


Bibelstudier

«MAT SAUENE MINE»
1. OG 2. PETER

for sabbatsskolen

2. kvartal, 2017

Ω

AV ROBERT McIVER

UTGITT AV

SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKENS

SABBATSSKOLEAVDELING

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



Originalens tittel: "Feed My Sheep" First and Second Peter
Studieforfatter dette kvartal: Robert McIver

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

Illustrasjoner: Lars Justinen
Sats: Norsk Bokforlag, Røyse 2017
Trykk: Øko-tryk, Skjern, Danmark

Copyright © Norsk Bokforlag AS

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

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

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?
Det må være at jeg er en kristen, og at jeg 
er en syvendedags adventist.

2) Hvilket forhold har du til 
bibelstudiegrupper?
Har selv vært i forskjellige bibelstudie
grupper i snart 25 år, og har en svært 
positiv erfaring. 

3) På hvilken måte deltar du i studie-
grupper: stiller du flest spørsmål eller 
gir du svar?
Jeg liker å stille spørsmål til refleksjon. 
Det å sette ting litt på spissen for å få i 
gang tankeprosesser, kan nok kjennetegne 
meg, selv om jeg noen ganger opplever at 
folk tror jeg er mer radikal enn jeg egentlig 
er når jeg velger å provosere litt.

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest betatt 
av?
Jeg tror det må bli Daniel. Hans stand
haftighet, og hans nære relasjon til Gud 
fascinerer meg. Vi synger sangen: Våg å 
stå som Daniel. Skulle ønske jeg kunne 
være like modig.

5) Hva er etter din mening den viktigste 
boken i Bibelen?
Det er Johannes’ evangelium. Det 
presenterer evangeliet om Jesus og frelsen 
som er selve kjernen i kristendommen, og 
samtidig føler jeg at Johannes’ måte å 
presentere Gud på, harmonerer godt med 
det gudsbilde jeg selv har.
 

6) Identifiserer du deg med den bort-
komne sønnen eller broren hans? 
Det er den bortkomne sønnen. Selv om jeg 
har vokst opp i et delvis kristent hjem, 
forsvant jeg vekk i fra Gud i ungdomstiden. 
Allikevel ventet Gud på meg, og han kalte 
på meg, så jeg valgte å komme hjem og få 
en ny start, og det fine var nok at at da jeg 
kom "hjem", ble det med bonus. Gjennom 
den prosessen det var for meg å vende 
tilbake, fikk jeg både en ny og utvidet 
forståelse av både guddommen, frelsen, og 
profetiene gjennom at jeg ble kjent med 
Jesus gjennom adventistkirken.

7) Hva er det beste du har opplevd i en 
bibelstudiegruppe?
Jeg kan ikke peke på en spesiell bibel
studiegruppe eller hendelse. Men de 
studiegruppene som gir meg mest, er nok 
de som gir meg meg nytt lys, og ny 
forståelse av ting, dvs de gangene jeg får 
noen nye tanker å tygge på. Jeg liker også 
godt de gangene hvor det blir en god 
åndelig stemning, og man opplever Den 
hellige ånds nærhet på en spesiell måte.

8) Er det mulig å lese Bibelen uten å bli 
politisk engasjert?
Nei, det tror jeg ikke. For eksempel vil jo 
de kristne prinsippene om nestekjærlighet 
kunne stride imot f.eks innvandringspoli
tikken som føres. Eller tanken om å 
overvinne det onde med det gode strider jo 
imot straff, sanksjoner og hevnaksjoner 
mellom ulike land. Andre politiske saker 
som kan nevnes, er alkoholsalg, forsvar, 
samlivsformer, abort, miljø og helse, så 
mye av det vi står for som kristne, bør 
vekke politisk engasjement.

Åtte faste
Torgeir Vestby bor på gården sin i Hemnes, Akershus.  
Han er bonde, men også lærer på Torderød skole. Fo
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REDAK TØRENS FORORD

Å mate sauene

Dette kvartalet leser vi 1. og 2. Peters brev. De er skrevet av en som var sammen med 
Jesus i de fleste av de viktige øyeblikkene i hans virke. Peter var også en viktig leder 
blant de første kristne. Så hans brev burde være verdt å lese. Men det som gjør brevene 
ekstra interessante, er at de ble skrevet til menigheter som opplever vanskelige tider: 
Forfølgelse utenfra og trusselen fra falske lærere innenfra. 

Peter advarer om at de falske lærerne blant annet vil så tvil om Jesu gjenkomst. De 
skal si: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det 
har vært fra skapelsen av» (2 Pet 3,4). Hører vi ikke dette i dag?

Foruten advarselen om falske lærere kommer Peter flere ganger tilbake til de lidel-
sene som menighetene opplevde. Deres lidelser er et speilbilde av Jesu lidelser, han 
som bar våre synder på sitt legeme da han døde på korset (1 Pet 2,24). Hans død førte 
til frihet fra den evige død, som skyldes synd, og et nytt liv her og nå for dem som tror 
på ham (1 Pet 2,24).

Peter sier at Jesus ikke bare døde for våre synder, men at han kommer tilbake for å 
starte Guds dom (2 Pet 3,10–12). Han sier at den kommende dom burde få følger for 
kristenlivet. Når Jesus kommer, vil han utslette all synd og rense jorden med ild (2 Pet 
3,7). Da skal de kristne arve det som Gud har til dem i himmelen (1 Pet 1,4). 

Peter har praktiske betraktninger om kristen livsførsel. Først og fremst skal de 
kristne elske hverandre (1 Pet 4,8). Han oppsummerer det slik: «Til slutt et ord til dere 
alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet.» 
(1 Pet 3,8).

Peters brev forkynner evangeliet. Og hvem kjente vel Herrens frelsende nåde bedre 
enn Peter? Han hadde fornektet Herren og sagt: «Jeg kjenner ikke denne mannen» 
(Matt 26,74). Men det var også ham Jesus sa dette til senere: «Fø sauene mine!» (Joh 
21,17). Disse to brevene viser at Peter gjorde nettopp det: ga mat til Herrens sauer. 

Og da forkynte han selvsagt den store sannheten om frelse ved troen på Kristus. 
Det var dette Paulus også la så stor vekt på: sannheten om Guds nåde. For Peter var det 
ikke bare teori. Han hadde erfart nåden. 

Som Martin Luther skrev i sin kommentar til Peters brev: «Derfor er Peters brev en 
av de beste bøkene i NT, og det er det sanne, rene evangeliet. For Peter gjør det som 
Paulus og alle evangelistene gjør: Han innprenter troens sanne lære om at Kristus 
bærer våre synder og frelser oss.» – Commentary on the Epistles of Peter and Jude 
(Grand Rapids, 1982), side 2, 3.

Jesus ba Peter om å mate sauene hans. Vi er også sauene hans. La oss ta for oss av 
maten.
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Kan vi fremdeles tro på Bibelen? 
Og har det noe å si?

Av BryAn BAll

De bibelske skribenter påstår at de 
formidler livsviktige tanker. Men 
kan vi stole på ideene, historiene og 
forklaringene som ble nedskrevet 
for så mange år siden?

Hvem skrev Bibelen og hvem 
inspirerte dem? Kan arkeologi 
bekrefte Bibelens troverdighet? 
Stemmer profetiene? Var Jesus 
den lovede Messias eller en 
galning? Spørsmålene er mange, 
og Bryan W. Ball tar oss med på 
en spennende reise for om mulig å 
besvare dem. 

Dette er en bok for alle som vil vite 
mer om verdens mest utbredte bok.



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, flere henvisninger og utfyllende spørsmål som du kan 
bruke i gjennomgåelsen. 
http://sspm.gc.adventist.org

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

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

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

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

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

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

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

ordre@norskbokforlag.no
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1. april

Om Peter

Bakgrunnsstoff
Luk 5,1–11; Matt 16,13–17; Matt 14,22–33; Luk 22,31–34.54–62; Gal 2,9.11–14.

Minnevers
Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke, og 
ropte: «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og 
sa: «Du lite troende – hvorfor tvilte du?» (Matt 14,30.31).

Peter skrev de to brevene som har fått hans navn. Han var en av Jesu første etterføl-
gere. Han var sammen med Jesus under hele hans virksomhet og var en av de første 
som fikk se den tomme graven. Så når Peter skrev, hadde han et vell av opplevelser 
han kunne øse av under Den hellige ånds ledelse. «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte 
myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi 
var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. (2 Pet 1,16).

Peter figurerer ofte i evangeliene. Vi ser både sterke og svake sider. Han talte ofte 
til Jesus på vegne av disiplene. Etter oppstandelsen og Kristi himmelfart ble Peter en 
viktig kirkeleder. Både Apostlenes gjerninger og Galaterbrevet forteller om ham. 

Peter visste hva det var å gjøre feil, å få tilgivelse og å leve i tro og ydmykhet. 
Han opplevde Guds nåde og taler på vegne av alle oss andre som har behov for den 
samme nåden.
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Studium 1  /  1. april Søndag

GÅ BORT FRA MEG! 

Ved vårt første møte med Peter er han fisker på Gennesaretsjøen (Matt 4,18; Mark 
1,16 og Luk 5,1–11). De hadde holdt på hele natten uten å få fisk. Men han og folkene 
hans gjorde som Jesu sa og la utpå igjen. Peter og de andre må ha blitt forbauset da 
de fikk så mye fisk at båtene var ved å gå under. Hva må de vel ikke ha tenkt?

Les Luk 5,1–9. Hva kan Peters ord til Jesus i Luk 5,8 fortelle oss om apostelen? Hva 
sier det om hans åndelige tilstand? 

Peter må ha blitt imponert av Jesus. Før miraklet, da Jesus sa at de skulle kaste 
nøtene, var Peter blitt ganske forundret, for de hadde ikke fått noen ting. Likevel 
sa han: «Men på ditt ord vil jeg sette garn». Det ser ut til at Peter har kjent til Jesus 
og at dette fikk ham til å gjøre som Jesus sa. Ting tyder på at Peter alt hadde vært 
sammen med Jesus en stund før denne hendelsen. 

Kanskje finner vi et hint i Luk 5,3, der det tales om det som skjedde før underet 
med fiskene. «Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham 
legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten.» Kan-
skje det var det Jesus sa her som hadde gjort et så sterkt inntrykk på Peter. 

Men etter underet ante Peter noe mer om Jesus, noe hellig i motsetning til sin 
egen syndighet. Det at Peter innså sin syndighet og vedkjente seg den offentlig, viser 
hvor åpen han var for Herren. Ikke rart han at han fikk kallet! Peter hadde mange 
feil, men han var et åndelig menneske og var villig til å følge Herren, koste hva det 
koste ville. 

Les Luk 5,11. Hva er det sentrale her? Hva sier teksten om det engasjementet 
Jesus ba om? Hva burde det si oss at fiskerne var villige til å forlate alt nå som 
garna var fulle av fisk?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  1. april

BEKJENNELSEN 

Et av de store øyeblikkene i fortellingen om Jesus var en samtale med Peter. Noen av 
de skriftlærde og fariseerne hadde utfordret Jesus til å gi dem et tegn som bevis for 
hvem han var (se Matt 16,1–4). Senere var Jesus alene med disiplene og talte om de 
to undrene da han hadde matet tusener med bare noen få brød og fisker. Dette var i 
forbindelse med advarselen om «fariseernes og saddukeernes surdeig» (Matt 16,11).

Les Matt 16,13–17. Hva skjer? Hvordan skal vi forstå det Peter sa?

Peter talte frimodig om sin tro på Jesus. Av Matt 16,20 går det frem at de andre 
støttet ham i det han sa om at Jesus var Messias. Dette ble et vendepunkt i Jesu virk-
somhet, selv om disiplene fremdeles hadde mye å lære.

«Disiplene ventet fremdeles at Kristus skulle herske som en jordisk fyrste. Til 
tross for at han så lenge hadde skjult Guds plan med ham, trodde de ikke at han alltid 
ville leve ubemerket og i fattigdom. De trodde at tiden var nær da han ville opprette 
sitt rike. Den mulighet at prestenes og rabbinernes hat aldri ville ta slutt, at Kristus 
ville bli forkastet av sitt eget folk, og at han ville bli fordømt som en bedrager og 
korsfestet som en forbryter, hadde aldri fått rom i deres sinn.» – Alfa og Omega, bind 
4, side 357 [DA 415].

