden til all annen godhet. Guds kjærlighet utøses i 
vårt hjerte ved Den hellige ånd (Rom 5,5). Kjærligheten er beviset på at vi er Guds 
barn. 

Denne kjærligheten er langt mer enn bare menneskelig kjærlighet. Den kan 
ikke fremskaff es ved menneskelige anstrengelser. Den kommer som et resultat av 
at vi blir i Kristus. En slik kjærlighet er raus og ufortjent. Bare den har kraft til å 
forvandle oss. Guds kjærlighet leder synderen til omvendelse og vekker ønsket om 
noe bedre. Kjærligheten har makt til å forene – også dem som før var fi ender (Luk 
6,27.28; Rom 5,8). Vår kjærlighet til hverandre viser verden at de kristne faktisk er 
etterfølgere av Jesus Kristus (Joh 13,35). Denne frukten av kjærligheten får kristne 
til å vise forståelse og innlevelse i andres situasjon. 

Det er interessant at den store skildringen av kjærligheten i 1 Kor 13 kommer 
midt mellom kapittel 12 og 14. Disse to kapitlene handler om Åndens gaver. Men 
kapittel 13 tar opp kjærligheten: Åndens frukt. Selv de store gavene er ingenting 
verd uten kjærlighet. Åndens gaver er kraftløse uten Åndens frukt og gir ikke den 
velsignelsen som Gud ønsker. Kjærligheten er limet som binder alle de andre sidene 
ved Åndens frukt sammen til en helhet og gir alt vi foretar oss et preg av ekthet.

Hvor i livet ditt er kjærligheten mangelvare? Be Den hellige ånd om å fylle deg 

med kjærlighet til de menneskene du omgås daglig. Husk at Gud elsker oss også 

gjennom andre mennesker. Hvordan kan du vise andre kjærlighet? Hvordan virker 

kjærligheten inn på de andre sidene ved Åndens frukt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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GLEDE, FRED OG TÅLMODIGHET

I Rom 14,17 står det: «For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, 
fred og glede i Den hellige ånd.» Glede er kjærlighetens reaksjon på Guds velsignel-
ser og hans store nåde og tilgivelse. 

Nå kretser menneskers glede ofte om verdslige ting og påvirkes av de forholdene 
som omgir oss. Men den gleden som er forankret i Åndens frukt, er rettet mot Gud 
og det han har gjort for oss. Den er ikke skapt av omgivelsene. Som Guds folk skal 
vi være glade. Dette betyr ikke at vi skal gå rundt og smile hele tiden, selv om et 
vennlig smil betyr mye. Men vår tillit til Gud vil gi oss god grunn til å glede oss 
over det som han har gjort for oss og i oss. Åndelig glede er et resultatet av aktiv tro. 

Les Joh 14,27 og Rom 14,17. Hva har fred med Den hellige ånds verk å gjøre?

Fred er mer varig enn glede. Fred er et resultat av å være rettferdiggjort ved tro på 
Herren Jesus Kristus (Rom 5,1). Når vi har fred med Gud, vil Den hellige ånd gjøre 
oss fredsommelige og tålmodige med andre. Siden fredens Gud vil være med oss    
(Fil 4,9) ved Den hellige ånd, vil vi ikke være kranglevorne eller søke hevn over 
andre. I stedet søker vi å leve så fredelig som mulig med alle (Rom 12,18). 

Les 2 Pet 3,9.10. Hvordan er tålmodighet en avspeiling av Guds karakter?

Tålmodighet er ingen alminnelig menneskelig egenskap. Det innebærer å holde ut 
med andre eller med omstendigheter, også når det ikke går så godt. Men vi er ikke 
alene, heller ikke i prøvelsene. Gud holder oss oppe ved sin hellige Ånd og gir oss 
større tålmod, som er et kjennetegn på de troende i endetiden (Åp 14,12). Bare de 
som setter seg et mål som betyr noe, kan være tålmodige. 

Glede, fred og tålmodighet. Hvor mye av denne frukten opplever du i ditt liv? På 

hvilke av disse områdene bør det utføres et større verk i deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VENNLIGHET, GODHET, OG TROFASTHET

Les 1 Kor 13,4. Hvorfor gjør sann velvilje et så godt inntrykk på andre? Hvor ser du 

Guds godhet i hans omgang med menneskene?

«Godhet» er det ordet som ofte brukes for å beskrive Guds handlemåte med sitt 
folk. Godhet beskriver også vår omgang med andre og deres nederlag. Gud kunne 
ha behandlet våre feil ganske strengt. Men han behandler oss som en kjærlig far 
behandler et barn som ennå har mye å lære (Hos 11,1–4). Kanskje er det ingenting 
som ødelegger vårt kristne vitnesbyrd og arbeid oftere enn mangel på vennlighet. 
Det koster ikke noe å være snill, men det kan åpne døren til den andres hjerte. En 
irettesettelse må kanskje være bestemt, men vi behøver ikke være uvennlige mot 
andre, uansett feil og stridsspørsmål. En vennlig irettesettelse er kanskje det beste 
tegn på et fi nt sinn.

Les Ef 5,9. Hva står sammen med godhet i dette verset? 

Godhet er aktiv kjærlighet. Den godhet som er Åndens frukt, omfatter også gode 
handlinger. Det er godhet man viser andre i praktiske kjærlighet. Når Den hellige 
ånd bor i oss, vil godhet strømme ut til mennesker som vi kommer i kontakt med.

Les Gal 5,22. Hvorfor er det viktig å være troverdige og trofaste i vår vandring med 

Gud?

Det som det tales om her, er sinnets trofasthet og et handlemønster styrt av Den hel-
lige ånd. Trofasthet er pålitelighet. De som er trofaste, holder det de lover. Trofasthet 
er også et kjennetegn ved Jesus Kristus. Han kalles «det trofaste vitne» (Åp 1,5, eng. 
overs.). Det kjennetegner også Gud Fader, som holder sine løfter og er tro i det han 
gjør (1 Kor 1,9; 10,13; 1 Tess 5,24; 2 Tess 3,3). Når vi er trofaste, gjenspeiler vi Guds 
bilde. «Det er ikke store resultater, men motivet for det vi gjør, som teller hos Gud. 
Han setter godhet og trofasthet høyere enn størrelsen på det arbeidet som utføres.» 
– Testimonies for the Church, bind 2, side 510, 511.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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MILDHET OG SELVBEHERSKELSE

Les Gal 5,23 og Matt 5,5. Hvorfor er ydmykhet (eller mildhet) så viktig i sant 

lederskap? 

Mildhet eller saktmodighet er ikke svakhet. Det er ikke feighet eller mangel på 
lederskap. Nei, Moses ble kalt verdens mest ydmyke menneske (4 Mos 12,3). 
Men han var en stor leder for Guds folk. Ydmyke mennesker er ikke brautende 
kranglefanter. Heller ikke egoistiske og aggressive. De tjener andre med mildhet. 
Saktmodighet kan være det ytre uttrykket for indre tro og tillit. Naturligvis ikke 
selvtillit, men tillit til Guds kraft, som er virksom i oss. En brautende og støyende og 
selvhevdende fremferd dekker ofte over usikkerhet og frykt.

Les Gal 5,23 og Ordsp 16,32. Hva slags elendighet fører det til når vi ikke lærer 

selvkontroll? Hvilke velsignelser får vi hvis vi er rolige og milde?

Det siste kjennetegnet på Åndens frukt er avhold, eller selvkontroll. Her må vi være 
forsiktige, for hvem av oss sliter vel ikke med selvbeherskelsen på et eller annet 
område? Før man kan styre en by, en gruppe eller en kirke, må man kunne styre sitt 
sinn. Ekte måtehold handler ikke bare om mat og drikke, men alle sider av livet.

Alt det vi har nevnt, er Åndens frukt. Når Bibelen omtaler Guds verk i vårt liv, 
har de etiske sidene mer å si enn de karismatiske gavene. Det å ligne Kristus på alle 
områder, er det som virkelig betyr noe i den troendes liv. Siden Åndens frukt er det 
som kjennetegner alle troende, skaper det en enhet i kirken som folk kan se. 

Tenk på sider av ditt liv hvor du bør vise større selvbeherskelse. Du har kanskje 

styr på ett område, men ikke et annet? Hvorfor er det viktig for oss å ha kontroll 

over alle områder i Guds kraft? Snakk om dette i gruppen på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 7  /  18. februar

TIL ETTERTANKE

«På et moderne språk kan Gal 5,22.23 leses omtrent slik: Åndens frukt er et ømhjer-
tet, elskelig vesen, et gladlynt og muntert temperament, et rolig og stillferdig sinn, 
stor tålmodighet i møtet med provoserende omstendigheter og vanskelige mennes-
ker, velvillig innsiktsfull og taktfullt hjelpsom, storsinnet i sin bedømmelse av andre 
og med stor giverglede, lojal og pålitelig under alle forhold, ydmyk og glemmer 
seg selv og gleder seg når andre er glade, og med en selvkontroll i alle ting som er 
fullkommenhetens mål. Et slikt sinnelag er Åndens frukt. Alt er samlet i ordet frukt. 
Det er ikke ved å slite og streve, men ved å være. Ikke ved å bekymre seg, men ved 
å vise tillit. Ikke ved gjerninger, men av tro.» – S. Chadwick, i Arthur Walkington 
Pink: The Holy Spirit (Bellingham, Wash.: Logos Bible Software, udatert), kapittel 
30.

«Hvis dere elsker sannheten av hjertet, taler dere om sannheten. Da taler dere om 
det salige håp som dere har i Jesus. Hvis kjærligheten bor i hjertet, vil du arbeide på 
å bygge opp din bror i den hellige tro. Hvis noen sier noe negativt om din venn eller 
bror, må du ikke oppmuntre til slikt ondt snakk. Det er fi endens verk. Minn den som 
taler om at Guds ord forbyr slik tale.» – Ye Shall Receive Power, side 76.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Snakk sammen om spørsmålet på slutten av torsdagens avsnitt, om behovet 

for selvkontroll. Hvorfor er seier over synd så viktig hvis vi er frelst av nåde? 

Handler ikke evangeliet om tilgivelse for synd? Tenk også på Judas’ sinnelag 

og hva griskhetens synd gjorde med ham. Hva kan hans eksempel si oss om 

svaret på spørsmålet om behovet for seier? Hvordan bidrar det Ellen G. White 

sier her til å kaste lys over hvorfor vi trenger seier? «Én karakterfeil, ett syn-

dig begjær vi degger for, vil til slutt oppheve evangeliets kraft.» 

– Testimonies for the Church, bind 5, side 53.

2.  Hvorfor er Åndens frukt viktigere enn noen av Åndens gaver?

3.  Les 1 Kor 13 høyt i klassen og snakk om hva det betyr. Hvorfor legger Paulus 

så stor vekt på behovet for kjærlighet? Hvordan kan vi lære å elske slik 

Paulus beskriver kjærligheten her? Hvorfor er det så viktig å la selvet dø 

og bli i Kristus, spesielt når det gjelder kjærligheten til dem vi virkelig ikke 

liker?
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TRANGT OM PLASSEN
Reidar Olsen, Norge

Adventistkirken Betel er den eldste SDA-kirken i Europa som fremdeles er i drift. Den ble 
startet av John Gottlieb Matteson, som ble adventist i USA. Han kjøpte eiendommen med 

kirken og sanatoriet vegg i vegg. Ellen White fi kk et syn og gikk inn for kjøpet. Siden talte hun 
fra den samme talerstolen som vi ennå bruker.

Kirken ble startet i 1879 og ligger i den samme bygningen som en gang huset Norsk Bokfor-
lag (nå på Vik), Kurbadet og en skole. Forlagsvirksomheten startet i 1879, og helsearbeidet startet 
4. juli 1898, da to med utdannelse fra Battle Creek Sanatorium åpnet en klinikk. Kurbadet er 
nedlagt, men det drives en klinikk på stedet. 

Betel menighet driver radiostasjonen Kanal 7 Oslo og holder kokekurs. Radiostasjonen har 
2000 lyttere hver dag. Den sender sabbatsskoleprogrammet og andre bibelprogrammer, kristen 
musikk, vitnesbyrd og en rekke programmer fra Hope Channel Norway. Hver fredag inviterer vi 
lytterne til sabbatsgudstjenesten, og noen kommer.

Ernæringsfysiolog Linn Helene Stølen er leder for matlagningskursene i Betel. ”Disse kursene 
er ett av menighetens fem tiltak. De fl este kommer som resultat av kunngjøring i kirken, på Face-
book og på legekontoret ved siden av. Så de fl este er venner av menigheten, og de fordeler seg på 
alle aldre og mange nasjonaliteter. Vi ønsker større fellesskap på tvers av kulturer i menigheten. 
Det er moro, men mye arbeid!”

Betel er en levende og aktiv menighet med fl est nordmenn, men også innvandrere fra Øst-
Europa, Latin-Amerika og Sørøst-Asia. Mange unge studenter har sitt tilholdssted her.

Men Betel trenger mer plass. Tanken er å renovere kjelleren, der Sunnhetsbladets trykkeri 
(Norsk Bokforlag) holdt til. Vi mangler passende lokaler til fotvaskingen når det er nattverd. 
Dessuten trenger vi nytt kjøkken og plass til sosiale aktiviteter, bønnemøter og et sted for de unge. 
De ønsker en slags kafé til lørdagskvelder og ellers. Dessuten kan det holdes seminarer der.

En del av offeret 13. sabbat går til renovasjon av den historiske kjelleren, så den blir et 
fl erbrukssenter for den stadig yngre og mer internasjonale forsamlingen i Oslo. Vi har mange stu-
denter, gamle og innvandrere som ikke tjener stort. Derfor er vi glade for at verdensmenigheten 
vil hjelpe menigheten vår.
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Den hellige ånd og 
Åndens gaver

25. februarStudium 8

Bakgrunnsstoff
1 Kor 12,4–7.11; Ef 4,7; 1 Kor 12,14–31; Rom 12,3–8; 1 Joh 4,1–3.

Minnevers
Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tje-

nester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men 

Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle (1 Kor 12,4–6).

En mann dro på en lang forretningsreise og satte sønnen over husholdningen. Han 
fi kk en spesiell oppgave. Men sønnen innså snart at faren ikke hadde gitt ham de 
nødvendige midler og redskaper han trengte for å gjøre jobben. Sønnen ble frustrert 
og måtte la det være ugjort. 

Da Jesus forlot sine disipler og dro hjem til sin Far i himmelen, ga også han dem 
en spesiell oppgave: å forkynne det gode budskap om evangeliet for verden. Men 
Jesus unnlot ikke å gi disiplene det de trengte. Det han sa de skulle gjøre, satte han 
dem også i stand til å gjøre, men i hans navn og ved Den hellige ånds kraft og hjelp. 
I 1 Kor 1,4–7 takker Paulus «for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham er 
dere blitt rike på alt ... Derfor mangler dere ikke noen nådegave». Ved Den hellige 
ånd gir Kristus åndelige gaver for at hans kirke skal bygges opp.

Denne uken skal vi se på Den hellige ånd som den store giver av Guds gaver. Og 
vi skal se på forskjellen mellom Åndens frukt og Åndens gaver.
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SøndagStudium 8  / 25. februar

ÅNDENS FRUKT OG ÅNDENS GAVER

Åndens frukt og Åndens gaver har samme opphav. Likevel er de ikke en og samme 
ting. Ingen blir pålagt å være bærer av en av Åndens gaver, men alle bør vise Åndens 
frukt. Åndelige gaver er ikke nødvendigvis noe tegn på åndelighet, men det er 
Åndens frukt. Selv om det bare er én frukt, er det mange gaver, og noen er større 
enn andre. 

Les 1 Kor 12,4–7.11. Hva er kjernen i Paulus’ beskrivelse? 

Gud vil at alle sider ved Åndens frukt skal være synlige hos alle de troende, men 
ikke alle troende har den eller de samme gavene. Det fi nnes ikke noe påbud om at 
alle skal ha én spesiell gave, f.eks. tungetale. Nei, Gud utstyrer de troende med gaver 
alt etter som han fi nner det best. Åndens gaver er gitt slik at vi kan hjelpe andre og 
bygge opp kirken, Kristi legeme. Disse gavene er ikke gitt for egen nytelse eller 
opphøyelse. De er gitt for å fremme Guds sak. 

Derfor er de åndelige gaver verdiløse uten Åndens frukt. Det er interessant at 
kjærligheten ofte er nevnt i sammenheng med de åndelige gaver. Rett etter 1 Kor 12 
kommer den vakreste beskrivelsen av kjærligheten, i kapittel 13. Ef 4,11–13 etter-
følges i vers 15 og 16 med omtale av kjærlighet. I Rom 12,3–8 er Åndens gaver også 
nevnt, og de neste versene taler om kjærlighet (se Rom 12,9.10). 

Gavene er jo nådens gaver. Det vil si at de er kjærlighetsgaver. De er gitt av kjær-
lighet og hjelper kjærlighetens Gud til å nå andre mennesker. Når vi elsker andre, 
viser vi dem Guds kjærlighet. En kjærlig og allvitende Gud gir oss redskaper slik at 
han kan oppnå det han har bedt sitt folk om å gjøre. Det er kanskje derfor kjærlighe-
ten er den største gaven av alle (1 Kor 13,13).

Hvorfor står kjærligheten så sentralt i alt vi foretar oss som kristne? Hvordan kan 

kjærlighet «gi kraft» til vårt vitnesbyrd? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 8  / 25. februar

GUD ER DE ÅNDELIGE GAVERS STORE GIVER

Det er ikke opp til oss å avgjøre hvilke gaver vi skal få. Det greske ordet for Åndens 
gaver er charismata – de er nådegaver som vi får av Gud. Vi får dem ikke ut fra 
status, posisjon, ære, skolegang eller åndelige prestasjoner. De er gaver som gis i 
kjærlighet, slik at vi kan utføre den oppgaven Gud har gitt oss.

Les Ef 4,7. Vi tror ofte at det er Den hellige ånd som gir åndelige gaver. Apostelen 

Paulus nevner også Jesus Kristus i forbindelse med at gavene gis. Hvordan er Jesus 

med på å gi gavene? 

Paulus sier at Kristi nåde ga ham rett til å gi oss gaver. Men det er Den hellige ånd 
som deler dem ut til kirkens medlemmer. Den hellige ånd vil gi åndelige gaver til 
dem som har tatt imot Jesus Kristus som sin personlige frelser og tror på ham, «slik 
han vil» (1 Kor 12,11). Overrekkelsen av gavene er ene og alene Guds beslutning. 

Medfødte evner er ikke åndelige gaver i seg selv. Åndelige gaver er ikke det 
samme som naturlige talenter som en person kan ha utviklet gjennom grundig opp-
læring. Mange ikke-kristne er velsignet med slike talenter. Alle gode og fullkomne 
gaver kommer til syvende og sist fra Gud (Jak 1,17). Men Gud har valgt å utstyre 
de troende med spesielle gaver som skal være til velsignelse for andre og bygge 
opp hans kirke. Dette kan Gud også bruke et naturtalent til når mennesket innser at 
talentet egentlig kommer fra Gud og deretter ydmykt overgir det til Herrens sak.

Hva forteller Paulus sine lesere om utdelingen av gaver? Se 1 Kor 12,14–31. Hvorfor 

er dette et viktig perspektiv når vi vil forstå hvordan åndelig gaver fungerer i 

menigheten?

Det er Den hellige ånd som deler ut gavene etter sin visdom og vilje. Det er ingen 
grunn til å misunne andre deres gaver, for han elsker oss og vet hvordan vi kan tjene 
ham best. Å misunne andres gaver er et tegn på utakknemlighet overfor Gud og tvil 
om hans visdom når han deler ut sine gaver.

Hvilke gaver har Gud gitt til medlemmer av menigheten din? Hva kan du lære av 

dette at forskjellige mennesker har forskjellige gaver? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 8  / 25. februar

FORMÅLET MED NÅDEGAVENE 

Les Rom 12,3–8 og Ef 4,8–12. Hva er hensikten med de åndelige gaver som Gud 

gir oss?

De åndelige gavene ble gitt til tjeneste, ikke til helliggjørelse. De er ikke smarte 
triks som tilfredsstiller vår nysgjerrighet, de er heller ikke gitt som motgift mot 
kjedsomhet. Vi tenker ofte at Den hellige ånds gaver skal fylle vårt åndelige behov 
eller gi oss kraft til vandringen med Gud. Resultatet blir at vi oppfatter Den hellige 
ånds gaver som mer kristen-sentrert enn Kristus-sentrert. Fokuset er mer på oss enn 
på Gud. Når vi prøver å gjenvinne et Gud-sentrert perspektiv på de åndelige gaver, 
fi nner vi at de gavene som Gud gir, har fl ere formål: De er gitt for å fremme kirkens 
enhet og for å bygge opp kirken (Ef 4,12–16). De er gitt for å hjelpe menigheten å 
utføre sin oppgave (Ef 4,11.12). Og til syvende og sist er de gitt til Guds ære (1 Pet 
4,10.11). 

Det er derfor gavene ikke er gitt for å tilfredsstille oss. De skal oppbygge andre 
(1 Pet 4,10; 1 Kor 14,12.26). De er gitt til hele kirkens oppbyggelse. Det er tragisk 
når Guds gaver, som burde fremme kirkens enhet, blir misbrukt slik at bare visse 
personer fremheves. Når det skjer, får disse personene en altfor fremtredende posi-
sjon. I sin tur ødelegges samholdet, og det blir splid. 

Altfor ofte tenker vi bare på åndelige gaver som evner og talenter vi mottar. Ja, 
talenter har sin plass i åndelige gaver, men husk at når Den hellige ånd gir en åndelig 
gave, følger det også en bestemt oppgave eller tjeneste med (1. Pet 4,10). Så vi kan si 
at åndelige gaver er overnaturlige egenskaper som Gud har gitt ved Den hellige ånd. 
Disse gavene utruster oss til en spesiell tjeneste som skal bygge opp kirken. Til dette 
er det nødvendig med forskjellige gaver. 

Hvorfor tror du kirkens enhet er et av hovedformålene med gavene? Hvordan kan 

troende med forskjellige gaver arbeide for kirkens enhet? Hva må skje slik at de 

ulike gavene i kirken blir mer til velsignelse enn til splid? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 8  / 25. februar

GAVEN FØR OG NÅ 

Les 1 Kor 14,1 og sammenlign listene i 1 Kor 12,7–11.27–31; Rom 12,3–8 og Ef 

4,11.12. Ble disse gavene bare gitt til nytestamentlige troende? Hvorfor er de frem-

deles tilgjengelige? 

Det er noen som tror at de åndelige gavene var begrenset til Jesu og apostlenes tid. 
De sier at de spesielle åndsgavene døde ut med apostlene. De fi nner støtte for denne 
tanken i 1 Kor 13,10. Der sier Paulus at «når det fullkomne kommer, skal det som er 
stykkevis, ta slutt». Ja, en dag skal gavene opphøre. Men de opphører ikke før det 
fullkomne har kommet, når vi ser ansikt til ansikt, når Jesus kommer igjen. Bibelen 
lærer at de åndelige gaver er gitt for å bygge opp kirken (1 Kor 12,28). Paulus for-
maner de troende: «søk åndsgavene med iver» (1 Kor 14,1). Kroppen trenger dem 
om den skal ha det godt. Bibelen sier ikke at Gud har avskaff et gavene. Derfor må vi 
anta at han vil de skal være i kirken helt til den har fullført sitt oppdrag og Kristus er 
kommet igjen. 

Guds verk vil bli fullført ved tidens ende, og med en kraft som langt overgår den 
spede begynnelsen. Kirken skal forberede verden på Kristi gjenkomst. Gud vil ikke 
la kirkens medlemmer stå uten hjelp når de skal utføre dette oppdraget. Men gavene 
skal ikke erstatte Bibelen eller gjøre dens oppgave. De er en oppfyllelse av løftet om 
å utruste de troende, slik at de kan bygge opp Kristi kropp og forberede verden på 
Jesu snarlige komme.

Les Ef 4,11–13, spesielt vers 13, der det står: «inntil vi alle når fram til enheten i 

troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som 

er fullvoksent og har hele Kristi fylde». Hva sier dette oss om behovet for gaver i 

menigheten?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DEN HELLIGE ÅND OG DØMMEKRAFTENS GAVE

Les 1 Kor 12,10; 14,29 og 1 Joh 4,1–3. Hvorfor er det en viktig gave å vurdere 

riktig? 

Det fi nnes ekte åndelige gaver i kirken, men Bibelen sier at vi ikke skal tro enhver 
ånd. Vi skal prøve åndene om de stemmer med Skriften, ikke motsier seg selv og om 
de opphøyer Jesus som Herre. Det er nødvendig å «bedømme ånder» (1 Kor 12,10), 
for ikke alt som sier det er fra Gud, kommer virkelig fra Gud. Vi blir advart om at 
det fi nnes djevelske krefter som prøver å villede kirken. Det fi nnes også djevelske 
etterligninger av ekte åndelige gaver. Det fi nnes for eksempel falske læresetninger, 
falske profetier, løgnaktige syner, falsk tungetale, okkulte helbredende krefter, vil-
ledende tegn og undere osv. 

Noen aksepterer at åndelige gaver fi nnes i dag, men de legger spesiell vekt på 
visse åndelige gaver og fremhever spesielle tegn og undergjerninger. Det er interes-
sant at Paulus nevner gaven til å bedømme ånder rett etter at han har nevnt gavene 
«kraft til å gjøre under» og «den gave å tale profetisk», og før han nevner tungetalen 
(1 Kor 12,10). 

Gud gir kirken dømmekraftens gave for å bevare den i sannhet og enhet, og for 
å beskytte medlemmene mot falske profeter og falske tegn og undergjerninger. Det 
trengs bibelsk modenhet, kunnskap og troskap mot Guds ord i tro og praksis for å 
kunne dømme rett. Grunnlaget for all dømmekraft må være Guds ord. Vi må veie alt 
mot Ordet. Bare da kan vi vite med sikkerhet om det vi hører eller ser, virkelig er fra 
Gud eller om det kommer annetsteds fra.

«Den som gjør mirakler til en prøve på troen, vil fi nne at Satan, ved hjelp av 
bedrag, kan utføre undere som vil se ut som ekte mirakler. ... La ikke dagene gå og 
dyrebare anledninger gå tapt til å søke Herren av hele hjertet, sinnet og sjelen. Hvis 
vi ikke tar imot sannheten i kjærlighet, kan vi bli blant dem som ser de mirakler som 
Satan utfører i disse siste dager, og tror dem. Mange merkelige ting som vil vise seg, 
som underfulle mirakler, må betraktes som forførelser som stammer fra løgnens far 
... Mennesker som er under innfl ytelse av onde ånder, vil utføre mirakler.» – På fast 
grunn, 2. bok, side 52, 53 [2SM 52, 53].

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les Alfa og Omega, bind 8, side 26–31, 100–107 [GC 511–517, 593–602].

Noen har spurt: «Hvorfor opplever vi ikke samme slags mirakler i dag som i bibelsk 
tid, f.eks. mirakuløse helbredelser?» For det første: Vi hører da om mirakler. Og 
det er sikkert noen som har sett dem på nært hold, også. For det andre: Når vi leser 
Bibelen, kan vi få inntrykk av miraklene kom tett som hagl. Men dette inntrykket 
får vi bare fordi Den hellige ånd inspirerte forfatterne til å skrive om hendelser som 
var avgjørende for urkirkens utbredelse, og ved disse hendelsene skjedde det ofte 
mirakler. Man kan tenke seg at det den gang var som nå det meste av tiden: Folk blir 
undervist fra Guds ord og overbevises av Den hellige ånd. Dessuten skrev Ellen G. 
White: «Den måten Kristus virket på, var å forkynne Ordet og avhjelpe lidelse ved 
å helbrede på mirakuløs måte. Jeg er imidlertid blitt undervist om at vi ikke kan 
arbeide på denne måten nå, for Satan vil utøve sin makt ved å gjøre undergjerninger. 
Guds tjenere i dag kan ikke virke ved hjelp av mirakler, fordi det vil bli utført uekte 
helbredelser som blir påstått å være av guddommelig opprinnelse. Av den grunn har 
Herren stukket ut en vei for sitt folk som de kan utføre fysisk helbredelse på, mens 
de samtidig underviser fra Guds ord. Helsesentra skal opprettes, og til disse institu-
sjoner skal det knyttes arbeidere som vil utføre et ekte, helsemessig misjonsarbeid. 
På den måten vil de som kommer til sanatoriene for å få behandling, være omgitt av 
en vernende innfl ytelse.» – På fast grunn, side 54[2SM 54]. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva er forskjellen på Åndens frukt og Åndens gaver? 

2.  Hvordan kan det at gavene er gitt av en kjærlig og klok Gud hjelpe oss å sette 

pris på de ulike gavene i menigheten? 

3.  Hvorfor er ikke mirakuløse helbredelser og undergjerninger i seg selv nok til 

å si hva som er sannhet? Hva mer har vi bruk for? 

4.  «Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store 

tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av 

tro som Gud har gitt ham» (Rom 12,3). Hva er så viktig med denne oppfordrin-

gen? Hvor «store» tanker skal vi tenke om oss selv? 
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• I 1874 fi kk Review & Herald et brev 
fra en kvinne i Norge som het Rei-
ersen. Hun og hennes mann hadde 
begynt å holde sabbaten, og andre 
var blitt interessert etter å ha lest 
adventistlitteratur.