Straks disiplene innser at Jesus er Messias, begynner han å lære dem at han må 
lide og dø (se Matt 16,21–23). Dette var en tanke som Peter ikke kunne godta. Han 
«irettesetter» Jesus. Da snur Jesus seg mot ham og sier: «Vik bak meg, Satan» (Matt 
16,23). Dette er en av Jesu hardeste uttalelser noen sinne. Men det var sagt for å 
hjelpe Peter. Hans ord avspeiler hans egoisme. Jesus måtte sette ham på plass der og 
da (Jesus talte til Satan, men Peter fattet poenget). Han måtte lære at det å tjene Her-
ren ville medføre lidelse. Av hans skrifter ser vi at han lærte leksen (se 1 Pet 4,12).

Hvor ofte går dine egne ønsker på tvers av det du vet Gud vil? Hvordan finner du 
ut hva du skal gjøre i slike situasjoner?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HAN GIKK PÅ VANNET

I sin tid med Jesus opplevde disiplene mye forunderlig. Men det var ikke mye som 
kan måle seg med det som er fortalt i Matt 14,13–33; Mark 6,30–52 og Joh 6,1–21. 
Jesus mettet over 5000 mennesker med fem små brød og to fisker. Mon tro hva de 
tenkte da de så det? 

Les Matt 14,22–33. Hva er det viktigste denne historien kan lære oss om det å leve 
med Herren? 

Da folkemengden ble mettet, hadde de opplevd Jesu kraft på bemerkelsesverdig vis. 
Han hadde makt over naturen. Det må ha vært det som fikk Peter til å komme med 
sitt dristige forslag: «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet» 
(Matt 14,28). For en tro! 

Jesus så troen hans og sa at han skulle komme. Det gjorde Peter. Han viste sin tro. 
Og husk, det var ikke akkurat blikkstille. Det stormet. 

Vi sier gjerne at dette viser at vi ikke må miste Jesus av syne. Men det er ikke alt. 
Peter må ha hatt tillit til Jesus, ellers ville han ikke ha foreslått det og gjort det. Men 
frykten kom da han begynte å gå, og da begynte han å synke. 

Hvorfor? Kunne ikke Jesus ha holdt Peter oppe på tross av frykten? Han lot Peter 
oppleve at han ikke kunne annet enn å rope: «Herre, berg meg!» (Matt 14,30). Jesus 
rakte ut hånden og reddet ham. «Jesus [rakte] hånden ut og grep fatt i ham» (Matt 
14,31) selv om han kunne ha holdt ham flytende uten fysisk kontakt. Peter må ha 
skjønt at det gjensto mye før han hadde full tillit til Jesus. 

Vi kan begynne i god tro og stole på Herrens kraft, men når vi kommer ut for noe 
som skremmer oss, må vi huske Jesu ord til Peter: «Du lite troende – hvorfor tvilte 
du?» (Matt 14,31).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 1  /  1. april

FORNEKTET HERREN

Les Luk 22,31–34.54–62. Hva kan vi lære av Peters nederlag? 

Peter hadde de beste hensikter. Og han viste større mot enn de andre. Han fulgte 
etter Jesus for å finne ut hva som hendte ham. Men han skjulte sin identitet. 
Dette kompromisset fikk ham til å fornekte Jesus tre ganger, slik Frelseren hadde 
forutsagt. 

Dette er en trist, men lærerik del av historien om Peter. Vi får se hvor ødeleg-
gende kompromisser kan være. 

Kristenhetens historie dokumenterer forferdelige følger av å gå på akkord med 
viktige sannheter. Kompromisser er ofte nødvendig. Vi må være villige til å gi og ta. 
Men viktige sannheter må vi stå fast på. Som et folk må vi lære hva vi aldri må gå på 
akkord med (se, f.eks. Åp 14,12).

Ellen G. White sier at Peters kompromiss og nederlag begynte i Getsemane: Han 
sov i stedet for å be og var ikke åndelig forberedt på begivenhetene. Han «ville ikke 
ha fornektet sin Herre» hvis han hadde holdt ut i bønn, skrev hun (Alfa og Omega, 
bind 5, side 262 [DA 714].)

Ja, nederlaget var fryktelig. Fallet var stort, men Guds nåde var større. For «der 
synden ble stor, ble nåden enda større» (Rom 5,20). Jesu tilgivelse gjorde Peter til en 
av de største lederne i den første menigheten. Dette viser hvor stor Guds nåde er. Det 
viser hvor viktig det er å bli i troen tross våre feil.

Ja, Peter visste hva tilgivelse var. Han visste hva evangeliet gikk ut på, for han 
hadde opplevd sin egen synd og storheten og dybden i Guds kjærlighet og nåde. 

Hvordan kan vi tilgi dem som har skuffet oss slik Peter skuffet Jesus?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  1. april

PETER SOM KIRKELEDER

Peter opptrådte ofte som leder for de tolv overfor Jesus. Han talte på vegne av dem. 
Da Matteus listet opp disiplene, sa han: «Først Simon, som kalles Peter» (Matt 10,2). 
Peter fikk også en viktig oppgave i den første menighet. Det var han som tok initia-
tivet til å utnevne en disippel i stedet for forræderen Judas Iskariot (Apg 1,15–25). 
På pinsedagen var det han som sa at de var vitne til at Gud utøste Åndens gave over 
sitt folk, slik han hadde lovet (Apg 2,14–36). Etter å ha blitt arrestert for å tale om 
oppstandelsen fra de døde var det Peter som talte til øverstepresten og de jødiske 
lederne (Apg 4,1–12). Det var Peter som ble sendt til Kornelius, den første hedningen 
som ble tatt imot som etterfølger av Jesus (Apg 10,1–48). Det var Peter som Paulus 
besøkte i 15 dager da han kom til Jerusalem tre år etter omvendelsen (Gal 1,18). Når 
Paulus beskriver kretsen av Jesu etterfølgere i Jerusalem på den tiden, nevner han de 
tre «søylene» i menigheten: Peter, Jakob, Jesu bror og Johannes (Gal 2,9).

Les Gal 1,18.19; 2,9.11–14. Hva sier disse versene om Peter, enda han var så viktig 
i den første menighet? 

Peter var kirkeleder og helt opplagt kalt av Herren. Jesus sa: «Fø sauene mine!» (Joh 
21,17). Det var også han som fikk synet om ikke å «kalle noe menneske vanhellig 
eller urent» (Apg 10,28). Men det var fremdeles rom for vekst. 

I kirkens første tid var nesten alle de kristne jøder, og mange hadde «brennende 
iver for loven» (Apg 21,20). Slik de så det, var det å spise sammen med hedninger 
problematisk fordi de mente at hedningene var urene etter loven. Da noen jødekrist-
ne kom fra Jakob i Jerusalem, holdt Peter opp med å spise sammen med hedningene 
i Antiokia. 

For Paulus var dette et angrep på selve evangeliet. Han mente Peters opptreden 
var rent hykleri og var ikke redd for å si det til ham. Ja, Paulus benyttet anledningen 
til å understreke den viktige kristne læresetningen: rettferdiggjørelse ved tro alene 
(se Gal 2,14–16).

Peter var kalt av Gud, men han hadde en blind flekk som måtte fjernes. Hvordan 
reagerer vi når andre påpeker våre «blinde flekker»? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 1  /  1. april

TIL ETTERTANKE

«Mesteren kaller disipler» side 202–207 [DA 244–251] og «Stormnatt på 
Gennesaret-sjøen» side 321–326 [DA 377–382], begge i Alfa og Omega, bind 4. 

Peter var en nøkkelfigur, helt fra denne fiskerens bekjennelse av egen syndighet 
til hans erklæring: «Du er Messias, den levende Guds Sønn» (Matt 16,16) og hans 
fornektelse og til og med hans triumfer og feiltrinn som kirkeleder. Så det han skrev 
under Den hellige ånds inspirasjon, var ikke bare teori. Han skrev av erfaring. Han 
kjente Kristi frelsende nåde, men også hans forvandlende nåde: «Før sitt [Peters] 
store fall var han alltid frempå og sjefende, talte tankeløst ut fra øyeblikkets innsky-
telse. Han sto alltid klar til å irettesette andre og gi uttrykk for sin egen mening før 
han hadde noen klar forståelse av seg selv eller hva han hadde å si. Men Peter ble 
omvendt, og den omvendte Peter var ikke lenger den ubetenksomme, fremfusende 
Peter. Han hadde gløden i behold, men Kristi nåde styrte hans iver. I stedet for å 
være ubetenksom, selvsikker og stolt, ble han rolig, behersket og lærenem. Nå kunne 
han mate både lammene og sauene i Kristi flokk.» – Testimonies for the Church, 
bind 5, side 334, 335. 

Hvem av oss har vel ikke noe felles med Peter? Hvem har ikke stått for sin tro? 
Og hvem har ikke også feilet totalt? 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hva sier det om Guds nåde at Peter, som hadde fornektet Jesus, likevel fikk 

en viktig rolle i den første menighet? Hva kan historien om Peter lære oss om 
hvordan man skal behandle dem som har sviktet Herren?

2.  Snakk sammen om farene ved at kirken inngår kompromisser. Hvordan kan 
vi vite hvilke områder vi kan gi og ta på og hva vi ikke kan gå på akkord med? 
Hvilke eksempler på katastrofale kompromisser har kirkehistorien? Hva kan 
vi lære av disse hendelsene? 

3.  Peter lærte noen lekser av bitter erfaring. Hvordan kan vi lære ting uten å 
måtte lære det av bitter erfaring?
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LA DET BLI TO!
Pastor Medou Eyi, Gabon

 

Vi er så glade for at dere vil støtte vårt misjonsarbeid 
i Gabon med offeret 13. sabbat. 

Jeg er leder for adventistenes arbeid i Gabon. På vår 
eiendom i hovedstaden Libreville har vi kontorbygning, 
grunnskole, videregående skole, klinikk og kirke.

Med pengene fra offeret 13. sabbat vil vi bygge en 
ekstra videregående skole i Franceville, 50 mil borte. 
Behovet er stort, for skolene er en viktig misjonskanal 
for oss.

Det er en stor utfordring å skulle nå 1,75 mill. gabo-
nesere med bare én grunnskole og én videregående skole 
i landet. Med den nye skolen kan vi nå mange ikke-
adventister med budskapet.

Vår videregående skole i Libreville er en ekte misjonsskole. Ca. 70 prosent av elevene er 
ikke-adventister, og noen er ikke-kristne. Men skolen er liten, med bare 120 elever, og har ingen 
utvidelsesmuligheter.

Grunnskolen er større, med 300 elever. Det er vi glade for, men mange må avvises når de skal 
begynne på videregående og blir nødt til å gå på skoler der det er krav om eksamen på lørdager.

Mange av dem vi avviser, har overgitt seg til Jesus og holder sabbaten. De sier: ”Hvordan kan 
vi være adventister når det ikke er noen skole der vi kan følge vår samvittighet. Vi får tenke over 
saken igjen etter skolegangen.” Dette er forferdelig, for vi vet at det blir vanskeligere å nå dem 
siden.

Vi må også avvise mange ikke-adventister som kommer med barna til oss, fordi de vet at de 
lærer å bli gode borgere her. Tenk at de kommer, og vi må avvise dem! Både barna og foreldrene 
blir borte for Guds rike.

Misjonsarbeid er viktig på den videregående skolen. Elevene er opptatt av misjon, de hjelper 
syke å få hjelp på klinikken, de trøster ensomme, sørgende og deprimerte. De ber med folk, 
forteller om Jesus og deler ut mat og klær. Menigheten vokser fordi elevene omgås mennesker og 
viser omsorg.

Det er 3041 adventister i Gabon, 79 % av dem er skoleelever. Alle unntatt dem i Libreville må 
gå på ikke-adventistskoler, der de utsettes for mange prøvelser. Mange forlater troen da. Vi må gi 
dem et trygt sted der de kan tilbe på sabbaten og få åndelig påfyll.

Den nye skolen vil ha plass til 450 elever når den åpner, men vi har planer om internater, slik 
at 900 fra hele Gabon kan få plass.

Vi ber om at dere vil støtte dette prosjektet slik at menigheten kan vokse i Gabon.

• 62 prosent av befolkningen i 
Gabon er under 25 år.