• Den 8. juni 1887 ble adventistenes 
første leirmøte i Europa holdt – i 
Moss.

• Den norske union har 62 kirker og 
4531 medlemmer.

25 .  feb ruar25 .  feb ruar

FRA ATEIST TIL ADVENTIST
Torgeir, Norge

”Gud må ha humoristisk sans,” sier Torgeir. ”Caye-
tana hadde vært enke i fl ere år og ba Gud om 

å sende en mann som hun kunne dele tro med og som 
kunne hjelpe henne å oppdra gutten hennes. I stedet 
sendte Gud meg en ateist!”

Torgeir hadde et ekteskap bak seg. Det gikk galt på 
grunn av all drikkingen hans.

Hele livet hadde han vært fascinert av inka-indianer-
ne og Peru. I 2002 dro han dit og forelsket seg i landet 
og folket. Da han kom hjem til Norge, begynte han å un-
dervise en peruansk gutt. Gutten ville besøke bestefaren 
i Peru, så Torgeir ble med.

Etter den turen lærte Torgeir spansk. En dag i 2003 
var han i en by i Peru og ruslet inn på en restaurant. Det var Cayetanas restaurant. Han kom ikke 
til fl ere byer på reiseruten. Han ble der og ble kjent med Cayetanas familie, som var adventister. 
Torgeir besøkte Peru tre ganger i 2003, og den siste gangen søkte han om visum for Cayetana, så 
hun kunne komme til Norge og gifte seg med ham.

Da Cayetana kom til Norge, ringte Torgeir til Adventistkirken for å fi nne ut hvor den lå. Han 
ville gå med henne de første gangene. Det ble en god opplevelse.

”En dag merket Cayetana at jeg knelte under bønn i kirken. Men Gud hadde arbeidet med meg 
lenge. Allerede kort tid etter skilsmissen sluttet jeg å røyke og drikke. Jeg tror Gud endret min 
livsstil i påvente av at jeg skulle komme i kirken,” sier Torgeir.

Bibelen var en ukjent bok for Torgeir. ”Men nå går det ikke en dag uten at jeg leser i den, på 
tre språk. Jeg må vite hva Gud sier til meg.”

Etter at han hadde gått på møter i Betel i et halvt år, ble Torgeir spurt om han ville studere Bi-
belen sammen med pastoren. ”Vi studerte sammen et halvt års tid, og da jeg ble spurt om jeg ville 
bli døpt, var jeg rede. Jeg ble døpt av pastor Tito Correa 1. april 2006. Det var en stor dag!”

Omvendelsen kom nesten umerkelig for Torgeir. Han har lyttet, lest sin bibel og latt Den hel-
lige ånd arbeide. Ingen maste på ham eller sa at han måtte bli medlem. ”Min omvendelse kom 
gradvis, som når en blomst åpner seg.”
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Den hellige ånd og kirken

4. marsStudium 9

Bakgrunnsstoff
Ef 1,22.23; 1 Kor 12,13; Rom 6,3–7; Apg 17,11; Ef 4,5.6; Apg 2,4–11.

Minnevers
Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én 

kropp, én Ånd, slik dere fi kk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp 

(Ef 4,3–5).

Iblant tenker vi at Den hellige ånd bare er virksom på individnivå i den enkelte tro-
ende. Men dette arbeidet i den enkelte er grunnlaget for et åndelig fellesskap. Den 
hellige ånd er i siste instans ansvarlig for at Kristi kirke fi nnes. 

Vi fristes ofte til å tro at kirken eksisterer og vokser i kraft av vår evangelisering. 
Ja, Gud ønsker å utføre sine planer for kirken, og med vår hjelp. Men kirkens eksis-
tensgrunnlag er egentlig ikke det vi gjør. Den er heller ikke resultatet av vår eff ek-
tive organisasjon og administrasjon, enda dette er viktig. Kirken eksisterer på grunn 
av det som Gud allerede har gjort og fremdeles gjør for oss gjennom Den hellige 
ånd. Det er Den hellige ånd som skaper et åndelig fellesskap hvor Guds skrevne ord 
(inspirert av den samme Ånd) er grunnlaget for tro og praksis. Bibelen er inspirert 
av Ånden og grunnlaget for kirkens teologiske enhet. Uten Den hellige ånds verk 
ville ikke kirken ha eksistert, og den kunne ikke ha fortsatt å utføre sitt oppdrag. 
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SøndagStudium 9  /  4. mars

DEN HELLIGE ÅND FORENER OSS MED KRISTUS

Den hellige ånd forener oss på mange vis. Vi ville ikke ha eksistert som en kirke 
hvis ikke Den hellige ånd først hadde forent oss med Kristus. Kristus er hodet for 
menigheten (se Ef 1,22.23; 5,23). Ved Den hellige ånd er vi forent med Kristus selv. 
Enheten med ham er grunnlaget for alle frelsens velsignelser, for alt vi har i Herren, 
kommer fra ham. Da vi ble forent med Kristus, ble vi Guds sønner og døtre. Dette 
sikrer vår rettferdiggjørelse og helliggjørelse og gir oss et liv i seier over synd, og 
til slutt også herliggjørelsen. Derfor må han være grunnlaget for hele vår kristne 
erfaring.

Les Ef 2,18.20–22 og 1 Pet 2,6.7. Hva sies om den rollen som Kristus og Den hel-

lige ånd spilte da kirken ble til? 

Ved Ånden har vi adgang til Gud Fader. Jesus er klippen, selve grunnvollen for vår 
frelse. Det er ham alle andre deler av bygningen er reist på. 

Åndens verk på individnivå fører så til et bestemt trosfellesskap: kirken. Når vi 
har opplevd frelsen ved troen på Kristus Jesus alene og har opplevd Guds kjærlighet, 
får vi del i «Den hellige ånds samfunn» (2 Kor 13,14) i kirken. De enkelte troende 
bygges opp til et nytt åndelig Guds hus «i Ånden» (Ef 2,22). Som Kristi etterfølgere 
må vi sette «alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen» (Ef 
4,3). Vi må ta alle midler i bruk for å skape samhold i de troendes fellesskap (uten å 
gå på kompromiss med noe som vi ikke kan gå på kompromiss med).

Les Kol 3,12–14. Hvordan kan du være et eksempel på dette og bidra til samhold 

i kirken? Hvorfor er disse egenskapene så viktige for kirkens enhet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 9  /  4. mars

DEN HELLIGE ÅND FORENER OSS I DÅPEN

Les 1 Kor 12,13. Hvordan forener dåpen oss med Kristus og med Ånden?

Det er Den hellige ånd som forener oss i ett legeme som troende. Dåpen er vår 
off entlige inntreden i Kristi åndelige rike. Vi blir døpt inn i en bestemt menighet. 
Derfor har dåpen en fellesskapsdimensjon og er av stor betydning for samholdet. 
Som etterfølgere av Kristus kan vi ikke leve alene. Vi trenger andres støtte, opp-
muntring og hjelp. Og vi kan slett ikke oppfylle misjonsbefalingen alene. Det er 
derfor Gud har skapt kirken. Å følge Kristus er å følge ham i fellesskapet med andre 
troende. Derfor har både dåpen og kirken en synlig dimensjon.

Les Rom 6,3–7. Hva symboliserer bibelsk dåp?

Vi blir begravet med Jesus Kristus ved dåpen til døden i en våt grav. Deretter står vi 
opp til et nytt liv i fellesskap med vår Herre og frelser Jesus Kristus. Slik symboli-
serer dåpen at det gamle livet korsfestes. Den er en off entlig bekjennelse av at vi tar 
imot Kristus som vår frelser. 

«Dåpen er en meget høytidelig forsakelse av verden. Man bekjenner at man dør 
bort fra et liv i synd. Vannet dekker den som døpes, og med hele universet som vit-
ner, avlegges et gjensidig løfte. I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn blir vi 
senket ned i en våt grav. Vi begraves med Kristus i dåpen og står opp av vannet for å 
leve det nye liv i troskap mot Gud.» – The SDA Bible Commentary, bind 6, side 1074. 

Dåpen er et positivt skritt som alle må ta hvis de vil bli oppfattet som innlemmet 
under Faderens, Sønnens og Den hellige ånds myndighet. Med andre ord: Dåpen 
markerer sann omvendelse, at det gamle livet korsfestes, og den signaliserer den nye 
fødsel, eller omvendelsen. Den medfører også paktsforpliktelser, for begge sider. 
Den troende lover troskap mot Gud og hans bud, og Gud garanterer at vi kan sette 
vår lit til hans hjelp når vi måtte trenge den. 

Har du bestemt deg for de troendes dåp? Hvis ikke: Hva er til hinder for at du føl-

ger Kristus i dåpen? Hvis du er døpt ved nedsenkning: Hva har dåpspakten hatt å 

si for din åndelige vandring med Jesus?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 9  /  4. mars

DEN HELLIGE ÅND FORENER KIRKEN GJENNOM GUDS ORD

Les Apg 17,11 og Joh 5,39.46.47; 8,31.32. Hva er et kjennetegn på en ekte disip-

pel? Hvorfor er Bibelen så uunnværlig når vi skal fi nne Kristus og følge ham? 

Når Den hellige ånd skal forene oss med Kristus, benytter han først og fremst Guds 
skrevne Ord. Bibelen er en pålitelig kilde til kunnskap om Jesus og Guds vilje. Det 
er derfor det er så viktig å lese Skriften og lære innhold utenat. Bibelen er den auto-
ritative kilden for den som vil skille mellom åndelig sannhet og løgn. Paulus roste de 
troende i Berøa og sa de var høysinnet (Apg 17,11). Hvorfor? De studerte og gransket 
Skriftene fl ittig for å fi nne ut om det stemte, det de hadde hørt. 

All reformasjon og åndelig vekkelse må bygge på Skriften, enten den gjelder oss 
som enkeltmennesker eller som en menighet. Bibelen er den grunnvollen som troen 
bygger på, og kjærligheten til Jesus og hans skrevne ord er båndet som holder oss 
sammen. 

Les Joh 17,17–21. Jesus skildrer enhet som kjennetegn på disippelskap. Hva er 

grunnlaget for denne enheten, ifølge Joh 17,17?

Guds ord er sannhet (Joh 17,17; Sal 119,160). Kirkens enhet er Åndens verk med og 
gjennom Guds skrevne Ord. Den hellige ånd får oss aldri til å tvile, kritisere, gå 
lenger enn eller kortere enn Bibelens lære. Nei, han gjør at vi setter pris på Skriftens 
guddommelige autoritet. Den hellige ånd drar oss ikke bort fra det skrevne ord, slik 
han ikke drar oss bort fra ham som er Ordet. Nei, han gjør at vi alltid med glede 
underkaster oss begge to. Bibelen er kilden til teologisk enhet verden over. Hvis vi 
skulle fi nne på å minske eller svekke vår tillit til Bibelen som Guds ord til oss, ville 
kirkens enheten bli undergravd. 

Hvor mye tid setter du av til Guds ord? Og hvordan lærer du å underkaste deg 

dets lære?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 9  /  4. mars

DEN HELLIGE ÅND FORENER KIRKEN I TRO OG LÆRE

«Én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle 

og i alle» (Ef 4,5.6). Hva sier Paulus om samhold og hvor det kommer fra?

Enhet i tro og lære er bare mulig når vi er tro mot Guds ord. Herren er den samme i 
går, i dag og til evig tid, og han skaper et åndelig bånd til alle troende. Den samme 
nye fødsel gjennomføres ved Den hellige ånd, den samme lydighet mot Guds ord 
realiseres ved Den hellige ånd og fører til en enhet i tro og praksis som sprenger alle 
menneskelige og kulturelle grenser. 

Vi er kalt til å gi oss inn under Guds ord og gjøre alt vi kan for å leve i fred med 
alle (Rom 12,18). Men vi er ute av stand til å skape teologisk enhet eller samhold som 
en kirke. For enhet er ikke en handling som kan utføres. Det er en gave fra Den hel-
lige ånd, som arbeider med hver enkelt troende og med kirken kollektivt. 

Det teologiske grunnlaget for denne enheten er Guds ord. Hvis man påberoper seg 
Ånden uten det skrevne ord, kan det gi tvilsomme resultater i liv og lære. Og enhver 
appell til det skrevne Guds ord uten Den hellige ånd forvandler ordet til en ørken. 
Siden det er bare én Herre, er det bare én tro som fører til én dåp. Bare i glad trofast-
het mot Guds ord vil vi kunne oppleve enhet i kirken. Og hvis det ikke er enhet i tro 
og lære, blir det ingen enhetlig misjon.

«Vi har én Herre, én tro, én dåp. Kristi evangelium må ut til alle grupper, na-
sjoner, tungemål og folk. Evangeliet samler oss i ett stort brorskap. Vi har bare ett 
eksempel som vi skal etterligne i karakterdannelsen. Vi blir alle formet etter Kristus. 
Vi skal leve i fullkommen harmoni. Nasjonaliteter blir ett i Jesus Kristus. De får det 
samme sinn og feller samme dom. De taler likt, og med én røst priser de Gud.» – 
Our High Calling, side 171.

Se på sitatet fra Ellen G. White. Tenk ikke på andre og hva andre gjør, men bare 

deg selv, og spør: Hva kan jeg gjøre for å bidra til at vi når enhetens fantastiske 

mål?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 9  /  4. mars

DEN HELLIGE ÅND FORENER KIRKEN I MISJON OG TJENESTE

Les Apg 2,4–11.16–21. Hva ble resultatet da Den hellige ånd ble utøst over de 

troende?

Den hellige ånd startet den største misjonsvirksomheten som verden noen gang 
hadde sett. Gud kan utrette mer med en liten gruppe som står sammen for ham enn 
han kan med en stor, men splittet gruppe. Men Gud kan gjøre enda større ting når 
alle har overgitt liv og krefter, talenter og ressurser til ham. 

Urkirken vokste frem av de troendes enhet i liv og misjon. En forknytt liten 
gruppe troende ble en mektig styrke, et eff ektivt redskap for å nå folk fra mange for-
skjellige kulturer og språk. De sto sammen og forkynte «Guds storverk» (Apg 2,11). 
Den samme Gud som var aktiv i nytestamentlig tid, skal være aktiv ved tidens ende, 
når arbeidet skal avsluttes før han kommer igjen.

Les Apg 2,42–47. Hva annet sto de nytestamentlige troende sammen om? 