• I 1975 begynte Raymond Ondoua 
og hans kone adventistenes arbeid 
i Gabon.

• I 1976 sendte Generalkonferensen 
Daniel Cordas til Gabon. Han startet 
en menighet i hovedstaden, med 
over 40 medlemmer.

• Gabon Mission ble organisert i 
1978.
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En arv som ikke forgår

8. aprilStudium 2

Bakgrunnsstoff
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. 

Minnevers
Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen så dere kan leve i oppriktig søs-
kenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte! (1 Pet 1,22).

Når man studerer Bibelen, er det visse spørsmål man må prøve å finne svar på. For 
det første er det en fordel å vite hvem teksten var tiltenkt. For det andre kan det være 
godt å vite hva foranledningen til skrivet var. Hva var det forfatteren ønsket å ta opp, 
som for eksempel da Paulus skrev til galaterne om vranglære om frelsen og loven? 
Mye av NT ble skrevet som brev, og brev skriver man gjerne fordi man har noe 
bestemt man vil ha sagt. 

Når vi leser Peter, bør vi finne ut så mye som mulig om brevets historiske sam-
menheng. Hva sier han, og hvorfor? Og viktigst av alt: Hva er budskapet til oss (som 
det også ble skrevet til)? 

Vi skal snart se at allerede de første versene inneholder viktige sannheter for oss 
som lever i dag. 
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TIL DEM SOM LEVER SOM FREMMEDE

Hvis du får et stykke papir som begynner med «Kjære...», vet du at det er et brev. Og 
du antar at brevet kom fra en som holder til et annet sted. 

Gamle brev hadde faste måter å begynne på, i likhet med moderne brev. Første Pe-
ter begynner slik gamle brev begynte. Det sier hvem forfatteren er og hvem det er til.

Les 1 Pet 1,1. Hva kan verset si oss om sammenhengen?

Peter sier hvem han er. Hans navn er det første ordet i brevet. Likevel sier han straks 
at han er «Jesu Kristi apostel». Slik som Paulus (Gal 1,1; Rom 1,1; Ef 1,1) nevner 
Peter sine «kvalifikasjoner». Han understreker sitt kall. Han var apostel, altså en 
«utsending». Og han var sendt av Herren Jesus Kristus. 

Peter sier hvor brevet ble sendt: Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia. 
Dette er områder i Lilleasia og tilsvarte stort sett den delen av det moderne Tyrkia 
som ligger øst for Bosporos. 

Man vet ikke riktig om de fleste leserne var jødiske eller ikke-jødiske troende. 
Peter bruker uttrykkene «fremmede» og «spredt [diaspora]» i 1 Pet 1,1. I det første 
århundre er dette betegnelser som brukes om jøder som bor utenfor det hellige land. 
Ordene utvalgt og innviet i 1 Pet 1,2 passer på både jøder og kristne. Beskrivelsen 
av mennesker utenfor fellesskapet som «hedninger» (1 Pet 2,12.4,3) tyder også på at 
han skriver til jøder.

Men noen kommentatorer mener at Peters ord er slik man heller ville si til hed-
ninger som er blitt kristne enn til jøder (1 Pet 1,18; 4,3). For ville Peter virkelig ha 
skrevet til jødene om «det tomme livet dere overtok fra fedrene»? Eller ville han ha 
sagt dette til jødiske lesere: «Det er nok at dere i den tiden som er gått, har levd slik 
hedningene vil, i utskeielser og lyster, i drikk, festing og fyll og i forkastelig avguds-
dyrkelse»?

Men det viktigste er budskapet, ikke hvem som fikk det. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 2  /  8. april

UTVALGTE

Les 1 Pet 1,2. Hva får vi vite om dem som Peter skrev til? Hva kaller han dem?

Enten brevet var til jødiske eller hedenske kristne, var én ting sikkert: De var 
«utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt» (1 Pet 1,2). 

Men her skal man passe på. Dette betyr ikke at Gud har forutbestemt noen til 
frelse og andre til fortapelse. De troende som Peter skrev til, var altså ikke tilfeldig-
vis blant dem som Gud hadde utvalgt til frelse, mens han hadde utvalgt andre til å gå 
fortapt. Dette er ikke Bibelens lære.

Les 1 Tim 2,4; 2 Pet 3,9; Joh 3,16; Esek 33,11. Hva kan Peter ha ment da han kalte 
dem de «utvalgte»?

Skriftens tale er klar: Guds plan var at alle skulle bli frelst. Denne planen ble lagt før 
jorden ble skapt. «I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt» (Ef 1,4). 
«Alle» er «utvalgt» i den forstand at Guds opprinnelige hensikt var at alle skulle bli 
frelst og ingen skulle gå fortapt. Han forutbestemte hele menneskeheten til evig liv. 
Frelsesplanen var så stor at forsoningen gjaldt alle, selv om ikke alle ville ta imot 
den. 

Guds forutviten består bare i at han på forhånd visste hva de fritt ville velge. 
Denne forutviten tvang dem ikke til å velge frelsen. Like lite som når en mor vet på 
forhånd at hennes barn vil velge sjokoladekake i stedet for grønne bønner. Det er 
ikke hennes forutviten som får barnet til å velge kakestykket. 

Hvilken visshet gir det deg å vite at Gud har utvalgt deg til å bli frelst?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 2  /  8. april

VIKTIGE TEMAER

Les 1 Pet 1,3–12. Hva er hovedtanken?

I sin hilsen til leserne har Peter allerede nevnt Faderen, Sønnen og Den hellige ånd 
(1 Pet 1,1.2). De tre medlemmene av guddommen er temaet i 1 Pet 1,3–12. Faderen 
og Sønnen er temaet i 1 Pet 1,3–9 og Den hellige ånd er det i 1 Pet 1,10–12.

Når Peter skriver om Faderen og Sønnen og Den hellige ånds verk, nevner han 
mye av det han senere kommer tilbake til.

Vi er født på ny, sier Peter (1 Pet 1,3; se også Joh 3,7). Vårt liv er blitt forvandlet 
ved Jesu oppstandelse og den arv som venter oss i himmelen (1 Pet 1,3.4). Her og 
mange andre steder i NT er Jesu oppstandelse nøkkelen til kristenhåpet. 

Dette håpet gir de troende grunn til å fryde seg, selv om mange av de som leser 
brevet, har det vondt. Denne lidelsen tester og foredler deres tro slik ild prøver og 
foredler gull. Peters lesere elsker Jesus og tror på ham uten å ha sett ham i levende 
live. Utfallet av deres tro på ham er frelsen og løftet om «en arv som aldri forgår el-
ler visner. Den er gjemt i himmelen for dere» (1 Pet 1,4).

Peter sier også at profetene hadde forutsagt «den nåden dere skulle få» (1 Pet 
1,10). Profetene i GT «søkte etter og ville utforske» (1 Pet 1,10) den frelsen disse 
menneskene opplevde i Jesus. 

De blir forfulgt for sin tro, og Peter sier at de er med i en mye større konflikt mel-
lom godt og ondt. Han vil hjelpe dem å være tro mot sannheten midt i prøvelsene.

1 Pet 1,4 sier at det er en arv «gjemt i himmelen for dere». Ta det til deg: Et be-
stemt sted er satt av i himmelen for deg. Hvordan vil du forholde deg til dette 
løftet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 2  /  8. april

FRELSEN OG LIVET

Les 1 Pet 1,13–21. Hva bør motivere den kristnes livsførsel, sier Peter?

Ordet derfor i begynnelsen av 1 Pet 1,13 viser at det han skal til å si, bygger på det 
han alt har sagt. I går leste vi at Peter hadde talt om Guds nåde og håpet i Jesus 
Kristus (1 Pet 1,3–12). 

I lys av nåden og håpet oppfordrer han leserne til å være «våkne, beredt i tanke og 
sinn» (1 Pet 1,13). Altså: På grunn av frelsen i Jesus må de forberede sinnet slik at de 
kan stå fast og være trofaste (1 Pet 1,13). 

Les 1 Pet 1,13. Hva betyr det å sette sitt håp til den nåde vi får når Jesus Kristus 
åpenbarer seg?

Peter sier at håpet er Jesus. Men så understreker han at det forventes en viss livs-
førsel av de kristne, fordi de er frelst. Han peker på tre ting som begrunner kristen 
atferd: Guds karakter (1 Pet 1,15.16), den kommende dom (1 Pet 1,17) og det frelsen 
har kostet (1 Pet 1,17 21).

Det første er Guds karakter. Den kan oppsummeres slik: Gud er hellig. Peter 
siterer 3 Mos 11,44.45 og sier: «Dere skal være hellige, for jeg er hellig» (1 Pet 1,16). 
Derfor må de som følger Jesus, også være hellige (1 Pet 1,15–17).

Det andre motivet for kristen atferd er at Gud, som er hellig, skal dømme alle 
upartisk etter hva de har gjort (1 Pet 1,17). 

Et tredje motiv er sannheten om at de kristne er kjøpt fri. De er kjøpt med en pris: 
Kristi blod (1 Pet 1,19). For Peter var Jesu død ikke noen historisk tilfeldighet. Den 
var et faktum før verdens grunnvoll (1 Pet 1,20).

Hva motiverer ditt kristenliv? Hva sier du når noen spør deg hvorfor du er kris-
ten? Ta med svaret til gruppa på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ELSK HVERANDRE

Nå viser Peter de kristne hva det i første rekke vil si å leve et liv i hellighet og 
trofasthet. 

Les 1 Pet 1,22–25. Hva vil det si å være kristen?

Peter tar utgangspunkt i at en kristen allerede er renset og lever i lydighet mot sann-
heten (1 Pet 1,22). Verbet «rense» er nært forbundet med ordene hellig og hellighet 
og viser tilbake til det Peter skrev noen vers tidligere (1 Pet 1,15). I og med sin tro på 
Jesus og i dåpen (se 1 Pet 3,21.22) har de kristne renset seg: De ble satt til side for 
Gud da de var lydige mot sannheten. 

Denne omveltningen i deres liv har følger: De står i et nært forhold til andre som 
har et tilsvarende syn på verden. Ja, det er så nært at Peter bruker ord hentet fra 
familielivet for å beskrive det. De kristne skal vise søskenkjærlighet. Det greske 
ordet (philadelphia) i 1 Pet 1,22, der han taler om «broderkjærlighet», betyr boksta-
velig talt «søskenkjærlighet». Det er den kjærligheten som familiemedlemmer har til 
hverandre.

Det finnes flere ord på gresk som oversettes «kjærlighet»: filia (vennskap), eros 
(lidenskapelig kjærlighet mellom mann og kone), agape (en ren kjærlighet som søker 
det gode for den andre). Det ordet Peter bruker når han skriver «elsk hverandre 
inderlig» (1 Pet 1,22), er knyttet til agape – som vanligvis betyr den rene kjærlighet 
som søker det beste for andre. Det var derfor han tilføyde ordene om å elske hveran-
dre «av et rent hjerte» (1 Pet 1,22). Et rent hjerte er resultatet av at en er «født på ny» 
(1 Pet 1,23, se også 1 Pet 1,3) ved Guds levende ord. En slik kjærlighet er fra Gud. 
Dette er ikke noe som den uomvendtes egoistiske, selvopptatte hjerte kan vise. Dette 
er nok grunnen til at Peter legger så stor vekt på å være renset og «lyde sannheten» 
(1 Pet 1,22). Sannheten er ikke noe man bare tror, den må leves.

Hvordan kan vi lære å vise mer kjærlighet? Hvilke beslutninger må vi ta for å 
kunne vise den kjærligheten som kommer fra «et rent hjerte»? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 2  /  8. april

TIL ETTERTANKE

Les «Kristus er veien til livet», side 362–365 [1SM:365–368] og «Fullkommen lydig-
het ved Kristus», side 370–373 [1SM:373–376], begge i På fast grunn, bok 1. 