Misjonsaktiviteten på pinsedagen ble ledsaget av en rekke andre ting som urkirken 
sto sammen om. De var forent i bibelstudium og holdt seg trofast til apostlenes lære 
(Apg 2,42). De var forent i fellesskapet og brødsbrytelsen, muligens en referanse til 
gudstjenester (Apg 2,42). De holdt sammen i bønn (Apg 2,42) og i lovprisning av 
Gud (Apg 2,47). De sto sammen om å tjene dem som led nød: De delte det de eide og 
hadde alt felles (Apg 2,44.45). Samling om bibelstudiet og fellesskapet vil skape et 
ønske om å dele evangeliet med andre og å hjelpe dem rent praktisk. Den hellige ånd 
vil åpne våre øyne så vi ser hva våre omgivelser trenger. 

Hvilke aktiviteter i din lokale menighet viser menighetens samhold? Hva mer kan 

gjøres?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 9  /  4. mars

TIL ETTERTANKE

«Det er denne oppgaven vi også har. Istedenfor å leve i forventning om at det skal 
komme en tid med store åndelige opplevelser må vi utnytte de muligheter vi har 
for at mennesker kan bli frelst. Istedenfor å anstrenge oss med forsøk på å fi nne ut 
av de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt, men ikke åpenbart for 
mennesker, må vi overlate oss til Den hellige ånds ledelse så vi kan fylle dagens opp-
gaver og dele ut livets uforfalskede brød til mennesker som går fortapt fordi de ikke 
kjenner sannheten.» – På fast grunn, bind 1, side 183 [1SM 186].

«Hver enkelt forsøker å bli oppmerksomhetens midtpunkt. Før Gud utfører et verk 
for sitt folk, vil de ikke forstå at den eneste sikkerhet man kan ha, er å gi seg inn un-
der Gud. Hans nåde vil forvandle menneskehjerter og føre til enhet som vi ennå ikke 
har sett. For alle som dannes etter Kristi bilde, vil være i harmoni med hverandre. 
Den hellige ånd vil skape samhold.» – Selected Messages, 3. bok, side 20.21.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva menes med at «Hver enkelt forsøker å bli oppmerksomhetens midt-

punkt»? Hvorfor har alle en naturlig tilbøyelighet til dette, og hvordan kan vi 

motarbeide denne tendensen hos oss selv? (Se også Fil 2,3.4.)

2.  Noen sier at det som virkelig vil forene oss, er tjenesten, ikke læren. Ja, de 

sier at læren har en tendens til å så splid. Derfor bør den holdes i bakgrun-

nen. Men hvorfor kan vi ikke stå sammen om misjon og tjeneste hvis vi er 

uenige om læren? Hvorfor er en felles tro et viktig ledd i forent og effektiv 

misjon?

3.  Hvor romslige skal vi være når det gjelder teologiske forskjeller? De færreste 

tenker helt likt omkring sannheten. Hvordan kan vi stå sammen som en kirke 

og samtidig tillate små forskjeller som vil melde seg? Hvordan takler folk i din 

lokalmenighet ulike oppfatninger, slik at enheten bevares? 

4.  Hvordan kan Bibelen bidra til enhet? Hvilken holdning må vi ha til bibel-

studium, slik at vi som en menighet kan stå sammen om troen og misjonen?
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4 .  mars4 .  mars

TORTURERT, MEN TROFAST
Moalign Hailu, Norge

En av innvandrerne i Betel er Moalign fra Etiopia. 
Hans far var en av de tidlige adventistene i landet. 

Han ble fengslet og slått for sin tro. Moaligns tro ble 
styrket av farens opplevelser. Selv opplevde han forføl-
gelse fra han var tenåring.

Under kommunistregimet måtte alle ungdomsskole-
elever rope: ”Det fi nnes ingen Gud”, og gå på politiske 
møter på sabbaten. Moalign og to andre adventister 
nektet og fi kk juling av andre ungdommer. Så ble de sendt i fengsel for å lære marxisme.

”De ville at jeg skulle forbanne Gud og tråkke på Bibelen,” sier Moalign. Han ble torturert og 
slått med geværkolber. Det var normalt, men iblant drakk vaktene seg fulle så de ikke skulle ha 
sympati med fangene. Da ble vi slått på bena med strømkabler og lærbelter.

Etter et år i fengsel fi kk han besøk av faren, som sa: ”Jeg er stolt av å ha en sønn som står opp 
for Jesus. Nå som du har begynt, må du ikke gi opp.” Så sa han: ”Vi møtes ikke igjen. Ikke gråt 
når du får vite at jeg er død. Jeg skal hvile i Herren, og vi ses der oppe,” sa han og pekte. 

Etter sju års fengsel ble Moalign og to andre kalt inn til administrasjonen, der de prøvde å 
dømme dem til døden. ”Men Gud grep inn. De prøvde å skremme oss. De sa at vi skulle dø. Men 
det skjedde ikke.”

Senere sa administratoren: ”Dere kunne ha gått fri for fl ere år siden. Dere har lidd sju år for 
deres tro.”

”Det er ikke oss, det er Gud,” sa Moalign.
Mannen sa: ”Dere skal settes fri, for etiopierne er siviliserte nå. Ingen vil høre på dere. Derfor 

får dere gå.”
Moalign svarte: ”Det sier du. Men det er ikke fordi folket er sivilisert eller dere er snille. Det 

kommer ovenfra. Tiden er over. Gud har en plan for oss, derfor kom vi i fengsel. Dere gjorde det 
mulig for oss å forkynne evangeliet i dette mørket.”

Som 23-åring var Moalign fri mann og fullførte skolegangen. Siden studerte han teologi i 
Kenya, før han kom hjem til Etiopia og arbeidet som ungdomsleder. Senere kom han til London, 
før de etiopiske adventistene i Oslo ba ham komme til Norge. Han er lekmannsevangelist for 
denne gruppen på omlag 50, mens han arbeider på et pleiehjem. Han ønsker å arbeide for de 
3000 etiopierne som bor i Norge. ”Be for oss. Denne gruppen trenger forbønn. Også jeg trenger 
forbønn.”

• 14 % av befolkningen i Norge er 
immigranter eller barn av immi-
granter.

• Studenter fra resten av verden får 
gratis skolegang i Norge.
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Den hellige ånd, ordet og bønn

11. marsStudium 10

Bakgrunnsstoff
Joh 15,7; Matt 7,7; Sal 66,18; Jak 1,6–8; 1 Joh 5,14.15; Apg 2,38.

Minnevers
På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke 

hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk 

uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for 

de hellige etter Guds vilje (Rom 8,26.27).

Sann åndelighet og bønn hører sammen. Det fi nnes ikke noe virkelig åndelig liv uten 
energisk bønn. Nest etter behovet for omvendelse er en fornyelse av vårt bønneliv 
kanskje et av våre største og mest presserende behov. Heldigvis er vi ikke uten Den 
hellige ånds hjelp når vi ber. Bønn fører oss nærmere Gud. Vi kommer inn i hans 
nærvær. Troens bønn setter oss i stand til å leve som svar på Guds mange løfter. 
Vårt liv blir forvandlet når vi ber om de velsignelsene som Gud har lovet i sitt Ord. 
Gud kan gi oss alt vi trenger (Fil 4,19). Gud er alltid sentrum for sann bønn og ekte 
åndelighet. Begge deler er forankret i hans skrevne ord. 

Vi bør ikke bygge vårt åndelige liv på fl yktige opplevelser og subjektive følerier. 
Vi må heller ikke la vårt bønneliv ende i tvilsom kontemplasjon og meditasjon. Vi 
må heller la vårt åndelige liv styres av Bibelen og følge Guds vilje slik den er åpen-
bart i hans Ord. Det er Den hellige ånd som gir oss et ønske om å søke Guds nærvær 
i bønn og be for hverandre.
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Studium 10  /  11. mars Søndag

BØNN SOM GUD LIKER 

Mange bønner kan virke fromme nok, men det kan ligge tvilsomme motiver bak. Vi 
kan be om at noen må få leve fordi vi ikke liker å bo alene. Vi kan be om fremgang 
for Guds verk fordi vi spiller en viktig rolle i det. Vi kan be om at en person må bli 
omvendt fordi det vil gi oss et lettere liv. Våre bønner er ofte mer opptatt av hva vi 
ønsker enn hva Gud vil. Bønn som er til glede for Gud, har et annet fokus. 

Les Joh 15,7. Hvorfor er det viktig for bønnelivet at vi blir i Jesus og at hans Ord blir 

i oss? Hva blir fokus for våre bønner hvis vi ikke blir i Jesus?

Å søke Gud først og ha samfunn med ham er viktigere enn noe annet som han kan gi 
oss. Hvis Gud har førsteplassen i vårt liv, ønsker vi å gjøre det han vil. Hans tanker 
vil forme våre lengsler. Når Gud er midtpunktet for bønnelivet, begynner vi å be 
fra hans perspektiv. Etter hvert vil vi se vårt liv gjennom hans øyne. Dette høyner 
bønnelivet.

Gud er interessert i oss. Han lengter etter å få innpass i hele vårt liv: våre bekym-
ringer, vår uro, våre ønsker, våre håp, våre lengsler, vår fremgang, våre gleder, våre 
feil – alt sammen. Vi kan snakke til ham om alt dette som til en god venn. Og vi 
betrakter alt gjennom hans øyne. 

Bønn forandrer ikke Gud. Det forandrer oss, for vi kommer inn i Guds nærvær.
«Å be betyr å åpne hjertet for Gud som for en venn – ikke fordi det er nødvendig 

at vi skal underrette ham om hvordan vi er, men for at vi kan bli i stand til å ta imot 
ham. Bønn bringer ikke Gud ned til oss, men løfter oss opp til ham.  – Veien til Kris-
tus, side 109 [SC 93]. 

For et mektig sitat! Det fanger så mye av hva bønn gjør med oss   og for oss. Bare 
bønn kan gjør oss mottakelige for nåde, kraft og Guds nærvær i vårt liv. Hvem har 
vel ikke opplevd dette: at bønn kan føre oss nærmere Gud?

Tenk på bønnelivet ditt: hva du ber om, når du ber, hvorfor du ber, og så videre. 

Hva sier det om din åndelige tilstand og ditt gudsforhold? Hvilke endringer kan 

bli nødvendige?

__________________________________________________________________________________________________________________
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GRUNNLAGET FOR BIBELSK BØNN: BE TIL GUD

Les Matt 7,7. Før vi kan få noe fra Gud, må vi be om det. Hvorfor er det så viktig å 

be hvis Gud likevel vet alt?

Bønn avslører hva vi ønsker og viser tillit til Gud. I bønn kommer vi frem for ham 
som vi ber om støtte og hjelp. Når vi ber til Gud, gir vi ham også off entlig tillatelse 
til å engasjere seg på våre vegne. Gud vil at vi skal henvende oss til ham. Han vil at 
vi skal komme til ham med våre bønneønsker. Hvis vi ikke ber, får vi ikke de gavene 
han har lovet. Jesus sa: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere fi nne. Bank på, så skal 
det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han fi nner. Og den 
som banker på, skal det lukkes opp for» (Luk 11,9.10).

Les Mark 11,24; 1 Joh 5,14.15 og Sal 66,18. Hvorfor er ikke noe bønneønske for 

stort for Gud? Hvorfor er det godt å vite at Gud er en glad giver og gjerne gir av sin 

overfl od? Hva er forutsetningen for at Gud skal oppfylle våre bønner?

Vi kan faktisk be Gud om hva som helst. Ingen forespørsel er for liten eller uviktig 
for ham. Ingen bønn er så stor at Gud ikke kan håndtere den. Han er allmektig. Ved 
tro kan vi gjøre krav på ethvert løfte i Bibelen og motta den gaven han har lovet 
(2 Kor 1,20). 

Likevel er det visse vilkår som må oppfylles for at vi skal få det vi ber om. Hvis 
vi ikke er villige til å overgi oss helt til Gud, og hvis våre bønner bare er uttrykk 
for selviske og syndige lyster, vil ikke Gud svare (se Jes 59,1.2). For at våre bønner 
skal bli oppfylt, må vi være villige til å følge Guds vilje. «Alle hans gaver er lovet 
på betingelse av slik lydighet.» – Ord som lever (2006), side 95 [COL 145]. Vi vet at 
Gud er raus og at vi kan være frimodige når vi kommer til ham. «Herren blir ikke 
æret av tamme bønner som viser at vi ikke venter oss noe. Han vil at alle som tror, 
skal komme til nådens trone med alvor og fortrøstning.» – Signs of the Times, 7. aug. 
1901. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 7 83

TirsdagStudium 10  /  11. mars

GRUNNLAGET FOR BIBELSK BØNN: TRO

Les Mark 11,24. Hva annet enn å be nevner Jesus i forbindelse med bønn?

Det er ikke nok å be. Det er også viktig at vi har tro. Hebreerbrevet sier at «uten tro 
er det umulig å være til glede for Gud» (Hebr 11,6). Når vi kneler for Gud og åpner 
Bibelen til ett av de over tre tusen løftene og deretter med barnets enkelhet ber Gud 
om å oppfylle sitt løfte for oss, må vi tro at han vil gjøre det som er best for oss når 
tiden er inne.

Les Jak 1,6–8. Hvordan beskriver teksten den som mangler tro? Hvorfor er tro en 

forutsetning for å motta de gavene som er lovet?

Når vi kommer til Gud, må vi tro at han er til og at han lønner dem som søker ham. 
Virkningsfull bønn må tro, ikke bare på at Gud kan svare, men at han vil gjøre det i 
tråd med sin vilje. 

I Bibelen er å tro forbundet med tillit. Vi kan bare stole på noen når vi vet de 
er troverdige. Når vi tviler på at Gud vil holde sine løfter, vingler vi og kan ikke 
forvente å få noe av ham. Å tro er å ta Gud på ordet. Det betyr at vi stoler på Gud og 
hans løfter, også når vi føler noe annet. For «troen er et pant på det vi håper, et bevis 
for det vi ikke ser» (Hebr 11,1). Troen klamrer seg til Guds løfter fordi vi stoler på 
det han har sagt (Hebr 11,11). Troen vet at «Gud kan ikke lyve» (Hebr 6,18). Gud er 
den samme i går, i dag og til evig tid (Hebr 13,8). Troen vet at ingenting er umulig 
for Gud (Luk 1,37). 

Troen åpner døren til hans skattkammer. Gud Den hellige ånd rører ved mennes-
kehjertet så vi stoler på Guds ord, og ved tro griper våre bønner allmaktens hånd. 

Hva hjelper deg til å bli sterkere i troen? Hva er det ved Jesus som gir deg tillit til 

hans vilje og evne til å hjelpe deg når du trenger det? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



84 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 7

Onsdag Studium 10  /  11. mars

GRUNNLAGET FOR BIBELSK BØNN: PÅBEROP DEG GUDS LØFTER

All tro er udugelig hvis vi ikke forventer å få de tingene som vi har bedt om. 