Det er utrolig så rikt og dypt dette første kapittelet i 1 Peter er og hvor mye det tar 
opp. Peter begynner brevet med en meditasjon over guddommens karakter og tar 
med Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Faderen har gitt oss en frelser i Sønnen, 
Jesus Kristus, og i ham utvelges vi til helliggjørelse og lydighet. Vi blir glade i Jesus, 
og i ham fylles vi med opphøyet glede, for gjennom hans død og oppstandelse har 
vi løftet om en arv i himmelen «som aldri forgår». Under prøvelser kan vi fryde oss 
over frelsen   i Kristus. «Brevene oppmuntret og styrket troen hos dem som opplevde 
prøvelser og trengsler, og de inspirerte til gode gjerninger hos dem som på grunn av 
mangfoldige fristelser stod i fare for å gi avkall på Gud.» – Alfa og Omega, bind 6, 
side 354–355 [AA 517]. Den hellige ånd virket gjennom profetene. Han skildret tiden 
da Peter og hans lesere levde. Derfor bør de kristne leve et hellig liv i lydighet mot 
sannheten og i et fellesskap som bærer preg av den kjærlighet som kommer fra et 
«rent hjerte». 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Se over hva dere svarte på spørsmålet i slutten av onsdagens avsnitt: Hva er 

det som får oss til å tro? Hva er likt i svarene? Hva er ulikt? 

2.  To ganger i det første kapittelet (1 Pet 1,3.21) nevnte Peter Jesu oppstan-
delse. Hva er det ved oppstandelsen som er så viktig for troen?

3.  Peter skrev om «en arv som aldri forgår» (se også Dan 7,18). Hva innebærer 
det? Tenk på alt det i vår verden og vårt liv som forgår gradvis eller som kan 
bli ødelagt på et øyeblikk. Hva kan dette lære oss om hvor herlig vår arv er?

4.  Hvordan kan troen vokse under prøvelser? Altså: Hvilke beslutninger kan vi ta 
som kan hjelpe oss å lære av det vi lider? 



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 7 23

8 .  ap r i l

EN MORS BØNN
Michele Nathalie, Gabon

Min datter Juala kunne ikke lenger få gå på adven-
tistenes videregående skole i Gabon. De hadde 

ikke ressurser til å undervise de øverste klassene.
Hvordan ville det gå med Juanas åndelige liv, tenkte 

jeg. Jeg hadde hørt om andre som måtte flytte til en 
annen skole. Noen begynte å drikke, alle sammenkom-
ster var på fredag kveld og lørdag, og lærerne tok bare 
timene sine når de hadde lyst. Og jeg visste at de fleste 
eksamenene ble holdt på lørdager.

Snart brukte Juana mindre tid på bibelstudium, og 
hun var ikke så interessert i misjonsarbeid. Jeg spurte: 
”Er alt OK med deg, jeg er urolig for deg, jenta mi.”

Juana så bort. ”Nei, mamma. Det føles som alt vil ha meg bort fra Jesus nå.” Jeg fortalte henne 
at Jesus var utrolig glad i henne, og det kunne hun ikke gjøre noe med. ”Og jeg vil gjøre alt jeg 
kan for å hjelpe deg, også få træler på knærne av å be for deg!”

Jeg ba for Juana og fikk gode venner til å be for henne også. Noen måneder senere smilte hun 
til meg og sa: ”Det er fint mellom Jesus og meg igjen, mamma. Han er bestevennen min, og jeg 
prøver å få vennene på skolen til å oppleve hans godhet også.”

Hun fortalte at hun ba vennene om å være med og be Gud om hjelp til å gjøre det godt på 
prøver. Eller til å håndtere en vanskelig situasjon. ”Og når vi snakker sammen ellers, kan det by 
seg anledninger til å snakke om Jesus.”

Jeg ble så glad da jeg fikk høre at Juana hadde overgitt seg til Gud igjen. Og jeg ble glad da 
jeg fikk vite at offeret 13. sabbat skal bidra til å bygge en ny videregående skole i Gabon. Det vil 
gjøre det lettere for våre barn å ha en sterk tro. Juana får gå på adventistskole igjen, og det får 
også hundrevis av andre.

Den nye skolen blir et evangeliseringssenter, der våre unge kan lære å fortelle om Jesus og 
føre mennesker til ham.

Vil du være med og gi et rundhåndet offer den 13. sabbat, så skolen vår kan bli bygget?

• Gabon ligger på vestkysten av 
Sentral-Afrika. Landet grenser mot 
Ekvatorial-Guinea i nordvest, Kame-
run i nord, Republikken Kongo i øst 
og sør, og i vest mot Atlanterhavet.

• Gabon har vært fransk koloni og 
har sterke bånd til fransk språk og 
kultur.

• Gabon er nesten 3/4 så stort som 
Norge.
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Et kongelig presteskap

15. aprilStudium 3

Bakgrunnsstoff
1 Pet 2,1–3; Hebr 4,12; 1 Pet 2,4–8; Jes 28,16; 2 Mos 19,3–6; 1 Pet 2,5.9.10.

Minnevers
Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som 
Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra 
mørket og inn i sitt underfulle lys (1 Pet 2,9).

Peter var dypt preget av jødisk kultur, religion og historie og omtaler de kristne 
han skriver til som et hellig folk, Guds eget folk. Når han gjør det, benytter han 
paktsuttrykk som GT bruker om det gamle Israel. Peter anvender det på kirken i 
nytestamentlig tid. 

Og det er ikke så underlig. Hedningkristne som trodde på Jesus, var podet inn i 
Guds paktsfolk. De har fått del i paktsløftene. «Noen av greinene er nå brukket av, 
og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra 
roten sammen med dem. Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør 
du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg» (Rom 
11,17.18). 

I versene for denne uken henviser Peter til deres hellige ansvar og høye kall som 
Guds paktsfolk, når de har blitt podet inn i oliventreet, som Paulus sier. Og en av 
disse forpliktelsene er den samme som i det gamle Israel – å forkynne sannheten om 
Herrens frelse. 
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SøndagStudium 3  /  15. april

LEV SOM KRISTEN

1 Pet 2,1 innledes med et «derfor». Altså følger det av teksten foran. I det første 
kapitlet viser Peter hva Jesus har gjort for oss og hvordan vi skal forholde oss til det. 
I det neste kapittelet utdyper Peter det videre.

Les 1 Pet 2,1–3. Hva sier Peter om hvordan vi bør leve? 

Peter bruker to bilder som viser at vi har et dobbelt ansvar. Det ene er negativt: Visse 
ting legges av. Det andre er positivt: Dette er noe vi bør legge vinn på.

I det første bildet oppfordrer Peter oss til å legge av ondskap, falskhet, hykleri, 
misunnelse og all baktalelse (1 Pet 2,1). Gjør de det, blir deres livsførsel en annen 
enn hos mange andre. Når de har forkastet ondskap, prøver de ikke å skade andre. 
De vil dem det beste. Når en kristen vender seg bort fra uærlighet, prøver han ikke 
å lure andre. Han er ordentlig og ærlig. Kristne mennesker misunner ikke dem som 
har mer enn dem selv. De er tilfreds med livet og trives der forsynet har satt dem. De 
sier heller ikke noe for å skade en annens rykte. 

Det andre bildet som Peter bruker – et nyfødt barn som lengter etter melk (1 Pet 
2,2) – er den positive siden av hans veiledning. Kristenlivet handler ikke bare om å 
legge av seg det som er dårlig. Da ville livet bli innholdsløst. Nei, det handler om å 
finne åndelig næring, og med samme iver som når et sultent spedbarn skriker etter 
melk. Han peker på kilden til åndelig føde (se også Hebr 4,12; Matt 22,29; 2 Tim 
3,15–17), Guds ord, Bibelen. Det er i Guds ord at vi kan vokse åndelig og moralsk, 
for det er her vi står overfor Jesus Kristus. I ham finner vi den beste åpenbaringen av 
den Gud som vi skal elske og tjene.

Hvordan henger disse to tankene sammen: Hvorfor skal det at vi søker åndelig 
næring fra ordet hjelpe oss å legge av de dårlige handlingene og holdningene 
som Peter advarer mot? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 3  /  15. april

DEN LEVENDE STEINEN 

Les 1 Pet 2,4–8 (se også Jes 28,16; Sal 118,22; Jes 8,14.15). Hvilken viktig sann-
het viser Peter til? Hva skal vår respons til Jesus være? 

Etter å ha sagt at leserne skal søke åndelig næring, viser Peter straks til Jesus 
Kristus, den levende stein, mest sannsynlig en hentydning til tempelet i Jerusalem. 
I 1 Pet 2,4–8 siterer han tre tekster fra GT som understreker betydningen av hjør-
nesteiner, som representerer Jesu rolle i menigheten. Peter er ikke alene om å bruke 
disse versene om Jesus; han siterer selv Sal 118,22 sist i en av sine lignelser (Matt 
21,42). Peter gjør det samme i talen til de jødiske lederne (Apg 4,11). Og Paulus 
bruker Jes 28,16 i Rom 9,33.

Peters poeng er dette: Ja, Jesus ble forkastet og korsfestet, men Gud gjorde ham til 
hjørnesteinen i sitt åndelige hus. Derfor er de kristne levende steiner i dette åndelige 
huset. Via hjørnesteinen tegner Peter et bilde av kirken. Den er grunnlagt på Jesus, 
men består av dem som følger ham. 

Den som blir kristen, blir en del av et kristent fellesskap, eller den lokale menig-
heten. En murstein skal passes inn i en større sammenheng, og vi er ikke kalt til å 
være Jesu etterfølgere uten kontakt med andre. En kristen som ikke tilber og samar-
beider med andre for å fremme Guds rike, er en selvmotsigelse. Når vi blir døpt til 
Kristus, blir vi døpt inn i hans menighet.

Peter taler også om kirkens oppgave. Den skal være et «hellig presteskap» (1 Pet 
2,5) og bære frem «åndelige offer». I GT er prestene mellommenn mellom Gud og 
hans folk. Peter og andre nytestamentlige forfattere bruker ofte ord og uttrykk hentet 
fra tempeltjenesten. De beskriver kirken som Guds levende tempel og hans folk som 
dets prester. Peter peker på GTs gudstjeneste for å avdekke sannheter om kristen 
livsførsel i dag. 

Les 1 Pet 2,5 igjen. Hva vil det si å «bære fram åndelige offer»? Hvordan gjør 
kristne dette når de deltar i fellesskapets tilbedelse?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 3  /  15. april

GUDS PAKTSFOLK

Peter skriver veldig mye fra et gammeltestamentlig perspektiv. Og sentralt i dette 
perspektivet er paktstanken, som er viktig i jødisk og kristen teologi.

Hva er denne pakten? 
En «pakt» (hebraisk berit) var en traktat eller formell avtale mellom to parter. 

Den kunne være mellom to personer, for eksempel Laban og Jakob (1 Mos 31,44), el-
ler mellom to konger, for eksempel Salomo og Hiram (1 Kong 5,12). Den kunne også 
være mellom en konge og hans folk, slik som David og Israels eldste (2 Sam 5,3). 

Et viktig eksempel er paktsforholdet mellom Gud og hans utvalgte folk, Abra-
hams etterkommere. 

Les 1 Mos 17,1–4; 2 Mos 2,24; 2 Mos 24,3–8. Hva sier dette om Guds pakt med 
Israel?

1 Mos forteller at Gud inngikk en pakt med Abraham (15,9–21; 17,1–26). Gud 
«husket» denne pakten da han reddet sitt folk ut av Egypt (2 Mos 2,24). Han fornyet 
den på Moses’ tid, da han ga israelittene de ti bud og andre lover (2 Mos 19,1–24,8, 
især 2 Mos 24,3–8). 

Men paktsløftene var gitt på betingelser. «Herren inngikk en pakt om at hvis de 
var trofaste i overholdelsen av hans krav, ville han velsigne alt de tok seg til.» – Tes
timonies for the Church, bind 2, side 574. 

Profetene advarte ofte Israel om farene ved ulydighet mot Guds lov i ordelag som 
minner om pakten. Det har blitt sagt at med mulig unntak av profetiene i Daniel 
og Åpenbaringen, er Bibelens profetier gitt på betingelse. Så viktig er lydighet for 
paktsløftene. Paktens profetier om velsignelsen var betinget av lydighet mot Guds 
lov, og domsprofetier gjaldt bare de ulydige. 

Hva betyr paktsforholdet til Gud for deg? Hvilke forpliktelser medfører det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 3  /  15. april

ET KONGELIG PRESTESKAP

Herren til Moses: «Dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til israelittene: Dere har 
sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar 
dere hit til meg. Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min 
dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min. Dere skal være et 
kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til isra-
elittene» (2 Mos 19,3–6). 

Her er evangeliet åpenbart årtusener før korset: Gud setter fri sitt folk og redder 
dem fra synd og syndens trelldom. Deretter sier han at de skal elske og adlyde ham 
som hans eget paktsfolk i verden. 