Les 1 Joh 5,14.15. Hvordan kan vi være sikre på at Gud hører oss og at han gir oss 

det vi har bedt om? 

Den tredje siden ved bibelsk bønn er å ta imot. Når vi har bedt til Gud og trodd på 
hans løfter, må vi også forvente å få det han har lovet. Vi påberoper oss Guds løfte, 
og i tro takker vi ham for det, allerede før vi har fått det. Slik tar vi løftene til oss. 
Ellen White sa at «vi kan be om ... alle de gavene han har lovt. Så må vi tro at vi får 
det vi har bedt om og takke Gud for at vi har fått det.» – Utdanning for livet, side 141 
[Ed 258]. 

I Luk 8,11 sammenligner Jesus Guds ord med et frø (Luk 8.11). Slik som hele 
epletreet er til stede i et eplefrø, slik er Guds gave til stede i hans løfter. Når vi påbe-
roper oss løftet og takker Gud for det, har vi allerede den gaven han har lovet. Ved 
tro mottar vi gaven allerede før vi kan føle eller se det. 

Lasarus’ oppstandelse, slik den er beskrevet i Joh 11, viser at Jesus ba på denne 
måten. Han visste nøyaktig hva Guds vilje var i denne situasjonen. Joh 11,11 fortel-
ler at han var villig til å gjøre Guds vilje og at han var lydig. I Joh 11,39–41 leser 
vi at Jesus takket Faderen på forhånd for at han ville vekke Lasarus til live, enda 
han fremdeles lå i graven. Da Jesus hadde takket Gud, gikk bønnen i oppfyllelse. 
Som Guds barn skal vi leve på Guds løfter, ikke på hans forklaringer. Vi kan ikke 
forklare alt, men vi kan stole på hans løfter.

«Herren sier: ‘Kall på meg på nødens dag.’ Han innbyr oss til å legge fram for 
ham våre problemer, våre nødvendige timelige behov og særlig vårt store behov 
for Guds hjelp. Han ber oss være vedholdende i bønnen. Så snart vanskelighetene 
melder seg, skal vi rette vår oppriktige og alvorlige bønn til ham. Ved å be og be 
uten blyghet, uten å gi opp, gir vi bevis for vår sterke tillit til Gud. Bevisstheten om 
vår nød og trang sporer oss til å be med alvor, og vår himmelske Far lar seg virkelig 
påvirke av våre inntrengende bønner.» – Ord som lever (2006), side 117, 118 [COL 
172]. 

Hvorfor er det så viktig at vi alltid går til Gud med alt i bønn?

__________________________________________________________________________________________________________________
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BØNN OM DEN HELLIGE ÅND 

Les Ef 3,16 og Apg 2,38. Hva sier disse tekstene om å ta imot Den hellige ånd i vårt 

liv?

Det er mye vi kan be om, men vi har ett stort behov i denne farlige tid: Den hellige 
ånds gave. Dette er den største gaven som Jesus kan gi. Gud kunne ikke ha gitt sitt 
folk en større gave enn Den hellige ånd. Mer enn dette var det umulig å gi. Gjennom 
ham og hans verk i vårt liv tilfredsstilles alle våre behov. Alle andre velsignelser 
følger i kjølvannet av Den hellige ånds velsignelse. 

Men det fi nnes én stor hindring: oss selv. Vi er ofte uforberedt på å motta Den 
hellige ånd. 

Som på urkirkens tid må vi innse at vi først må omvende oss og overgi oss helt til 
Jesus. Ja, og det er Den hellige ånds tilskyndelse som får oss til å gjøre dette. 

Men når vi følger hans tilskyndelser, er omvendelsen førstegrøden av Den hellige 
ånds verk i vårt liv. Vi må bekjenne våre synder i ydmykhet og tro slik at han kan 
rense oss fra all urettferdighet. Vi trenger å forstå hvor syndige vi er og hvor stort 
vårt behov av Gud og hans nåde i livet er. Uten ham er vi fortapt, døde i våre synder 
og dømt til evig tap.

Med oppriktig bønn oppfyller vi betingelsene for at Gud skal gi oss sin hellige 
Ånd, slik han har lovet. Vi trenger bare å be til Gud, for han vil gjerne gi oss sin 
Ånd. «Den himmelske forelder er mer villig til å gi Den hellige ånd til dem som ber 
ham om det enn jordiske foreldre er til å gi sine barn gode gaver.» – Ye Shall Receive 
Power, side 284.

Som med andre åndelige ting er Den hellige ånds gave ikke noe mål i seg selv. 
Han er gitt for å opphøye Jesus, for å skape Kristi sinnelag i vårt liv og sette oss i 
stand til å tjene andre ved at vi bygger opp Kristi kropp, som er kirken. Derfor er 
enhver tilbedelse gal som opphøyer Ånden over Jesus Kristus, enten den er off entlig 
eller privat. For det er gjennom Jesus vi har «adgang til Far i én Ånd» (Ef 2,18). 

Hvorfor er Den hellige ånds gave den største gaven som Jesus kunne gi oss? 

Hvordan har du opplevd Den hellige ånd som en realitet i ditt liv? Hvor mye an-

nerledes ville livet ha vært uten denne gaven?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Den største kraften i universet» i Ord som lever (2006), side 90–99 [COL 
139–149]. Du fi nner en nyttig samling oppmuntrende løfter i Ellen G. White: God 
has Promised (Washington, D.C., 1982).

Uten bønn ville vi være helt uten åndelig kraft i vårt liv, for bønn forbinder oss med 
kraftens kilde. Uten bønn ville vi ikke ha noen levende kontakt med Gud. Vi ville 
være tomme kar som kanskje kunne ha gudsfrykt i det ytre, men vi ville være blottet 
for himmelens kraft og gaver. Og som vi har sett hele denne uken: Vi har fått fantas-
tiske løfter om at Gud svarer bønn. Men hva med de gangene når vi ikke får det vi 
ber om, enda vi har forsøkt å oppfylle alle betingelsene etter vår beste gudgitte evne? 
«Bli ikke mismodig om dine bønner ikke synes å bli besvart med det samme. Herren 
ser at våre bønner ofte er blandet opp med det jordiske. Vi ber om det som vil til-
fredsstille våre selviske ønsker, og Herren svarer ikke på våre bønner på den måten 
vi hadde ventet det. Han fører oss gjennom prøver og vanskeligheter og ydmyker oss 
inntil vi klarere ser våre virkelige behov. Han gir oss ikke ting som vil tilfredsstille 
en forvendt smak eller vil være til skade for oss og gjøre oss til en vanære for Gud. 
Han gir ikke mennesker noe som ansporer deres ambisjoner og bare fremmer deres 
selvopphøyelse. Når vi kommer til Gud, må vi komme med et ydmykt og sønderbrutt 
hjerte som er villig til å innordne alt under hans hellige vilje.» – Lys fra det høye, 
side 88 [HP 89].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvordan påvirker bønn hele vårt åndelige liv? Altså: Hva gjør bønnen med deg 

når du ber? Hvordan er du annerledes etter at du har bedt enn før du gjorde 

det?

2.  Hva sier du til noen som har bedt og bedt om noe uten at det har gått slik 

som personen hadde håpet og bedt om, som for eksempel helbredelse av et 

sykt barn eller liknende? Hvordan skal vi lære å stole på Gud også under slike 

forhold?

3.  Snakk sammen om dine egne opplevelser med bønn og om hva det betyr for 

deg. Hva har du lært som kan hjelpe andre som kanskje har vanskelig for å 

forstå poenget med bønn? 

4.  Hvorfor er det viktig å be selv om vi ikke fullt ut forstår hvordan det hele hen-

ger sammen?
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”DE TRENGER GUD”
Maja, Kroatia

Da Maja var barn i det gamle Jugoslavia, hadde hun 
ikke hørt om Gud. Men en dag hørte hun bestemor 

si til oldemor: ”Jesus var bare et menneske.”
”Nei, Jesus var Gud,” sa oldemoren. Denne samtalen 

ble viktig for Maja. Seks år senere ble hun døpt i Den 
katolske kirke.

Men på skolen i Maruševec ble hun kjent med 
adventister. Som 14-åring begynte hun på adventistenes 
ungdomsskole. Hun merket fort hvor forskjellig det var 
der.

”Før leste jeg ikke i Bibelen. Men her fi kk jeg en bibel og leste den. Jeg sang i en gruppe og 
lærte å holde sabbaten. Jeg skjønte hvorfor adventistene hvilte på sabbaten da jeg leste profeten 
Jesaja 58,13.”

Maja studerte Bibelen. Hun lærte å be av salmene. Evangeliene og brevene lærte henne 
hvordan hun skulle leve. Hun studerte sabbatsskoleleksen og deltok i en bønnegruppe. Hun ble 
adventist på Maruševec, og det var der hun traff sin mann, Daniel.

Etter Maruševec studerte Maja på universitetet i Cakovec. Hun ble lærer og underviste i kroa-
tisk. Da hun ble bedt om å undervise på Maruševec for tolv år siden, så hun det som Guds kall. 
Hun har vært der siden. Nå er hun leder for jenteinternatet.

”For meg er det åndelige viktigst,” sier hun. ”Vi legger vekt på karakterdannelsen, kognitiv 
utvikling, helse og praktiske ferdigheter, men det viktigste er å møte Kristus.”

Iblant ser hun en yngre versjon av seg selv i de unge jentene. ”De trenger kjærlighet og opp-
muntring. De trenger Gud, slik jeg gjorde det.”

I dag kan skolen ta imot 230 elever. De fl este er ikke-adventister. Mange fl ere ønsker å 
komme. ”Vi trenger en ny bygning,” sier Maja.

Undervisningsbygget fungerer også som gutteinternat nå. En del av offeret 13. sabbat går til å 
bygge nytt internat. Da kan man bruke dagens bygning utelukkende til undervisning.

”Denne skolen er unionens største misjonsprosjekt,” sier Maja. ”Mange velger en adventistisk 
utdannelse selv om de ikke er adventister. Vi trenger forbønn. Vi må arbeide for disse elevene 
med vår livsførsel, vår undervisning, alt. De studerer Bibelen, og noen blir døpt. Som jeg, for 23 
år siden.”

• Adventistenes skole i Maruševec 
åpnet i 1974.

• Skolen har grunnskoleundervis-
ning, videregående og college-
undervisning.

• I mange år underviste man på 
slottet i Maruševec, utleid av kom-
munistregimet.
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Å motstå Ånden 
og gjøre ham sorg

18. marsStudium 11

Bakgrunnsstoff
Apg 7,51; Hebr 10,24.25; Ef 4,25–5,2; 1 Tess 5,19–21; Mark 3,28.29.

Minnevers
Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt 

til frihetens dag (Ef 4,30).

Den hellige ånd har en enestående evne til å overbevise syndere om deres sanne 
syndige tilstand. Han skaper også et ønske i oss om å ta imot Jesus og hans tilgivelse 
for syndene. Den hellige ånd har en makeløs evne til å gi oss seier og gjenspeile Jesu 
sinnelag. 

Men svake syndere kan stå den mektige hellige Ånd imot. Han egler seg ikke 
innpå oss.

Synd er svært tiltrekkende. Likevel fører den oss vill, og det ender i døden. Den 
er Guds rake motsetning, det motsatte av hans hellighet og godhet. Den hellige ånd 
avspeiler guddommens hellighet og er motstander av alle former for synd. Han blir 
bedrøvet når vi synder og nekter å gi slipp på synden. Enda så mektig som Den hel-
lige ånd er, kan vi nøytralisere hans positive innvirkning. Vi kan motstå ham ved 
å fortsette vårt syndige liv. Evangeliene lærer at det er én synd som det ikke fi nnes 
tilgivelse for: spott mot Ånden (Matt 12,31.32). 

Denne uken skal vi se hva Bibelen lærer om å gjøre Den hellige ånd sorg, mot-
sette seg ham og slukke Ånden. Vi skal også se på den synden som ikke kan tilgis.



B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 7 89

SøndagStudium 11  /  18. mars

Å STÅ DEN HELLIGE ÅND IMOT

Les Apg 7,51. Hvilken advarsel ble gitt, og hva har dette med oss i dag å gjøre? 

Skriften nevner en rekke synder som synd mot Den hellige ånd. Mange av disse syn-
dene gjelder den enkelte. Men det har også en dimensjon på gruppenivå, som vi kan 
se av Apg 7,51. Stefanus sier at hans anklagere er stivnakket, slik som de opprørske 
israelittene som tilba gullkalven (2 Mos 33,3). De sto Den hellige ånd imot og ville 
ikke høre hva Den hellige ånd ville si dem gjennom Guds profeter. Dette mønsteret 
med motstand mot Gud og hans plan førte til slutt til at noen avviste Herren Jesus 
Kristus. I stedet for å følge Jesus lot de en formell tilbedelse erstatte lydighet mot 
den levende Guds ord. 

Det er ganske utrolig at skrøpelige mennesker, som er skapt av Gud og helt avhen-
gige av ham, kan stå imot Den hellige ånds verk og Guds nåde. Enda så mektig som 
Gud er, tvinger han seg ikke på oss mot vår frie vilje. Han respekterer vårt valg. 

For hvis Gud hadde villet tvinge oss til lydighet, da hadde han vel gjort det i 
Edens hage og spart verden for syndens problem? Gud har skapt oss som frie vesener 
med evnen til å foreta moralske avgjørelser til liv eller død, på godt og ondt. Det er 
en hellig og dyrebar gave vi har fått.

Alle er ansvarlige for sine egne beslutninger, men vi har også et felles ansvar: 
Vi må oppmuntre hverandre til å være trofaste, følge Guds ord og holde oss nær til 
Jesus (Hebr 10,24.25). Vi står Den hellige ånd imot i dag når vi motstår Guds ord og 
når vi ikke akter på budskaper fra hans profeter.

Det er så lett å peke på det gamle Israel og kritisere dem for alle deres feil. Men 
hva med våre egne dårlige beslutninger? Hva ville du si til at de ble like off entlige 
som de feilene det gamle Israel gjorde?

Hva kan vi gjøre for å oppgløde andre til «kjærlighet og gode gjerninger»? 

Hvilket ansvar har du for å fremme «kjærlighet og gode gjerninger» hos andre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



90 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 7

Mandag Studium 11  /  18. mars

GJØRE DEN HELLIGE ÅND SORG: 1. DEL 

Les Ef 4,30. Her bruker Paulus en imperativ og formaner oss om ikke å gjøre Den 

hellige ånd sorg. Hva vil det si å gjøre Den hellige ånd sorg?

Den hellige ånd er en person, ikke bare en guddommelig kraft. Derfor kan han bli 
lei seg. Men hvordan gjør vi Den hellige ånd sorg? Vi må huske at en av Den hellige 
ånds oppgaver er å åpne våre øyne for synd (Joh 16,8). Han leder oss til Jesus, som 
tilgir våre synder og helliggjør oss. Guds Ånd kalles «hellig». Det betyr at han hater 
synd. Men han blir glad når vi er lydige mot Gud i alle ting og tenker og sier det som 
er rent og hellig. Men dette betyr også at han sørger når vi degger for noe som ikke 
er vårt kall verdig. Vi gjør ham sorg når vi klynger oss til synd eller bagatelliserer 
syndens alvor. Det er en alvorlig sak å gjøre Den hellige ånd sorg.

Se på sammenhengen i Ef 4,30, der Paulus’ uttalelse om å gjøre Den hellige ånd 
sorg står. Den handler om deres livsstil før de vendte om til Kristus, og hva som 
fulgte etter omvendelsen. Vi er nye skapninger i Kristus. Derfor må vi være tål-
modige og milde mot hverandre, bære over med hverandre i kjærlighet og sette alt 
inn på å bevare Åndens enhet i den fred som binder sammen (Ef 4,2.3). Nå som vi 
er fornyet ved Ånden (Ef 4,23), følger vi Kristus, som er vårt nye «hode» (Ef 4,15). 
Derfor lever vi ikke lenger i tomhet, slik som hedningene (Ef 4,17) . I stedet lever vi 
et liv som Gud har glede av (Ef 4,24–31). 

Ånden blir trist til sinns når vi lar noe av det negative som er nevnt i kapittel 4, få 
innpass i hjertet, og når dette kommer til uttrykk i våre ord og handlinger. Å gjøre 
Den hellige ånd sorg, er å forakte hans helliggjørende nærvær og livsforvandlende 
kraft ved å fortsette i synd med fullt overlegg. 

Det er ikke likegyldig for Den hellige ånd hvordan vi lever. Les Ef 4,25–31 og lag 

en liste over atferd som gjør Den hellige ånd sorg. Hvorfor sørger han når vi gjør 

sånt? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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GJØRE DEN HELLIGE ÅND SORG: 2. DEL

Det at vi kan gjøre Den hellige ånd sorg, viser at det ikke er likegyldig for Gud hvor-
dan vi lever. Gud påvirkes av våre valg og vårt liv. 

Les Ef 4,25–5,2. Hva får vi beskjed om å gjøre, og hva ville ha vært annerledes i 

vårt liv hvis vi hadde levd etter dette?

Sagt på en positiv måte: Vi gleder Den hellige ånd når vi taler sannheten i kjærlig-
het; når vi er sinte på grunn av synd, men uten å synde i sinne; når vi arbeider med 
våre egne hender og bruker det vårt arbeid har skapt til å gjøre godt mot andre; når 
vår tale er oppbyggelig og formidler nåde til våre tilhørere; og når vi er snille, barm-
hjertige og tilgivende. 

Vi gjør Den hellige ånd sorg hvis vi sier at vi er kristne, men lever som om vi al-
dri hadde hørt om Jesus og vært utsatt for hans ledelse og kjærlighet. Når vi sier at vi 
tror på sannheten, men oppfører oss i strid med bekjennelsen, da gjør vi Den hellige 
ånd sorg. Mangel på moralsk integritet gjør også Ånden sorg. Vårt misjonsarbeid må 
ikke løsrives fra vår etiske livsførsel. Hvis vi lever slik at andre skjønner at vi virke-
lig er Guds barn og avspeiler Jesus, er vi til glede for Gud. 

Les Ef 4,3.4.15.16.32. Hva sier disse versene om fellesskapet og det å leve i 

Ånden? Hvordan åpenbares et Åndsfylt liv i de troendes fellesskap? 

Det er interessant at fellesskapet også er nevnt i Ef 4. Tanken om enhet blir nevnt 
fl ere ganger. Paulus ønsker at vi skal opprettholde Åndens enhet fordi vi lever Guds 
liv sammen med «hverandre» (Ef 4,32). Forholdet til hverandre i kirken, der vi setter 
«alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen» (Ef 4,3), er viktig 
for ikke å gjøre Ånden sorg. Det betyr noe for Gud hvordan vi behandler hverandre i 
kirken, som er et tempel for Den hellige ånd (1 Kor 3,16.17). Det er ytterst viktig for 
Den hellige ånd hvordan vi ser på hverandre i Kristi kropp.

Det er bra å kjenne sannheten og de tre englebudskapene (Åp 14,6–12), men still 

deg selv dette spørsmålet: Hvordan behandler du andre, særlig dem som står 

under deg, eller dem som ikke kan gjøre noe for deg? Altså dem som ikke har noe 

å gi til gjengjeld.
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Å SLUKKE DEN HELLIGE ÅND

Les 1 Tess 5,19–21. Hvordan kan Den hellige ånd slukkes? 

Ordet «slukke» antyder noe som har med ild å gjøre. Det samme greske rotordet 
brukes i 1 Tess 5,19 og Ef 6,16. Dette tyder på at noe ved Den hellige ånd er som 
en ild som vi kan slukke. Vi må huske at Ånden gjør to ting for oss: Han gir oss 
kunnskap om synd, og han gir oss kraft til å seire over synd. Begge deler har med 
helliggjørelsen å gjøre. 

Gjennom Guds ord forteller Ånden oss det som vi behøver å vite for å leve et 
hellig liv, og ved sin iboende kraft setter han oss i stand til å leve i tråd med denne 
kunnskapen. En ting vi kan gjøre for ikke å slukke Ånden, er å ikke forakte profet-
ord (1 Tess 5,20). Paulus sier at de troende i Tessaloniki ikke må forakte profetord, 
og likevel ber han dem vise dømmekraft (1 Tess 5,21). Vi skal være åpne for Ånden i 
vårt menighetsliv og bør ikke slukke Den hellige ånds fl amme. Men vi behøver også 
dømmekraft, for falsk lære og falske profeter vil fortsette å være et problem i kirken. 

Ikke alle ånder er av det gode. Men Guds ord er inspirert av Den hellige ånd, og 
det er en lykt for vår fot og et lys på vår sti (Sal 119,105). Det er en rettesnor som nye 
profetiske utsagn skal måles mot. I bibelsk tid var en slik lampe en brennende veke 
som kastet lys foran føttene til dem som var ute og gikk i mørket. Bibelen forklarer 
hvordan vi skal «vandre i Ånden» (Gal 5,25). Vi gjør det ved å overgi oss til Guds 
ords lære og ved å rette oss etter de tilskyndelser som Den hellige ånd gir oss om 
hvordan vi bør leve. 

Mange som bekjenner seg til å tro at Bibelen er Guds ord, tolker den slik at Skrif-
ten berøves enhver reell autoritet. Dermed får ikke Bibelen noen praktisk betydning 
for deres liv. Og når vi forakter Guds ord og behandler det respektløst, eller unnlater 
å anvende det på oss selv, slukker vi den lampen som skulle lede oss på veien og 
oppmuntre samvittigheten til gode gjerninger. 

Les 1 Tess 4,7.8. Hva vil det si å bli kalt til «et hellig liv»? På hvilke områder av 

livet må du kanskje spørre deg om du egentlig lever «et hellig liv»?

__________________________________________________________________________________________________________________
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Å SPOTTE DEN HELLIGE ÅND

Les Mark 3,28.29; Luk 12,10 og Matt 12,31.32. Hvis all synd og spott kan tilgis, 

hva er det da som ikke kan tilgis?

Det er neppe noen synd som har skapt større uro og angst blant kristne enn spott 
mot Den hellige ånd. Og ingen har vært mer misforstått. Noen tror at Jesus tenker 
på konkrete synder som er spesielt heslige. Men vi skal huske at all synd er heslig 
for Gud, selv om noen synder kan ha mer drastiske følger enn andre. Men hva mente 
Jesus da han talte om den utilgivelige synd? 

Faktisk er det ingen av disse tekstene som sier at denne synden ikke kan tilgis, 
bare at den ikke vil bli tilgitt. Husk: Den hellige ånds verk er å føre syndere til 
bevissthet om synd og å vekke et ønske om å ta imot Jesus, han som tilgir synd. 
Spott mot Den hellige ånd må derfor forstås som en bevisst og standhaftig avvisning 
av Jesu frelsesverk. Dette skjer når man med fullt overlegg motsetter seg Åndens 
vitnesbyrd om Kristus og hans frelse og nåde. 

Jesus sikter ikke til folk som kommer med noen ærekrenkende bemerkninger. 
Spott mot Den hellige ånd skjer kun når det er tale om vedvarende vantro og åpent 
fi endskap mot Jesus. Det å spotte Den hellige ånd er ikke noen enkelthendelse. Det 
er en gjennomført måte å leve på.

«I stedet for å ta imot det beviset de ble tilbudt og i stedet for å innse at Kristi 
verk var fra Gud, holdt de fast på sitt onde forsett og sa: Han utførte denne fantas-
tiske gjerningen med djevelens hjelp. Dette var synd mot Den hellige ånd.» – Loma 
Linda Messages, side 156.

Når menneskehjertet setter seg halsstarrig imot Gud og dermed bevisst nekter å gi 
Jesus det han har rett på, blir hjertet forherdet og innser ikke sannheten i Den hellige 
ånds vitnesbyrd om Guds tilbud om frelse i Jesus Kristus. Denne synden er hinsides 
tilgivelse, ikke fordi Gud ikke kan eller vil tilgi, men fordi personen ikke er i stand 
til å innse sin synd. Derfor godtar han ikke tilgivelsen i Jesus. Denne holdningen får 
konsekvenser for evigheten. 

Hvordan kan vi være sikker på at vi ikke lever i opposisjon til Gud og står Den hel-

lige ånd imot? (se, f.eks. 1 Joh 5,3 og Rom 8,14).

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Når engstelige mennesker spør om de har begått den utilgivelige synd, viser det at de 
helt sikkert ikke har gjort det. Hadde de begått den, ville det ikke ha bekymret dem. 
Deres bekymring er bevis godt nok for at de fortsatt er åpne for Åndens ledelse. Det 
som denne personen bør gjøre, er å ta imot Jesu rettferdighet, klamre seg til Jesu 
fortjeneste og leve i tro og lydighet heretter. Bare når de er dekket av Kristi rettfer-
dighet, som er «Guds rettferdighet» (Rom 10,3), kan de ha den fred og visshet som 
de mangler nå. 

Det er egentlig bare én som Gud ikke kan tilgi, og det er den som tviholder på at 
han ikke vil komme til Jesus og få tilgivelse. «Den synd det er å spotte Den hellige 
ånd, er ikke noe vi sier eller gjør av ubetenksomhet. Det er en fast, hardnakket mot-
stand mot sannhet og bevis.» – Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commen-
tary, bind 5, side 1093. «Ingen behøver å oppfatte synd mot Den hellige ånd som noe 
vagt og mystisk. Synden mot Den hellige ånd er det at vi vedvarende nekter å ta imot 
invitasjonen til å bli omvendt.» – Side 1093. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk deg at noen kom til deg og var redde for at de hadde begått den utilgive-

lige synd. Hva ville du si, og hvilke tekster ville du bruke for å hjelpe dem? 

Hvorfor er det så viktig å forstå frelse ved tro alene for å kunne hjelpe en som 

føler seg håpløst fortapt? 

2. Vi slukker Den hellige ånd når vi nekter å handle eller tale etter hans tilskyn-

delser. Hvor står vi eventuelt i fare for å slukke Den hellige ånd? Altså: På 

hvilke områder av livet motsetter vi oss Guds ledelse, og hvordan kan vi lære 

å overgi oss? 

3. Noen ganger tillater Gud omstendigheter som vi misliker eller misforstår. Slik 

var det f.eks. med Job. Hvorfor kan en bitter innstilling dempe Den hellige 

ånds verk i vårt liv? Hvordan kan vi få større tillit til Gud og overgi oss helt til 

ham, selv under de vanskeligste forhold? 

4. Noen går helt bort fra Kristi kropp og vil være kristne på egen hånd fordi de er 

redde for å bli «smittet» av det de mener er nedbrytende innfl ytelse i kirken. 

Hva er galt med dette, og hvorfor er det ikke en bibelsk måte å reagere på? 
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”GUD ER VIKTIGST”
Naum, Kroatia

Da Naum var sju år, bestemte han seg for ikke å gå 
på skolen på lørdager. Etter to helger kom en kom-

misjon på fem til klasserommet og spurte ham hvorfor 
han skulket på lørdag.

”Fordi jeg tror på Gud, og ifølge det 4. bud skal jeg 
ikke på skolen på sabbaten. Jeg går heller i kirken.”

”Du blir utvist og får ingen skolegang,” sa forhøreren. 
”Jeg gjør det likevel, for Gud er viktigst,” sa gutten.

”Hva gjør dere der?” ”Vi leser i Bibelen, synger og 
ber,” sa Naum. Han måtte synge for dem. Han ba også 
og takket Gud for helse, myndigheter og at han ville lede 
kommisjonen til å gjøre en god jobb.

Etter bønnen spurte de om faren hans hadde forbudt ham å gå på skolen. ”Nei,” sa Naum. 
Hadde han sagt ja, ville faren ha blitt sendt i fengsel. Men faren visste at gutten ville bli forhørt, 
så han hadde ikke sagt noe.

Kommisjonen tidde et øyeblikk. Så sa de: ”Du skal få høre fra oss.”
Han hørte ikke mer fra kommisjonen, så Naum fortsatte på skolen, unntatt lørdager. Men etter 

grunnskolen var veien stengt. Han begynte å arbeide på gården hos faren. Men Gud hadde andre 
planer.

Skolen i Maruševec åpnet i 1969, med 45 elever. ”Det var som et mirakel,” sier Naum. ”Vi 
var første generasjon, lærerne leste Utdannelse av Ellen White, og vi fi kk den best tenkelige 
skolegang.”

Skolen hadde ikke godkjenning, så elevene måtte ta eksamen i alle fag hvert år. 
”Det var tøft, men etter fi re år skåret vi høyest i hele Jugoslavia.”
Siden studerte Naum fransk og latin i Zagreb. Etter studiene fi kk han to jobbtilbud. Et fra 

adventistskolen i Maruševec og et fra kommuniststyret.
Da han snakket med folkene fra myndighetene, sa Naum: ”Dere vet jeg er adventist og går i 

kirke hver lørdag. Hvorfor får jeg tilbud om jobb?” 
”Fordi vi trenger ærlige folk i politikken, og det er ikke mange av dem.”
”Takk,” svarte Naum, ”men jeg har alt sagt ja til skolen i Maruševec.”
Naum underviste ved Maruševec i mange år, ikke bare fransk og latin, men evige verdier. 

”Maruševec er en misjonsmark. Derfor må skolen utvikle seg. Hvor ellers fi nner man 200 ikke-
adventister som lærer om Gud hver kveld, hver sabbat, hver dag?”