Les 1 Pet 2,5.9.10 og 2 Mos 19,6. Hva mener Peter når han kaller oss «et kongerike 
av prester» og «et hellig folk» (1 Pet 2,9)? Hva sier dette til oss syvendedags-ad-
ventister om våre forpliktelser? 

«Åndelig hus», «utvalgt slekt», «kongerike av prester» og «Guds folk» er ærestitler 
Bibelen bruker om Guds forhold til Abrahams etterkommere. Og når Peter taler 
om Jesus og korset, bruker han det samme paktsspråket om kirkens medlemmer. 
Paktsløftene til Israel har blitt utvidet og omfatter ikke lenger bare jøder som tror 
på Jesus, men også de hedningkristne. Ja, gjennom Jesus kan også hedningene si at 
de er Abrahams barn. «Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger 
etter løftet» (Gal 3,29). I Kristus kan alle bli med i «kongeriket av prester», uansett 
nasjonalitet.

Et hellig folk? Et kongerike av prester? Hva burde det at vi kan kalle oss dette få 
å si for vårt liv, både som enkeltpersoner og som trosfellesskap? Hvordan kan vi 
leve mer i tråd med vårt høye kall?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORKYNNE HANS STORVERK

Parallellene med menigheten i GT var ikke slutt i og med frelsen og Guds kall og 
utvelgelse av oss. Spørsmålet er: kalt og utvalgt til hva? Svaret lar ikke vente på seg.

Peter sier at trosforholdet har et formål. De kristne skal «forkynne hans storverk, 
han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys» (1 Pet 2,9). Det var dette 
det gamle Israel skulle gjøre. Gud kalte dem til å være hans vitner i verden. Gud 
ville velsigne hele verden gjennom sitt paktsfolk, det gamle Israel.

Les tekstene nedenfor. Hva er felles for dem? 5 Mos 4,6; 26,18.19; Jes 60,1–3; Sak 
8,23.

Paktsfolket hadde et oppdrag. De skulle nå verden med evangeliet, den frelsen som 
Herren tilbyr. Gud har også gitt de troende dette oppdraget. De er kalt til å fortelle 
om sine erfaringer og sin kunnskap om Gud og det han har gjort for verden gjennom 
Kristus. 

Les 1 Pet 2,10. Hvorfor er denne teksten så viktig for vårt oppdrag og formål?

Verden er gjennomsyret av synd, død og undergang. Men Jesus ga sitt liv for å 
redde oss fra ødeleggelsen. Som med det gamle Israel er ærestitlene også uttrykk for 
ansvar. De kristne har en opphøyd stilling: de er Guds folk. Men det følger ansvar 
med dette. Vi skal oppfordre andre til å ta del i denne høye statusen. De kristne er et 
eget folk. En gang var de ikke et folk, men nå har de fått miskunn til å bli et hellig 
folk, sier Peter (1 Pet 2,10; se Hos 1.2). I Bibelen betyr «hellig» vanligvis satt til side 
for tilbedelse. Som en «hellig» nasjon skal vi være atskilt fra verden i sin livsførsel. 
Vi skal også være som et bål i en kald natt: Det tiltrekker seg folk som søker varme. 
Vi skal fortelle andre om den frelsen som vi har fått del i.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 3  /  15. april

TIL ETTERTANKE

«Menigheten er et kostelig klenodium i Guds øyne. Han verdsetter den ikke etter 
dens ytre fortrinn, men i forhold til den oppriktige gudsfrykt som stiller den i kon-
trast til verden. Han vurderer den etter medlemmenes vekst i kunnskap om Kristus, 
etter deres framgang i åndelig erfaring. 

Kristus lengter etter å få samle inn fra sin vingård frukten som hører et hellig og 
selvforglemmende liv til. Kunstens mest fremragende skjønnhet tåler ingen sam-
menligning med skjønnheten i temperament og karakter slik den kommer til syne 
hos Kristi sanne representanter. En egen atmosfære av gudbenådet ynde omgir den 
troende sjel. For her virker Den hellige ånd på både tanker og følelser. Denne gud-
dommelige atmosfæren gjør mennesket til en livets lukt til liv og gjør det mulig for 
Gud å velsigne dets arbeid.» – Ord som lever (2006), side 213 [COL 298].

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hvordan er det å bli kalt ut fra mørket til hans «underfulle lys?» Hva innebæ-

rer det? Hva vil du si hvis du skal forklare det for en som ikke tror på Jesus? 
Hva er mørket? Hva er lyset? Og hva er forskjellen på de to i den sammenhen-
gen som Peter taler om?

2.  «Se, jeg har lært dere forskrifter og lover, slik Herren min Gud har pålagt 
meg, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i for å legge 
under dere. Dere skal holde dem og leve etter dem! For da vil de andre folkene 
se deres klokskap og forstand. Når de hører om alle disse forskriftene, vil de 
si: «Så klokt og forstandig det er, dette store folket!» Hvilket stort folk har vel 
en gud som er like nær som Herren vår Gud er nær oss hver gang vi kaller på 
ham? Og hvilket stort folk har vel så rettferdige forskrifter og lover som hele 
denne loven som jeg legger fram for dere i dag?» (5 Mos 4,5–8). Hvordan kan 
dette sies om oss og det oppdraget Gud har kalt oss til?

3.  Les 1 Pet 2,3. Hva mener Peter når han sier «For dere har smakt at Herren er 
god»? Hvordan har du «smakt» Guds godhet? 

4.  Se deg om i menigheten din. Hva er det ved menigheten som gjør den og dere 
som dens medlemmer interessante for dem som ikke vet noe om oss og det vi 
tror på?
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15 .  ap r i l 

LEOS BROR, 1. DEL
Bienvevu, Gabon

Lillebror Leo var tolv år da han druknet. Jeg var 
fortapt uten ham. Jeg drakk og tok dop for å døyve 

smerten. Jeg var ikke kristen da Leo døde, men han og 
storebror Rene studerte Bibelen hos en mann i Adven-
tistkirken og ville bli døpt snart.

Leos begravelse var forferdelig, men hele menigheten kom, med et stort telt, stoler og mat. De 
sang og trøstet. 

Rene ble døpt kort etter begravelsen, men jeg sank bare dypere ned i stoffer og depresjon. En 
kveld var jeg på en klubb sammen med min venn Rachidy. Vi drakk oss fulle og ble påkjørt på vei 
hjem.

Noen uker senere snakket vi om ulykken. ”Bestefar sier at jeg er i live på grunn av deg,” sa 
Rachidy. ”Hva får dere til å tro det”, sa jeg, ”du ble nesten drept på grunn av meg.”

”Bestefar tror på store ånder,” sa Rachidy. ”Han tror at en av dem ikke ville at du skulle dø.” 
Vi ble sittende i taushet. Så sa jeg: ”Jeg må gå.”

Da jeg kom hjem, åpnet jeg Bibelen for første gang på lenge. ”Herre, jeg vil overgi meg til deg 
slik Leo gjorde”, sa jeg.

De neste månedene leste jeg i Bibelen og var sammen med Gud hver dag. Jeg bestemte meg 
for å bli adventist. Neste sabbat gikk jeg i kirken og fortalte at jeg ville bli døpt. En eldre herre sa: 
”Det er flott, men du bør vite hva adventistene står for først. Vi begynner en møteserie i morgen. 
Kan du ikke komme?”

Jeg gikk hver kveld, og da serien var slutt, fortalte jeg hjemme at jeg skulle bli døpt neste sab-
bat. ”Du kristen?” lo de.”

På sabbaten ba pastoren dem som skulle døpes, om å reise seg så menigheten kunne ønske oss 
velkommen. ”Rene visste at du snakket sant”, sa mor senere. ”Han visste du kunne bli kristen, for 
han ga aldri opp å be for deg.”

Mens jeg drakk, hadde jeg sluttet på skolen. Nå ville jeg ha en jobb og bidra til familiens øko-
nomi, men ingen ville ha en som ikke hadde fullført skolegangen.

En sabbat ba jeg i kirken: ”Herre, jeg har gjort mye dumt. Jeg ber ikke om så mye, bare en 
jobb så jeg kan tjene til det daglige brød.”

Den kvelden sa et menighetsmedlem at jeg kunne få jobb i restauranten hans. Jeg arbeidet 
hardt, og til slutt hadde jeg nok til å fortsette skolegangen.

Etter studiene fikk jeg en god jobb. Mine foreldre studerte Bibelen og skulle bli med i Adven-
tistkirken, men så døde far brått. Og jeg oppdaget at jeg måtte gjøre ting Gud forbyr for å beholde 
jobben.

• Max Pierre var formann for Gabon 
Adventist Mission i 1990-årene. 
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Sosiale relasjoner

22. aprilStudium 4

Bakgrunnsstoff
1 Pet 2,13–23; 1 Pet 3,1–7; 1 Kor 7,12–16; Gal 3,27.28; Apg 5,27–32; 3 Mos 19,18.

Minnevers
Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en 
mengde synder (1 Pet 4,8).

Peters brev tar også opp noen av den tids vanskelige sosiale spørsmål. Hvordan skal 
kristne forholde seg til undertrykkende og korrupte myndigheter. Dem var det jo 
mest av den gangen, f.eks. Romerriket? Hva skrev Peter til leserne, og hva er bud-
skapet til oss i dag? 

Hvordan bør troende slaver opptre når deres herre behandler dem hardt og urett-
ferdig? I vår tid har vi andre betingelser på arbeidsmarkedet enn i det første århundre 
og forholdet mellom tjenestefolk og herrene deres er forskjellig. Men de som må 
arbeide under urimelige sjefer, kan sikkert kjenne seg igjen i det Peter sier. Det er in-
teressant at han peker på Jesus og hans reaksjon på dårlig behandling som eksempel 
på hvordan vi bør forholde oss når vi kommer i samme situasjon (1 Pet 2,21–24). 

Hvordan bør ektefolk omgås hverandre, spesielt når de ikke har samme livssyn? 
Og hvordan bør kristne forholde seg til storsamfunnet når den sosiale og/eller poli-
tiske orden kanskje er direkte korrupt og i strid med kristentroen?



B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 7 33

SøndagStudium 4  / 22. april

KIRKE OG STAT

Bibelen er en gammel bok, men tar likevel opp relevante spørsmål, for eksempel 
forholdet mellom de kristne og myndighetene.

I noen tilfeller er det ganske opplagt. Åp 13 taler om en tid da det å rette seg etter 
politiske myndigheter er å være ulydig mot Gud. I slike tilfeller er valget opplagt (se 
torsdagens avsnitt).

Les 1 Pet 2,13–17. Hva er Bibelens overordnede lære om hvordan vi skal forholde 
oss til styresmaktene?

Romerrikets innbyggere kjente godt til statens negative sider. Den hadde vokst i 
takt med ambisiøse menns bruk av militærmakt. Enhver motstand ble møtt med 
vold. Systematisk tortur og korsfestelse var to av statens måter å straffe folk på. Den 
romerske statsmakten var stinn av kameraderi og korrupsjon. Den herskende eliten 
var arrogant og hensynsløs i sin maktutøvelse. Likevel ber Peter leserne om å aksep-
tere alle imperiets menneskelige institusjoner og deres makt, fra keiser til guvernør 
(1 Pet 2,13.14).

Peters argument er at keisere og guvernører straffer dem som gjør urett og roser 
dem som gjør rett (1 Pet 2,14). Når de gjør dette, fyller de en viktig rolle i samfun-
net. 

Og tross sine mange feil ga Romerriket stabilitet. Det ble slutt på krig. Maktha-
verne dømte hardt, men dommen var tuftet på rettssikkerhetsprinsippet. Man bygget 
veier og innførte et pengesystem som støttet det militære behov. Slik skapte Roma et 
miljø hvor befolkningen kunne vokse og i mange tilfeller trives. Slik sett gir Peters 
ord om myndighetene mening. Fullkomne myndigheter finnes ikke. Det gjaldt også 
den som Peter og leserne hans levde under. Han sier at de kristne bør gå inn for å 
være gode borgere. De må følge landets lover så langt som mulig, også om de lever 
under alt annet enn fullkomne styresmakter.

Hvorfor skal de kristne være så gode samfunnsborgere som mulig, også når den 
politiske situasjonen ikke er ideell? Hva kan du gjøre for å forbedre samfunnet, 
iallfall litt? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HERRER OG TJENESTEFOLK 

Les 1 Pet 2,18–23. Hvordan kan vi i dag forstå det vanskelige innholdet i disse 
versene? Hva kan de lære oss?

En nærlesning av 1 Pet 2,18–23 viser at avsnittet ikke støtter slaveri. Teksten gir råd 
om hvordan man skal forholde seg til det som man ikke kan gjøre noe med.

Ordet for «tjener» eller «slave» i 1 Pet 2,18 er oiketes og brukes om husslaver. Det 
vanligste ordet for slave, doulos, er brukt i Ef 6,5. Der får slavene et lignende råd.

I Romerriket var slaver eiendeler. Deres herrer hadde absolutt kontroll over dem 
og kunne behandle dem etter forgodtbefinnende. Slaver skaffet man seg på flere 
vis: fiendestyrker, slavers barn eller dem som ble «solgt» for å dekke gjeld. Noen av 
slavene fikk stort ansvar. Iblant styrte de eiernes landeiendommer. Andre tok seg av 
eierens eiendom og næringsinteresser, og noen var lærere for sine herrers barn. 

En slave kunne kjøpes fri. Da ble han kalt «frikjøpt». Paulus bruker dette uttryk-
ket for å vise hva Jesus har gjort for oss (Ef 1,7; Rom 3,24; Kol 1,14).

Mange av de første kristne var slaver. De var fanget i et system de ikke kunne 
forandre. For dem som hadde harde og urimelige herrer, var det spesielt vanskelig. 
Selv slaver med bedre herrer kunne komme ille ut. Peters ord til alle kristne slaver 
er i tråd med andre uttalelser i NT. De skal underordne seg og holde ut slik Kristus 
gjorde (1 Pet 2,18–20). Å lide for det gale man har gjort, er ikke noe stort. Nei, Kristi 
ånd viser seg når de lider urettferdig. Og som Jesus skal heller ikke vi ta igjen eller 
true når vi hånes. Vi skal overlate vår sak til Gud, som dømmer rettferdig (1 Pet 
2,23).

Hvordan kan vi anvende Peters råd? Betyr det at vi aldri skal slåss for våre rettig-
heter? Snakk om det i gruppen på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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KONER OG EKTEMENN

Les 1 Pet 3,1–7. Hvilke omstendigheter tar Peter opp i dette avsnittet? Hva har 
dette å si til ektefolk i dag?

Det er noe i teksten som gir leseren et hint om hva Peter drøfter i denne teksten. Han 
skriver om ektemenn som «ikke vil tro på Ordet». Med andre ord beskriver han hva 
som bør skje når en kristen kvinne har en ikke-kristen mann.

En kristen kvinne vil møte mange vanskeligheter i et ekteskap med en mann som 
ikke deler hennes tro. Hva bør skje i slike tilfeller? Skal hun skille seg fra sin mann? 
Peter (og Paulus) sier ikke at de skal forlate sine ektemenn som ikke tror (se 1 Kor 
7,12–16). Nei, den som er gift med en ikke-troende, skal leve et eksemplarisk liv.

Kvinnene i Romerriket i det første århundre levde under ulike forhold, alt etter 
hvor de bodde. Romerske kvinner hadde flere rettigheter når det gjaldt eiendom og 
erstatning etter loven enn de fleste kvinnene som Peter skrev til. De fleste steder ble 
kvinner holdt utenfor politikk og styre og stell. Peter oppfordrer kristne kvinner til 
å følge gode prinsipper. Som renhet og gudsfrykt (1 Pet 3,2). En kristen kvinne bør 
være mer opptatt av indre skjønnhet enn ytre stas og fjas (1 Pet 3,3–5). Hun opptrer 
på en måte som gjør kristendommen tiltalende for den som lever tettest innpå henne: 
hennes mann.

Mennene må ikke oppfatte det Peter sier som en godkjennelse av koneplageri. De 
bør være hensynsfulle mot sine koner (1 Pet 3,7). 

Peter tar opp et bestemt problem – kristne kvinner som er gift med ikke-troende 
– men vi øyner også idealet for et sant ekteskap: Mann og kone skal støtte hver-
andre gjensidig, være ærlige mot hverandre og dyrke Gud med sin livsførsel.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SOSIALE RELASJONER

Les Rom 13,1–7; Ef 5,22–33; 1 Kor 7,12–16 og Gal 3,27.28. Stemmer dette med 
Peters råd i 1 Pet 2,11–3,7?

Paulus tar opp noen av problemstillingene i 1 Pet 2,11–3,7 flere steder. Hans syn 
stemmer godt med det Peter skriver. For eksempel sier også Paulus at vi skal være 
lydige mot myndighetene (Rom 13,1). De er innsatt av Gud og skaper frykt hos dem 
som gjør ondt, ikke hos dem som gjør godt (Rom 13,3). Derfor bør man gi «alle det 
du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis 
respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære» (Rom 13,7).

Paulus sier også at kvinner som er gift med ikke-troende, skal leve et eksempla-
risk liv. Da kommer kanskje mannen også til troen (1 Kor 7,12–16). Paulus’ tanker 
om det kristne ekteskap preges av gjensidighet. Mannen skal elske sin kone slik 
Kristus har elsket menigheten (Ef 5,25). Og slavene skal adlyde sine jordiske herrer 
slik de ville adlyde Kristus (Ef 6,5). 

Paulus var villig til å arbeide innenfor landets kulturelle rammer. Han forsto hva 
det var ved kulturen som kunne endres. Men han så også noe ved kristendommen 
som ville forvandle samfunnets menneskesyn. Verken Jesus, Peter eller Paulus grep 
til politisk revolusjon for å forandre samfunnet. Endringene kunne komme, men bare 
hvis gudfryktige mennesker gjennomsyret samfunnet. 

Les Gal 3,27–29. Det er jo et teologisk utsagn, men hvilke sosiale følger kan tek-
sten ha for vår omgang med hverandre i lys av det Jesus har gjort for oss? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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KRISTENDOMMEN OG DEN SOSIALE ORDEN 

Både Peter og Paulus visste at samfunnet ikke er perfekt, og iblant syndig. De hadde 
dårlige erfaringer med både verdslige og religiøse myndigheter. Likevel lærte de at 
de troende burde innordne seg under myndighetene (1 Pet 2,13–17; Rom 13,1 10). 
De bør betale skatt og påta seg arbeidslivets forpliktelser. I den grad det var mulig, 
skulle de være mønsterborgere. 

Les Apg 5,27–32. Hvordan rimer Peters ord om den lydigheten vi skylder myndig-
hetene (1 Pet 2,13–17) med det han og de andre apostlene gjorde den gangen?

De første kristnes fremgang førte til at Peter og Johannes ble arrestert (Apg 4,1–4). 
De ble forhørt og fikk gå med en streng advarsel om at de skulle droppe forkyn-
nelsen (Apg 4,5–23). Kort etter ble de arrestert igjen og spurt hvorfor de ikke hadde 
rettet seg etter pålegget (Apg 5,28). Peter svarte: «En skal lyde Gud mer enn mennes-
ker» (Apg 5,29).

Hvilken sannhet inneholder disse ordene?

Peter hyklet ikke og sa én ting, men gjorde noe annet. Da han måtte velge mellom 
Guds og menneskers vilje, var valget enkelt. Selv om vi arbeider for sosial reform, 
bør vi innordne oss og støtte opp om myndighetene. Når det står om moralske 
spørsmål, bør vi engasjere oss i lovlige tiltak for å få til sosiale endringer som er i 
tråd med Jesu verdier. Hvordan bør dette skje i praksis? Det kommer an på så mangt. 
Men kravet om å være en god borger betyr ikke automatisk at en kristen skal la være 
å prøve å forbedre samfunnet. 

Les 3 Mos 19,18 og Matt 22,39. Hvordan kan budet om å elske vår neste som oss 
selv, kreve at vi arbeider for forandringer når disse forandringene kan gjøre livet 
bedre og mer rettferdig for vår neste? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les i Alfa og Omega, bind 8: «Krisetimen nærmer seg», side 89–99 [GC 582–592]; 
«Vårt eneste sikre vern», side 100–107 [GC 593–602] og «Tider med trengsel», side 
117–134 [GC 613–634]. 

Ellen G. White lærte at syvendedags-adventistene skulle være gode borgere og holde 
landets lover. Folk skulle heller ikke uten videre bryte lokale søndagslover: De skal 
holde sabbaten hellig etter budet, men de behøver ikke å bryte lover som forbyr 
søndagsarbeid.

Men i ett tilfelle var hun tydelig på at man ikke skulle følge loven. Hvis en slave 
hadde rømt fra sin herre, sa loven at slaven måtte sendes tilbake. Hun raste mot loven 
og sa at adventistene ikke skulle holde den, uansett følger: 

«Når menneskenes lover strir mot Guds ord og lov, skal vi rette oss etter sist-
nevnte, koste hva det koste vil. Landets lov påbyr at vi overgir en slave til hans herre. 
Den loven skal vi ikke holde, og vi må ta følgene av vårt lovbrudd. Slaven er ikke en 
annen manns eiendom. Gud er hans rettmessige herre, og mennesker har ingen rett 
til å ta hans verk i sine hender og si at han er hans.» – Testimonies for the Church, 
bind 1, side 201, 202. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Snakk sammen om svaret på spørsmålet i slutten av mandagens avsnitt om 

dette: Bør vi aldri kjempe for våre rettigheter? Tenk også på dette: Hva er våre 
rettigheter? 

2.  Nevn eksempler på kristne mennesker som har hatt en positiv innflytelse på 
samfunnsutviklingen. Hva kan vi lære av disse historiene? 

3.  Nevn eksempler på at troende unnlot å avhjelpe samfunnets negative sider, 
ga etter for ondene og bidro til å unnskylde dem? Hva kan vi lære av disse 
historiene?

4.  I 1 Pet 2,17 står det: «gi keiseren ære». Keiseren var trolig Nero. Han var en 
av de mer avskyelige og korrupte i det som allerede var en korrupt og avskye-
lig gruppe. Hva kan dette lære oss i dag? I begynnelsen av verset skrev Peter 
«vis alle ære». Hvordan kan dette gjøre det lettere å forstå hva han mener?

5.  Les 1 Pet 2,21–25 sammen. Hvordan kan man si at dette er evangeliet i et 
nøtteskall? Hvilket håp gir det? Hva er det vi er kalt til å gjøre? Hvor godt føl-
ger vi det som står her?
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• Libreville betyr ”fri by” og er 
hovedstaden i Gabon. Byen ble 
grunnlagt av frigitte slaver i 1949.

• Klimaet i Gabon er alltid varmt og 
fuktig.

• Fransk er offisielt språk i Gabon. 
Blant de andre språkene er fang, 
myene, nzebi, bapounou/eschira 
og kota.

22 .  ap r i l

LEOS BROR 2. DEL
Bienvevu, Gabon

Sist uke traff vi Bienvevu, som nettopp hadde fått valget 
mellom å følge Gud og beholde jobben. Denne uken 
forteller han hvordan det gikk videre.

”Jeg står på bar bakke igjen!” tenkte jeg. Jeg var 
ikke lei for at jeg hadde valgt å lyde Gud fremfor 

å beholde jobben, men nå kunne jeg ikke forsørge mor, 
nå som far var død. Jeg ba: ”Herre, hjelp meg å finne en 
jobb som lar meg tjene deg.”

En natt fikk jeg en merkelig drøm. En mann talte til 
meg. Jeg hørte ikke ordentlig etter. Da han skulle til å 
gå, husket jeg fortellingen om Jakob og engelen. Han ville ikke la engelen gå før han velsignet 
ham. Enn om dette var en engel? ”Ikke gå,” sa jeg. ”Hva vil du?” spurte han. Jeg kikket bak ham 
og så en stor haug penger og dyre hus, biler og klær. ”Jeg vil bli rik,” sa jeg.

Mannen så bedrøvet på meg. ”Jeg har noe til deg, men du er ikke klar til å ta imot det”, sa han. 
”Hva er det du vil gi meg?” spurte jeg, men jeg våknet og hørte ikke svaret.

Jeg knelte ned og ba: ”Gud, jeg vil ikke bli rik. Jeg vil det du vil for meg. Jeg er glad for at vår 
adventistnabo talte til oss, og nå vil jeg nå andre. Hjelp meg å nå andre for deg.”