Takk for at du støtter misjonsarbeidet på skolen i Maruševec i Kroatia.

• Kroatia-distriktet tilhører Den 
adriatiske union og ble dannet i 
1925.

• Kroatia har 84 adventistkirker og 
2796 medlemmer.

• Adventistenes pastorskole i Kroa-
tia åpnet i Beograd i 1931. Nå ligger 
den i Maruševec og kalles Adriatic 
Union College.
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Den hellige ånds verk

25. marsStudium 12

Bakgrunnsstoff
Joh 16,8–11; Rom 5,10; Hebr 4,15.16; 1 Pet 5,8.9; 1 Joh 5,12.13; Sal 31,24.

Minnevers
Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på 

håp ved Den hellige ånds kraft (Rom 15,13).

Vi nærmer oss slutten av kvartalets studium om Den hellige ånd og åndelighet og vil 
se nærmere på et av Åndens verk som vi ikke har berørt. 

Da Jesus fortalte disiplene at han ville gå til Faderen, lovet han å sende dem Den 
hellige ånd. «Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal 
lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere» (Joh 14,26). 

Ifølge Jesus er Den hellige ånd en parakletos, det vil si en «hjelper» eller «trøs-
ter», eller en «talsmann» som går i forbønn for oss. Samtidig fortalte Jesus også hva 
denne talsmannen skulle gjøre: Han skal «overbevise» verden om synd og rettferdig-
het og dom (Joh 16,8). 

Denne uken skal vi se nærmere på denne siden av Den hellige ånds verk. Vi skal 
også se at dette Åndens verk er forbundet med to andre viktige sider ved hans virke 
for oss: vår frelsesvisshet og det store håpet som er drivkraften i vårt liv som Jesu 
Kristi disipler.
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OVERBEVISNING OM SYND

Les Joh 16,8.9. Hvilket viktig arbeid utfører Den hellige ånd for oss, og hvorfor er 

dette så viktig? 

Jesus har kalt Den hellige ånd parakletos. Ordet er rikt på mening og formidler 
tanken om en hjelper, talsmann og trøster. Den hellige ånd er ikke vår anklager eller 
aktor når han utfører den viktige oppgaven å overbevise oss. Jesus har ikke sendt 
ham for å fordømme oss, men for å hjelpe oss å se vårt behov for nåde.

Bare en trøster blir mottatt som hjelper. Det er tragisk at velmenende kristne ofte 
møter syndere med en anklagende ånd og ikke med en hjelpende hånd. Hvis vi går 
rundt og peker på synd i andres liv, gjør vi noe som Jesus ikke har bedt oss om. Hva 
har vi med å påpeke andres synd? Er vi syndfri?

Les Rom 2,1 og Matt 7,3. Hva må disse versene få lære oss? 

Vi er hans vitner, ikke hans anklagere. Vi er kalt til å være vitner om hans kraft til 
å sette fri, ikke til å fordømme andre og deres feil. Når vi prøver å overbevise andre 
om deres synd, tilraner vi oss en oppgave som vi ikke har noe med. Dette er Den 
hellige ånds verk.

Det er ikke vi, men talsmannen som skal «overbevise» (Joh 16,8) verden om hva 
synd er. Folk som ikke har overgitt seg til Jesus, mangler ofte begreper om hva synd 
er og hvor ødeleggende det kan være. 

Tanken her er ikke at Ånden skal påpeke spesifi kke feil de gjør. Nei, han tar for 
seg den helt grunnleggende synden: manglende tro på Jesus Kristus (Joh 16,9). Vår 
store elendighet og fremmedgjøring er ikke vår moralske ufullkommenhet, men at vi 
er blitt fremmede for Gud og ikke vil ta imot ham som Gud har sendt for å redde oss 
fra dette. 

Det underliggende problemet ved all synd er at vi ikke tror på Jesus. Dermed 
forkaster vi den eneste som kan redde oss fra synd og skyld. Dette er den synden 
som gjør seg selv til alle tings sentrum og ikke vil tro Guds ord. Bare Den hellige 
ånd kan åpne vårt sinn så vi ser vårt behov for omvendelse og redningen i Kristi død 
for vår skyld.

__________________________________________________________________________________________________________________
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BEHOVET FOR RETTFERDIGHET

Joh 16,8 sier at Den hellige ånd skal overbevise verden, ikke bare om synd, men også 
om rettferdighet. Med andre ord: Verden, som ikke vet hva synd er, vet heller ikke 
hva sann rettferdighet er. 

Uomvendte mennesker forestiller seg at ytre moral er nok. De vil ha sin egen rett-
ferdighet, ikke Guds. De vil ha en rettferdighet som bygger på ytre handlinger, så som 
lydighet mot Guds lov. Men lydighet mot loven kan ikke rettferdiggjøre oss for Gud. 

I Jes 64,5 sier profeten at alle de rettferdige gjerningene som folk på hans tid 
fant på, var som «urent tøy». Selv vår religiøst motiverte rettferdighet er faktisk det 
motsatte: urettferdighet. 

Men Jesu rettferdighet holder. Den oppfyller alle kravene i Guds lov. Den teller 
hos Gud Fader. Og vi kan påberope oss den ved troen på Jesus Kristus alene.

Les Rom 5,10 og Hebr 4,15.16. Hva er sammenhengen mellom vår rettferdighet og 

Kristi tjeneste i himmelen?

Den rettferdighet som loven krever, ble oppfylt i Jesu fullkomne liv. Han døde i 
vårt sted. Han ble avvist av dem som drepte ham her på jorden, men Faderen ønsket 
ham velkommen i himmelen. I og med oppstandelsen godkjente Gud Fader Jesu liv 
og frelsesverk. Nå går Jesus i forbønn for oss (Hebr 4,15.16), og han tilregner oss 
verdien av sin død for vår skyld fordi vi ikke har den rettferdighet som skal til for å 
bli frelst. 

Og vi kan leve fordi han bor i oss. «Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke 
lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt 
og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» 
(Gal 2,19.20). Når Jesus bor i oss, vandrer vi i Ånden (Rom 8,4) og får et nytt åndelig 
liv ved Åndens kraft (se Gal 3,2–5; 5,16.18).

Faderen opphøyde Jesus i himmelen. Dette viser seg i Kristi mektige tilstedevæ-
relse hos oss ved Ånden. Den hellige ånd gir disiplene kraft til å leve i stadig større 
harmoni med Kristus. 

Har du opplevd hvor skitne dine egne forsøk på rettferdighet er? Hva kan dette 

lære deg om behovet for å få Kristi rettferdighet i stedet? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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OVERBEVISNING OM DOM

Les Joh 16,8.11. Hvilken dom er det Jesus taler om? Hvorfor er denne dommen godt 

nytt?

Det gjenstår en siste overbevisning som er en del av Åndens verk: overbevisning om 
dommen. Her tar mye av vår forkynnelse omkring dette skriftstedet en dreining som 
er både feilaktig og skadelig. En samtale om synd og rettferdighet får ofte bekjen-
nende kristne til å komme med en advarsel om dom over dem som forkaster Kristus. 
Med dette ønsker de å advare syndere (ofte med skrekk i stemmen) om den dommen 
som venter dem. 

Denne dommen er reell nok, men det er ikke dette Jesus taler om i Joh 16,11. Hans 
talemåte viser at det ikke dreier seg om fremtidig dom, slik som i Joh 12,48. Nei, den 
siden av dommen som Jesus taler om her, er den gode nyheten at Satan snart ville bli 
dømt på Golgata. Djevelen, som er sannhetens store fi ende, lever på overtid. Dom-
men kommer, men her er Jesus opptatt av at denne verdens fyrste alt er dømt (Joh 
12,31). 

Les 1 Pet 5,8.9. Hvordan blir Satan beskrevet hos Peter? Hvordan kan vi stå ham 

imot?

Djevelen vet godt at hans tid er kort og at han led et skjebnesvangert nederlag på 
Golgata, men han er fremdeles i live. Han er rasende og prøver å sluke så mange han 
kan. Men han er en beseiret fi ende. Jesus har vunnet kampen. Hans blod setter oss fri. 

Under annen verdenskrig led Tyskland sitt avgjørende nederlag da de allierte 
klarte å gå i land i Frankrike 6. juni 1944. Det var klart at Hitler hadde tapt. Men de 
elleve månedene mellom D-dagen (da angrepet startet) og V-dagen (8. mai 1945, da 
krigen var slutt i Europa) ble de blodigste i hele krigen. På samme måte vet Satan godt 
at hans nederlag på korset var endelig. Likevel kjemper han hardnakket videre og 
prøver å sluke fl est mulig. I disse vanskelige tider blir vi oppfordret til å være edru og 
våke og kaste all bekymring på Jesus, for han har omsorg for oss (1 Pet 5,7.8).

Hvorfor er dommen godt nytt? Hvem er vår kausjonist i dommen? Hvordan kan vi 

forkynne om dommen på en slik måte at vi skaper håp i stedet for frykt?

__________________________________________________________________________________________________________________
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FRELSESVISSHET

Les 1 Joh 5,12.13; Rom 8,15–17 og 2 Kor 5,5. Hvorfor kan vi ha visshet om evig liv 

når vi har tatt imot Kristus som frelser? Hva er grunnlaget for denne forsikringen?

Det er Den hellige ånd som fører syndere til Jesus. Jesu stedfortredende død har 
forsonet oss med Gud. Hans tilgivelse setter oss fri så vi kan leve et nytt liv som 
Guds adoptivbarn. Nå er vi ikke lenger Guds fi ender (Rom 5,10). Vi lever slik Ånden 
vil (Rom 8,4) og er opptatt av det som hører Ånden til (Rom 8,5). Hvis vi ikke hadde 
hatt Kristi Ånd, ville vi ikke ha vært hans barn, og vi ville ikke ha tilhørt ham (Rom 
8,9). Men nå har vi Den hellige ånds indre vitnesbyrd, som bor i oss. Han vitner for 
oss at vi tilhører Jesus og at vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger (Rom 8,17). 
Det samme mektige liv som reiste Jesus opp fra de døde, er nå aktivt i oss og gjør 
oss levende, vi som var åndelig døde (Rom 8,10). Men mer enn det: Han besegler 
vårt hjerte med forvissningen om at vi tilhører Gud. Etter å ha hørt og trodd evange-
liet om frelsen, ble vi beseglet i Jesus med Den hellige ånd. Ånden er gitt som et pant 
på vår arv (Ef 1,13.14). Enhver troende kan ha denne forvissningen (1 Joh 5,12.13).

Les Ef 1,13.14. Hva vil det si å bli beseglet med Ånden?

De som tar imot Jesus, er født på ny, eller «født av Ånd» (Joh 3,3.5). Den hellige ånd 
besegler dette i vårt hjerte slik at vi kan være sikker på at vi er frelst og opplever 
gleden ved å være et Guds barn. Den hellige ånd viser at vi tilhører Kristus. «Den 
som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til» (Rom 8,9). Nå er vi oss bevisst at 
Gud er vår Far og at vi er hans barn, og han elsker oss. Den hellige ånd er forskud-
det eller pantet på det evige liv og udødelighetens gave som vi får del i ved Jesu 
gjenkomst (1 Kor 15,51–54). Dette er kjennetegnet på sann tro. Det er vanskelig å se 
hvordan kristne kan vitne med overbevisning og kraft uten en slik forvissning. 

«Tal mot, tal tro og håp, og du vil være full av lys i Herren. Fest tanken på den 
åpne døren som Kristus har satt foran deg og som ingen kan stenge. Gud vil stenge 
døren til alt ondt hvis du gir ham sjansen. Når fi enden kommer som en mektig elv, 
vil Herrens Ånd reise sin fane mot ham for din skyld.» – Advent Review and Sabbath 
Herald, 16. april 1889.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN HELLIGE ÅND OG HÅP

Les Rom 5,4.5; 15,13 og 1 Kor 13,13. Hva er sammenhengen mellom kjærlighet og 

håp? Hvordan gir Den hellige ånd oss kjærlighet og håp? 

Det er Den hellige ånd som har utøst Guds kjærlighet i vårt hjerte. Han forbinder 
oss med Gud og lar Guds kjærlighet bo i oss. Guds urokkelige kjærlighet er håpets 
grunnfjell. Uten kjærlighet, intet håp. Bare kjærlighet kan skape håp. Men Guds 
kjærlighet og trofasthet hører nøye sammen. Derfor har vi dette håpet om at han vil 
komme og hente oss hjem til s  eg. 

Les Sal 31,24. Hva gjør håpet med oss? 

Håpet inspirerer. Håpet gir nye krefter. Håpet får oss til å synge og være glade. 
Håpet er en livsnødvendighet. Hva skal livet være godt for hvis vi ikke har håp? 

Men det å ha håp er ikke det samme som å være optimistisk. Optimisten tror at 
alt blir bedre: været, økonomien, karakterene osv. Men håp er ikke blind optimisme. 
Håpet er forankret i Guds trofasthet og i de løftene han har gitt. Håpet tror at Gud 
vil gjøre det han har sagt fordi han er trofast og sannferdig. Gud har vist at han er til 
å stole på, og han er ikke vaklevoren. Hans standhaftighet og sannhet er grunnlaget 
for vårt håp.

Men grunnlaget for vårt håp er naturligvis også Jesus på korset. Når vi betrakter 
korset, får vi den klareste fremstillingen av Guds kjærlighet til oss. Korset, der Jesus 
døde for vår synd, gir oss og universet en enestående åpenbaring av Guds vesen. Vi er 
syndige skapninger i et veldig univers, og vi fi nner ikke håp i oss selv eller det «store» 
vi måtte ha utrettet. Vårt håp fi nner vi i den Gud som har åpenbart seg på korset. 

Hvordan er håpet om Jesu gjenkomst forankret i Guds trofaste løfter? Hvordan 

påvirker håpet vårt liv? Hvordan kan vi utvikle en livsstil som gjenspeiler håp, 

ikke fortvilelse?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les utdrag av Ellen G. White: Ye Shall Receive Power, særlig oktoberavsnittet 
«Ready for the Spirit». 