Kort tid senere begynte jeg å lære multimedieteknologi. Slik ville jeg tjene Gud og bygge opp 
hans menighet.

Jeg kjøpte kamera og fotograferte brylluper og andre begivenheter i kirken. Med fortjenesten 
kjøpte jeg flere kameraer og skaffet meg medarbeidere.

Jeg har laget videoer som er vist på TV. Gud har latt meg gi kirken et ansikt som folk begynner 
å gjenkjenne. Målet er at vi omsider skal ha en adventistkanal. Jeg vil at alle i Gabon skal vite at 
Jesus er glad i dem og døde for dem og snart kommer for å hente dem hjem.

En av de måtene menighetsmedlemmene når ut til folk på, er gjennom misjonsskolene våre. Vi 
har bare én grunnskole og én videregående skole i landet, og offeret 13. sabbat vil bidra til at vi 
får bygget enda en videregående skole.

Med den nye skolen kan vi nå flere hundre ikke-kristne elever, engasjere elevene i arbeid for 
lokalsamfunnet og gi kirken et godt fotfeste i Gabon, som man kan bygge videre på.
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Bakgrunnsstoff
1 Pet 3,8–12; Gal 2,20; 1 Pet 4,1.2; Rom 6,1–11; 1 Pet 4,3–11; 2 Sam 11,4.

Minnevers
For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Men 
Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde (1 Pet 3,12)

Bibelens forfattere visste hva synd var. 
Det var vel ikke til å unngå? Verden er full av syndens følger. Dessuten kjente de 

også sin egen syndighet (se 1 Tim 1,15). De visste hvor alvorlig den var. Se bare på 
hva som skulle til for å løse syndens problem: Kristi kors. Så syndig er synden.

Men Bibelens forfattere visste også at Kristus kan forvandle vårt liv og gjøre oss 
til nye mennesker i ham. 

Denne uken fortsetter Peter der han slapp og taler om det nye livet som vi har i 
Kristus når vi har overgitt oss til ham og er døpt. Andre legger merke til forandrin-
gen. Peter sier ikke at endringen alltid er enkel. Han påpeker at vi må lide i kroppen 
(1 Pet 4,1) for å få den seieren som vi er lovet. 

Dette temaet gjennomsyrer Bibelen: kjærligheten i den troendes liv. «Kjærlig-
heten skjuler en mengde synder», sier han (1 Pet 4,8). Når vi elsker og når vi tilgir, 
gjenspeiler vi hva Jesus har gjort og fortsatt gjør for oss.

Livet med Gud
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HA «SAMME SINN» 

Les 1 Pet 3,8–12. Hva er det Peter vil ha sagt om kristenlivet? Hva gjentar han som 
alt er nevnt i 1 Pet 2,20.21? 

Først sier Peter at de skal «ha samme sinn» (homophrones). Ikke det at skal tenke, 
handle og tro helt likt. Det beste eksemplet på denne tanken finner vi i 1 Kor 
12,1–26. Her sier Paulus at kroppen er bygd opp av deler. Hender er ikke øyne, men 
begge hører kroppen til. Kirken består også av personer med ulike åndelige gaver. 
De arbeider sammen for å skape et fellesskap. 

En slik enhet er ikke noen selvfølge. Det har kirkehistorien vist. Så Peter advarer 
de troende mot uenigheter. Han forteller også hvordan de kan åpenbare dette felles-
skapet.

De må vise medfølelse (1 Pet 3,8). Når én lider, lider de andre også. Når en annen 
kristen er glad, gleder andre seg med ham (se 1 Kor 12,26). Medfølelsen gjør at vi 
kan se ting med andres øyne. Dette er et viktig skritt mot enhet. Peter sier vi skal 
vise «søskenkjærlighet» (1 Pet 3,8). Jesus hevdet at man kan kjenne hans disipler på 
at de elsker hverandre (Joh 13,35). Peter sier også at troende mennesker har hjertelag 
(1 Pet 3,8). De har medfølelse med hverandres vanskeligheter og svakheter. 

«Korsfest selvet. Akt andre høyere enn dere selv. På den måten kan dere oppnå 
enhet med Kristus. Overfor det himmelske univers og overfor menigheten og verden 
kan dere da bære et urokkelig vitnesbyrd om at dere er Guds sønner og døtre. Gud 
blir herliggjort ved det eksempel dere gir.» – Testimonies for the Church, bind 9, side 
188. 

Hvor ofte gjør vi som Peter sier, spesielt når det gjelder å ikke gjengjelde «ondt 
med ondt» (1 Pet 3,9)? Hva slags død fra selvet må vi oppleve for å oppfylle disse 
ordene? Hvordan kan vi få en slik død? (Se Gal 2,20.)

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Å LIDE I KROPPEN

Ja, Jesus døde for våre synder. Vårt håp om frelse finnes utelukkende i ham og 
hans rettferdighet. Den dekker oss og gjør at vi regnes som rettferdige i Guds øyne. 
Takket være Jesus tar Gud imot deg «som om du ikke hadde syndet.» – Veien til 
Kristus, side 73 [SC 62]

Men Guds nåde er ikke bare en erklæring om at våre synder er tilgitt. Gud gir 
også kraft til å seire over synd. 

Les 1 Pet 3,18.21; 1 Pet 4,1.2 og Rom 6,1–11. Hva er sammenhengen mellom li-
delse og seier over synd?

Det er brukt et gresk ord i 1 Pet 3,18 som understreker hvor altomfattende Jesu offer 
er. Ordet er hapax og betyr «en gang for alle». Peter bruker hapax for å understreke 
hvor dyptgripende Jesu lidelse og død er for oss. 

Ordet «siden» i 1 Pet 4,1 forbinder 1 Pet 4,1.2 med det som står i 1 Pet 3,18–22. 
Der påpekte Peter at Kristus led for våre synder slik at han kan føre oss til Gud 
(1 Pet 3,18) og at «dåpen ... nå frelser også dere» (1 Pet 3,21). 

Dåpen er kanskje den beste rammen for vår forståelse av setningen: «Den som har 
lidd i kroppen, har gjort seg ferdig med synden» (1 Pet 4,1). I dåpen får vi del i Jesu 
lidelse, død og oppstandelse. De troende har valgt «ikke lenger [å] leve etter men-
neskelige lyster, men etter Guds vilje den tiden [de] har igjen å leve i kroppen» (1 Pet 
4,2). Dette forutsetter at vi daglig overgir selvet til Herren og korsfester «kjøttet med 
dets lidenskaper og begjær» (Gal 5,24). 

I Rom 6,1–11 skriver Paulus at vi er forent med Jesus i hans død og oppstandelse 
gjennom dåpen. I dåpen døde vi bort fra synden. Nå må vi la døden bort fra synden 
bli en realitet i vårt liv. Ordene om å «regne dere som døde for synden, men som 
levende for Gud i Kristus Jesus» (Rom 6,11) er kristenlivets hemmelighet.

Når var siste gang du opplevde at du «led i kroppen» i kampen mot synden? Hva 
sier dette om kristenlivet ditt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FØDT PÅ NY

I Kristus har vi et nytt liv, en ny begynnelse. Vi er født på ny. Dette må bety at vi vil 
leve annerledes enn før. Hvem har vel ikke hørt om dem som har blitt som forvand-
let på grunn av Jesus og hans nåde? 

Etter å ha talt om døden fra selvet og det nye livet vi har i Jesus (etter å ha blitt 
døpt til hans død og oppstandelse) taler Peter om hva som blir annerledes.

Les 1 Pet 4,3–6. Hva skjer i ens liv, og hvordan ser andre på disse forandringene?

De tre begrepene Peter brukte som er knyttet til alkoholmisbruk, er «utskeielser», 
«festing» og «fyll». I dag ville man sagt at det var slutt på festingen. Forandringen 
hos troende mennesker burde få dem som har kjent dem før, til å «undre» seg over 
at de ikke lenger er med på de samme utskeielsene (1 Pet 4,4). Her har man altså en 
sjanse til å vitne for ikke-troende uten bruk av ord. En gudfryktig kristen kan være 
et større vitnesbyrd enn all verdens prekener.

Hva sier Peter om dom i disse versene? 

Som resten av Bibelen (Joh 5,29; 2 Kor 5,10; Hebr 9,27) understreker Peter at det 
kommer en dag da det som er gjort i kroppen, skal frem for dommen (1 Pet 4:2). Han 
sier at evangeliet ble «forkynt også for de døde» (1 Pet 4,6). Da de som nå er døde, 
ennå levde, hadde de anledning til å oppleve Guds frelsende nåde. Dermed kan Gud 
også dømme dem.

Hvor forskjellig er ditt liv fra da du ikke trodde på Jesus? Hva har Jesus betydd for 
ditt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SYND MED KROPPEN

I listen over de tingene som folk hadde gjort før, og som de sluttet med da de tok 
imot Jesus, nevner Peter også «seksuelle synder».

Les 1 Pet 4,3 igjen. Hva annet er med på listen? 

To ord har klare seksuelle undertoner: «utskeielser» (aselgia, eller «sensualitet») og 
«lyster» (epithumia, som betyr «begjær» eller «lyst»). 

Men de kristne kan fort gi feil inntrykk av det seksuelle. Bibelen er ikke imot sex. 
Tvert imot: Gud skapte seksualiteten som en stor velsignelse. Den fantes allerede 
i Edens hage. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin 
kvinne, og de to skal være én kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og 
de skammet seg ikke for hverandre» (1 Mos 2,24.25). Seksualiteten skulle være med 
og forene mann og kone i et livslangt forhold som er den beste bakgrunnen et barn 
kan ha. Og denne nærheten skulle være et bilde på det Gud også ønsker med sitt folk 
(se Jer 3; Esek 16; Hos 1–3). 

I ekteskapet er seksualiteten en stor velsignelse. I feil sammenheng kan den være 
en av de mest destruktive kreftene verden kjenner. Følgene av disse syndene er 
uoverskuelige. Alt for mange liv er ødelagt fordi denne store gaven er blitt misbrukt. 

Hva har disse versene felles? 2 Sam 11,4; 1 Kor 5,1; 1 Mos 19,5; 1 Kor 10,8.

Man trenger ikke Bibelen for å finne historier om den smerte og lidelse som disse 
syndene har ført til. 

Men vi må være forsiktige, vi også. Slik synd kan ha veldig negative følger, og 
storsamfunnet misliker det. Men synd er synd, og Kristi død dekker også seksuell 
synd. Som kristen må du være forsiktig. «Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil 
du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror» (Luk 6,42). 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 5  /  29. april

KJÆRLIGHETEN DEKKER ALLE

Allerede på Peters tid levde de kristne i forventning om Jesu snare komme og 
verdens ende. Dette vet vi, for han skriver «Slutten på alle ting er nær. Vær derfor 
sindige og edru, så dere kan be» (1 Pet 4,9). Med andre ord: Vær beredt på enden. 
Og for hver enkelt av oss er «enden» aldri lenger unna enn øyeblikket etter vår død. 
Vi lukker øynene i døden, og enten det går tusener av år eller bare noen få dager, vil 
Jesu annet komme og verdens ende være det neste vi opplever.

Hvordan sier Peter at vi skal leve fordi «slutten på alle ting er nær»? Se 1 Pet 
4,7–11.

Vi skal være sindige og edru og «elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler 
en mengde synder» (1 Pet 4,8). 

Hvordan skal det forstås? Hvordan skjuler kjærligheten synd? Vi finner et hint 
i den teksten Peter siterer, Ordsp 10,12: «Hat vekker splid, men kjærlighet skjuler 
alle synder.» Når vi elsker hverandre, er det lettere å tilgi dem som har krenket oss. 
Kristi kjærlighet får ham til å tilgi oss. Vår kjærlighet bør få oss til å tilgi andre. Der 
det er mye kjærlighet, vil overtramp lettere bli glemt. 

Peter var enig med Jesus og Paulus, som sammenfatter hele loven i plikten til å el-
ske Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv (Matt 22,34–39; Rom 13,8 10).

Peter sier også at vi skal være gjestfrie. Jesu gjenkomst står for døren, men vi 
bør ikke unngå sosiale relasjoner av den grunn. Og når vi taler, må vi gjøre det som 
mennesker som taler Guds ord. Det er alvorlige tider, så vi må formidle åndelige 
sannheter på en seriøs måte.