Den hellige ånds verk kan sammenfattes slik: Ånden arbeider i harmoni med Gud 
Fader og Gud Sønnen for å gjennomføre vår frelse. Den hellige ånd vekker oss fra 
åndelig død. Han hjelper oss å innse vår syndighet så vi forstår at vi er fortapt i oss 
selv. Han vekker et ønske om forandring og fører oss til Jesus Kristus, som er den 
eneste som kan tilfredsstille våre innerste behov. Han gir oss frelsesvisshet fordi han 
alltid peker på Jesus og det Jesus har gjort for oss. Han gjør oss mer lik Jesus. Han 
bevarer oss trofaste i vår vandring med Gud. Han setter oss i stand til å gjøre Guds 
vilje og drive eff ektivt misjonsarbeid. Han opphøyer det skrevne Guds ord som vår 
pålitelige veileder og norm for læren og kristenlivet. Hvor ville vi ha vært uten Den 
hellige ånd? Hva kunne vi ha gjort uten Ånden? Vi ville ha vært ulykkelige og for-
tapte, og vi kunne ikke ha gjort noe til Guds ære. Takk Jesus, for at du lovte oss Den 
hellige ånd og sendte ham. «Den hellige ånd var den største av alle gaver han kunne 
be sin Far om for å styrke og glede sitt folk.» – Ye Shall Receive Power, side 13.

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk over det igjen: Hva er synd, og hva er rettferdighet? Hvorfor skal vi 

kristne, som tror at Bibelen er Guds ord, ha en annen oppfatning av hva synd 

og rettferdighet er enn dem som ikke tror på Bibelen? Hva består forskjellene 

i? Hva lærer Bibelen om synd og rettferdighet som andre kilder ikke gjør? 

2. Snakk sammen om hvilke sider av Den hellige ånds verk som har vært mest 

verdifulle for dere. Hvorfor var det så viktig, og hvordan har det påvirket ditt 

liv?

3. Snakk sammen om det håpet vi har i Jesus. Hvilke grunner har vi for dette 

håpet? Altså: Hva kan dere si når «noen krever dere til regnskap for det håp 

dere eier» (1 Pet 3,15), og hvorfor? Hvilket argument er mest overbevisende?

4. Denne uken har vi tatt opp spørsmålet om frelsesvisshet. Hva er slik visshet? 

Og hvorfor har vi den (hvis vi har den)? Hva må den bygge på? Og hvordan 

skiller den seg fra overmot?
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TRETTENDE SABBAT

Dette kvartalet har vi hørt fra de fi re landene Irland, Polen, Norge og Kroatia.
I Dublin traff vi Theda, som hadde en fortid med alkoholisme og ødelagte samliv, men 

moren ba for henne, og i dag gjør Theda en stor jobb ved Cuisle-senteret i Dublin, der hun hjelper 
andre som har problemer.

Vi traff også Tatjana fra Moldova, som kom til Irland som fl yktning. Via mange omveier traff 
hun et adventistpar som besvarte alle hennes spørsmål fra Bibelen. I dag er Tatjana og de tre 
barna hennes adventister.

Historien om Elizabeth og Mercha viser at Gud bruker omstendigheter. I Merchas tilfelle var det 
en motorsykkelulykke. For Elizabeth var det den kjærligheten hun opplevde hos Merchas foreldre.

Adventistene eier bare en bygning i Dublin. Oppmøtet har vokst, og det er minst tre grupper 
som holder til i leide lokaler. En del av offeret i dag går til å bygge en ny kirke i Dublin, så de får 
et permanent tilholdssted.

I en annen historie så vi at en spasertur i en park i Irland førte tre polske kvinner sammen. Det 
resulterte i håp og dåp. I Nowa Huta i Polen var det helseevangelisering og Hope Channel Poland 
som nådde mennesker. Via en papirlapp som hans kone fant på veien, kom den blinde Marian til 
tro og er nå sabbatsskoleleder og forkjemper for sabbatsprogrammet til Hope Channel Poland.

Hope Channel holder til i kummerlige lokaler i Warszawa og trenger et ordentlig studio der de 
kan lage programmer for polakker over hele verden.

I Oslo besøkte vi Betel, som skal renovere kjelleren der Norsk Bokforlag åpnet i 1879. Det 
trengs mer plass til sabbatsskole og seminarrom, samlingsrom og et sted for de unge.

I det gamle Jugoslavia var det skoleplikt på lørdager. Førsteklassingen Naum fortalte kommu-
nistenes skolekommisjon at ”Gud er viktigst” i livet og at han ikke ville komme på lørdager.

Senere ble han en av de første elevene på adventistenes nye skole i Maruševec. Etter univer-
sitetet ble han lærer på skolen der de fl este elevene er fra ikke-adventisthjem. Naum betrakter 
skolen som en misjonsmark. ” Hvor ellers fi nner man 200 ikke-adventister som lærer om Gud 
hver kveld, hver sabbat, hver dag?”

Skolen i Maruševec trenger sårt til klasserom og internatplass. En del av offeret i dag går til å 
bygge gutteinternat. Det gir plass til fl ere, og undervisningsbygget får fl ere klasserom.

Takk for at dere gir rundhåndet i dag. Gavene fyller et stort behov i Kroatia, Norge, Polen og 
Irland. Dere kan gjøre en evig forskjell for mange.

OFFERET 13. SABBAT BIDRAR TIL Å:

• Bygge en SDA-kirke i Dublin, Irland.
• Bygge gutteinternat ved adventistenes videregående skole i 
Maruševec, Kroatia.
• Renovere et internasjonalt evangeliseringssenter for unge i Oslo.
• Bygge TV-studio for Hope Channel i Warszawa, Polen.

FREMTIDIGE PROSJEKTER

Neste kvartal besøker vi 
West-Central Africa Division 
(WAD). Blant prosjektene er 
et fl erbrukssenter ved Bab-
cock University i Nigeria og 
en adventistskole i Gabon.
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Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og off entlig godkjent studie-
forbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og 
institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjen-
nom en samarbeidsavtale.

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. 
Formålet er A) å fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjo-

nenes menigheter, organisasjoner og institusjoner og B) å bidra til å gi alle 
mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse ved å fremme den enkeltes 
menneskelige og åndelige utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeids-
liv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbund-
enes virksomhet.

Virksomheten  drives i tråd med voksenopplæringsloven, og fi nansieres med 
medlemskontingent og bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Vi bygger 
virksomheten på disse verdiene:

• Frivillighet
• Menneskeverd
• Utvikling
• Økumenikk
• Samfunnsansvar

Å fordele tilskudd til opplæring, arrangere Årets kurs for lokale ressursperso-
ner, gi pedagogisk veiledning, være en pådriver for utvikling av studiemateriell 
og pedagogiske arbeidsformer og drive interessepolitisk arbeid overfor myndig-
hetene er blant våre kjerneområder.
http://k-stud.no/

Adventistkirken er medlem og bibelgrupper kan derfor søke om tilskudd her:
http://minekurs.studieplaner.no/k-stud/



SOLENEDGANG FREDAG KVELD I 2017SOLENEDGANG FREDAG KVELD I 2017

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside: 
http://www.hvafor.no/oppslag/nar-er-soloppgang-og-solnedgang

*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 31. mars og 3. november.

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   6 15.33 15.58 15.51 14.58 13.31 - - -
  13 15.47 16.11 16.05 15.16 14.02 13.11 12.02 -
  20 16.03 16.26 16.22 15.37 14.33 13.56 13.24 12.24
  28 16.23 16.44 16.42 16.01 15.08 14.39 14.16 13.36
 Februar   3 16.39 16.58 16.58 16.20 15.34 15.09 14.48 14.15
  10 16.57 17.15 17.17 16.42 16.02 15.41 15.23 14.54
  17 17.15 17.32 17.36 17.04 16.29 16.12 15.56 15.29
  24 17.33 17.48 17.54 17.25 16.56 16.41 16.27 16.02
 Mars   3 17.51 18.05 18.12 17.46 17.21 17.08 15.56 16.33
  10 18.09 18.21 18.30 18.07 17.46 17.35 17.24 17.04
  17 18.26 18.37 18.47 18.27 18.11 18.02 17.52 17.33
  24 18.43 18.53 19.05 18.47 18.35 18.29 18.20 18.03
  31 20.00* 20.08* 20.22* 20.07* 19.59* 19.55 19.48 19.33
 April   7 20.17 20.24 20.39 20.27 20.24 20.22 20.17 20.03
  14 20.34 20.40 20.57 20.48 20.50 20.51 20.47 20.36
  21 20.51 20.55 21.15 21.09 21.17 21.20 21.19 21.10
  28 21.08 21.11 21.33 21.30 21.44 21.52 21.53 21.49
 Mai   5 21.26 21.27 21.50 21.51 22.14 22.27 22.33 22.37
  12 21.43 21.42 22.08 22.13 22.46 23.09 23.24 00.12
  19 21.59 21.57 22.25 22.35 23.23 00.11 - -
  26 22.14   22.10 22.40 22.55 00.10 - - -    
Juni   2 22.27 22.22 22.54 23.14 - - - -
  9 22.37 22.31 23.04 23.29 - - - -
  16 22.43 22.36 23.11 23.38 - - - -
  23 22.46 22.38 23.13 23.41 - - - -
  30    22.43 22.36 23.10 23.36 - - - -    
 Juli   7 22.36  22.31 23.03 23.24 - - - - 
  14 22.26 22.22 22.52 23.08 00.36 - - -
  21 22.13 22.10 22.38 22.49 23.42 - - -
  28 21.57 21.56 22.22 22.29 23.05 23.31 23.53 -    
August   4 21.40 21.40 22.04 22.07 22.32 22.47 22.54 23.02
  11 21.21 21.23 21.45 21.44 22.00 22.09 22.12 22.09
  18 21.01 21.05 21.25 21.20 21.30 21.35 21.34 21.27
  25 20.41 20.46 21.04 20.56 21.00 21.02 20.58 20.48
 September   1 20.20 20.27 20.43 20.32 20.31 20.30 20.25 20.12
  8 19.59 20.07 20.22 20.08 20.02 19.58 19.52 19.37
  15 19.38 19.47 20.00 19.43 19.33 19.27 19.19 19.03
  22 19.17 19.27 19.38 19.19 19.04 18.57 18.47 18.29
  29  18.55 19.07 19.17 18.55 18.36 18.26 18.16 17.56
 Oktober   6 18.34 18.48 18.56 18.31 18.08 17.56 17.44 17.22
  13 18.14 18.28 18.35 18.07 17.39 17.25 17.12 16.48
  20 17.54 18.10 18.14 17.44 17.11 16.55 16.40 16.14
  27 17.35 17.52 17.54 17.21 16.43 16.24 16.07 15.39
 November   3 16.16* 16.35* 16.36* 15.59* 15.15* 14.52 14.33 14.02
    10 15.59 16.19 16.18 15.38 14.48 14.20 13.58 13.21
  17 15.44 16.06 16.03 15.19 14.20 13.47 13.19 12.32
  24  15.31   15.54 15.49 15.02 13.53 13.10 12.30 -    
 Desember   1 15.21 15.45 15.39 14.48 13.27 12.20 - - 
  8 15.15 15.40 15.32 14.38 13.02 - - -
  15 15.12 15.38 15.29 14.33 12.43 - - -
  22 15.14 15.41 15.31 14.35 12.38 - - -
  29 15.21 15.47 15.38 14.42 12.57 - - -



BIBELSTUDIEMATERIELL 
FOR BARN OG TENÅRINGER

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

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

Minsten, 0–2 år
I 2017 brukes årgang B

Smårollingene, 3–5 år
I 2017 brukes årgang B

Miniorene, 6–9 år
I 2017 brukes årgang B

Power Points, 10–13 år
I 2017 brukes årgang B

Real Time Faith, 14–16 år
I 2017 brukes årgang B. 
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med 
Norsk Bokforlag 
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no
eller til ordrekontoret 

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

2. kvartal 2017
Bibelteksten dette kvartalet er skrevet av en person som tilbrakte mye tid 
sammen med Jesus. Peter ble en leder blant de første kristne. Derfor er hans 
ord og formuleringer verdt et studium. Men det blir kanskje enda mer spen-
nende å lese hans brev når man vet at menighetene han skrev til, opplevde 
store utfordringer, både forfølgelse og vranglære. 

Peter velger å fokusere på Jesus. Han har også en praktisk tilnærming til 
hvordan kristenlivet skal leves. Jesus ba ham om å fø sine lam. Vi er blant 
disse lammene, så la oss bli oppbygget ved å lese det Peter skrev.

1. lekse, personen Peter
Minnevers: Matt 14,30
Bibeltekster: Luk 5,1-11; Matt 16, 13-17; Matt 14, 22-23; Luk 22, 31-34.53-62; 
Gal 2,9.11-14

2. lekse, en uforgjengelig arv
Minnevers: 1 Pet 1,22
Bibeltekster: 1 Pet 1,1-2; Joh 3,16; Esek 33,11; 1 Pet 1,3-21; 3 Mos 11,44-45; 
1 Pet 1,22-25

3. kvartal 2017
Galaterne

4. kvartal 2017
Romerne

1. kvartal 2018
Forvaltning



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 det-
te er interessant for deg, kan du abonnere på begge deler ved å sende en forespørsel 
til solveig.krusholm@adventist.no. Ellers kan vi nevne at de norske bibelstudiehef-
tene kan lastes ned gratis på: www.bibelstudier.no

Fordi de samme bibelstudiene brukes i mange land, vil du kunne fi nne 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 fl est mulig skal få komme til orde. Det er kanskje også 
viktig å tenke over at det for de fl este 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 fl ere som vil si 
noe?
– Interessant at vi ser forskjellig på dette. Takk for ditt innspill. Er det fl ere 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 fi nne 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 fl est mulig.

Modeller for bibelstudium
Det fi nnes mange modeller for bibelstudium. En mulighet er å lese Bibelen på tre 
forskjellige måter: Med mikroskop, teleskop og stetoskop. Først ser man på detal-
jene 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



DEN TRANSEUROPEISKE DIVISJON

DISTRIKTER  MENIGHETER  GRUPPER  MEDLEMMER  FOLKETALL
Adriaterhavet  103 15 3 763 9 171 000
Baltikum  89 10 6 218 6 200 000
Storbritannia  265 46 35 728 69 973 000
Danmark  45 1 2 459 5 781 000
Finland  62 7 4 854 5 463 000
Ungarn  104 19 4 631 9 835 000
Nederland  56 18 5 691 16 942 000
Norge  62 2 4 531 5 194 000
Polen  117 31 5 800 38 478 000
Sørøst-Europa  210 8 7 803 15 241 000
Sverige  33 4 2 805 9 805 000
Kypros 2 0 90 854 000
Hellas 11 9 437 11 521 000
Island 6 1 479 331 000
Til sammen  1 165 171 85 289 204 789 000
Statistics from the 2015 Annual Statistical Report
Population statistics from the 2015 Seventh-day Adventist Yearbook

PROSJEKTER:
1 Bygge kirke i Dublin.
2 Bygge internat ved Marusevec videregående skole i Kroatia.
3 Bygge et internasjonalt evangeliesenter for ungdom i Oslo.
4 Opprette et tv-studio for Hope Channel i Warsawa.
 BARNEPROSJEKT: Feriebibelskoler i hver union for å nå barn 
 utenfor menigheten.
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