«Kjærligheten skjuler en mengde synder.» Hvem har syndet mot deg? Hvordan 
kan du vise den kjærligheten som må til for å «skjule» synden? Hvorfor er det til 
din egen fordel å gjøre det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 5  /  29. april

TIL ETTERTANKE

«Den kjærlighet som er tålmodig og velvillig, vil ikke blåse opp en ubetenksomhet 
til en utilgivelig forbrytelse. Den slår heller ikke mynt på andres feiltrinn. Skriften 
lærer at de feilende skal behandles forsiktig og med omtanke. Gjøres det riktig, kan 
den som tilsynelatende er forherdet, vinnes for Kristus. Jesu kjærlighet skjuler en 
mengde synder. Hans nåde får oss aldri til å avsløre en annens feil med mindre det 
er helt nødvendig.» – Counsels to Parents, Teachers, and Students, side 267. Tenk 
på Jesus og kvinnen som ble grepet i utroskap (Joh 8,1–11). Det er sant at det er en 
syndig kvinne Jesus viser nåde mot. Men det er noe mer her. De religiøse lederne 
hadde kommet til Jesus med kvinnen. Hvorfor skrev han «de skjulte syndene i deres 
eget liv» (Alfa og Omega, bind 5, side 24 [DA 461]) i sanden? Der kunne jo ordene 
fort bli borte? Hvorfor anklaget han dem ikke åpenlyst? Han kunne jo ha fortalt alle 
hva han visste om deres synd. Kanskje var den større enn kvinnens synd. Jesus viste 
dem at han var klar over hykleriet og ondskapen deres, men han ville ikke avsløre 
den for andre. Kanskje prøvde Jesus å trenge gjennom til dem. Han viste dem at 
han var klar over deres planer og ga dem en mulighet til å bli frelst. Dette bør vi ha i 
mente når vi må konfrontere dem som har syndet. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Tenk på forskjellen mellom enhet og ensartethet. Finnes det områder der vi 

må tenke helt likt for å fungere som menighet? Hva dreier det seg i så fall om, 
og hvordan kan vi finne denne nødvendige ensartetheten? På hvilke områder 
er et mangfold av meninger ikke bare uskadelig, men direkte nyttig?

2.  Hva er din erfaring med å «lide i kroppen» for å avstå fra synd? Hva innebærer 
det? Betyr Guds kraft til å forandre oss uten videre at vi ikke behøver å lide i 
kroppen for å vinne seier? Hvorfor ikke, i tilfelle? 

3.  Tenk på alle som har fått livet ødelagt av alkohol. Hva kan kirken gjøre for å 
hjelpe andre å innse faren ved denne giften? Hva kan vi gjøre for at våre unge 
skal være klar over at det er farlig å eksperimentere med et stoff som kan 
påføre dem slike skader?
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Historikk: I 1990-åra startet en poli-
tiker en uavhengig kirke i utkanten 
av hovedstaden Libreville. Dette 
var uvanlig i et land med få kristne 
politikere.

Forsamlingen vokste fort og begynte 
med bibelstudier. Da de fant ut 
om sabbaten, lurte de på om det 
var andre i landet som holdt den. 
Noen oppdaget Adventistkirken 
i Libreville, og flere medlemmer 
dro for å granske den. Deretter ble 
adventistenes leder i Gabon, Max 
Pierre, bedt om å komme og fortelle 
om adventistenes lære.

Nesten hele forsamlingen ble døpt, 
og kirkebygningen ble en adventist-
kirke.

29 .  ap r i l 

JOYCE OG OVERRASKELSEN
Juste Cleona, Gabon

Joyces ansikt var fylt av tårer. Jeg hadde bedt henne 
komme til kontoret for å få vite hvorfor det gikk så 

dårlig på skolen.
”Jeg har et barn,” sa 16-åringen omsider. ”Han gråter 

hele natten, og jeg har ikke tid til lekser.”
Mitt hjerte smeltet. ”Er det noen som kan hjelpe 

deg?”
”Bare mor, lærer, men hun vil ikke. Hun sier jeg får 

klare meg selv siden jeg ville beholde barnet.”
”Nei, du er ikke alene, Joyce. Jeg vil hjelpe deg. Du 

tror ikke på Jesus, men han elsker deg og det lille barnet, 
og han kan hjelpe deg. Vil du la ham gjøre det?”

Joyce nikket, og den dagen begynte en reise som 
skulle gi henne et nytt liv. Hun studerte Bibelen med 
kapellanen, og jeg forklarte hvordan hun skulle ta seg av 
barnet. 

Etter mye bønn besøkte jeg Joyces mor. Hun var høf-
lig, men sikker på at hun hadde rett. Vi pratet en stund, 
og da jeg skulle gå, fikk jeg fortelle om min egen mor:

”Mor fikk et barn før hun ble gift,” sa jeg. ”Det var veldig vanskelig for henne, men ikke 
verdens ende. Hun ble til slutt gift og fikk flere barn. Din datter gjorde en feil, men hun er lei seg. 
Hun gjør alt hun kan for seg selv og gutten. Men hun trenger deg. Det gjør de, begge to.”

Det tok tid, men Joyces mor og jeg ble venner, og hun fant noen som kunne hjelpe med barne-
pass, så datteren kunne klare skolen.

En dag kom Joyce og sa hun hadde en overraskelse til meg: ”Jeg har overgitt meg til Jesus og 
vil bli døpt!” sa hun glad. Jeg holdt på å sprenges av glede. Jeg var så glad på hennes vegne og for 
at jeg hadde fått være med og hjelpe henne å gjenvinne håpet og lykken.

Vår oppgave på skolen er å hjelpe barna til å bli kjent med Jesus, så de kan bli hans disipler. 
Ved Guds nåde har vi hjulpet mange, men vi kunne utrette mer hvis vi hadde enda en skole.

Offeret 13. sabbat dette kvartalet vil hjelpe oss å bygge enda en videregående skole i Gabon, 
så flere kan nås for Jesus. Be for oss at Gud må velsigne sitt verk i Gabon.
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Lide for Kristus

6. maiStudium 6

Bakgrunnsstoff
1 Pet 1,6.3,13–22; 2 Tim 3,12; 1 Pet 4,12–14; Åp 12,17; 1 Pet 4,17–19

Minnevers
Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere og etterlot dere et 
eksempel, for at dere skulle følge i hans spor (1 Pet 2,21).

Forfølgelsene i kristendommens første århundrer er velkjent. Apostlenes gjerninger 
gir oss glimt av hva som ventet kirken. Forfølgelser og lidelse er også en realitet for 
de kristne Peter skriver til. 

I første kapittel leser vi at «nå en kort tid, om så må være, har [dere] det tungt i 
mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet 
i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlig-
het og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg» (1 Pet 1,6.7). Noe av det siste 
som sies i brevet, gjelder samme sak: «En kort tid må dere nok lide, men all nådes 
Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi 
dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn» (1 Pet 5,10). 

I dette korte brevet er det ikke mindre enn tre lange avsnitt som tar opp lesernes 
lidelse for Kristus (1 Pet 2,18–25.3,13–21.4,12–19). Så forfølgelsenes lidelser er et 
viktig tema for Peter. Dette temaet tar vi opp nå.
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SøndagStudium 6  /  6. mai

FORFØLGELSE AV DE FØRSTE KRISTNE

Les 1 Pet 1,6.5,10. Hva taler Peter om, og hvordan skulle leserne forholde seg til 
det som skjedde?

Bare det å være kristen kunne medføre en grusom død i kirkens første århundrer. Et 
brev til keiser Trajan viser hvor prekær situasjonen var. Brevet var fra Plinius, guver-
nør i Pontos og Bitynia (ca. 111–113), to av de regionene som er nevnt i 1 Pet 1,1. 

Plinius skrev til Trajan og ba om veiledning. Hva skulle han gjøre med folk som 
ble anklaget for å være kristne? Han sa at han hadde henrettet dem som insisterte på 
at de var kristne. Andre sa at de hadde vært kristne før, men de var det ikke lenger. 
Plinius lot dem bevise sin uskyld ved å brenne røkelse til statuer av Trajan og andre 
guder og forbanne Jesus.

Det var sjelden en levende keiser ble tilbedt i Roma, men i den østlige delen av 
riket, som 1 Pet ble sendt til, hadde keiserne tillatt og noen ganger oppfordret til byg-
ging av templer til sin ære. Noen av disse templene hadde egne prester og altere hvor 
ofringene foregikk. Da Plinius fikk kristne mennesker til å vise sin lojalitet overfor 
riket ved å ofre røkelse og tilbe en statue av keiseren, fulgte han en gammel praksis i 
Lilleasia.

I det første århundret kunne det være virkelig farlig å være kristen. Spesielt under 
Nero (54–68) og Domitian (81–96). 

Men forfølgelsen som Peter beskriver, er av mer lokal art. Det er få konkrete 
opplysninger om den forfølgelsen han omtaler i brevet, men det var kanskje fal-
ske anklager (1 Pet 2,12) og skjellsord og bebreidelser (1 Pet 3,9; 4,14). Prøvelsene 
var harde, men de later ikke til å ha ført til utbredt fengsling eller død, i hvert fall 
ikke på den tiden. Men levde man som kristen, kom man på kant med store lag av 
samfunnet, og man kunne få lide for sin tro. Så det var et alvorlig tema Peter tok opp 
i sitt første brev.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 6  /  6. mai

LIDELSER OG KRISTI EKSEMPEL

Les 1 Pet 3,13–22. Hvordan bør de forholde seg til dem som vil påføre dem lidelser 
på grunn av deres kristentro? Hva er sammenhengen mellom Jesu lidelser og de 
lidelsene som de troende opplever på grunn av troen?

Når Peter sier: «salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld» (1 Pet 3,14), 
minner det om Jesu ord: «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for 
himmelriket er deres» (Matt 5,10). Han sier at de ikke skal være redde for dem som 
angriper dem, men holde Kristus hellig som Herre i hjertet (1 Pet 3,15). Dette vil 
stagge frykten for dem som er imot dem.

Deretter sier han at de alltid bør kunne forklare sitt kristenhåp. Men de må gjøre 
det på en fin måte, med saktmodighet og gudsfrykt (1 Pet 3,15.16).

Peter insisterer på at de må unngå å fremprovosere anklager. De må ha en ren 
samvittighet (1 Pet 3,16). Dette er viktig, for da vil de som anklager dem, bli gjort til 
skamme av den anklagedes ulastelige liv. 

Den som lider fordi han har gjort noe galt, fortjener ikke ros (1 Pet 3,17). Det er 
lidelse for å ha gjort godt som gjør forskjellen. «Det er bedre å lide, om Gud så vil, 
når en gjør det gode, enn når en gjør det onde» (1 Pet 3,17).

Her bruker Peter Jesus som eksempel. Kristus led for sin rettferdighet. Hans 
hellige og rene liv var en konstant irettesettelse av dem som hatet ham. Hvis det var 
noen som hadde lidd fordi han gjorde det som var rett, så var det Jesus. 

Men hans lidelse var også eneste vei til frelse. Han døde i stedet for syndere («den 
rettferdige for urettferdige» (1 Pet 3,18), slik at de som tror på ham, kan ha løftet om 
evig liv. 

Har du noen gang lidd fordi du hadde gjort det som var rett? Hva opplevde du, og 
hva lærte du om hva det vil si å være en kristen og gjenspeile Kristi karakter?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________
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ILDPRØVEN

Les 1 Pet 4,12–14. Hvorfor sier Peter at de ikke skal bli overrasket over sine lidel-
ser? Se også 2 Tim 3,12; Joh 15,18.

Peter sier at det å bli forfulgt for å være kristen, er å få del i Kristi lidelser. 
Forfølgelsen burde ikke overraske dem. Tvert imot, som Paulus skrev: «Alle som 
vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt» (2 Tim 3,12). «Da skal de 
utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for 
mitt navns skyld. Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hveran-
dre,» sa Jesus (Matt 24,9.10).

Ellen G. White skrev: «Det samme vil skje med alle som lever gudfryktig i 
Kristus Jesus. Forfølgelse og skjensel venter alle som er besjelt av Den hellige ånd. 
Forfølgelsene kan veksle i form fra tid til annen, men den ånd som styrer dem, er 
den samme som har slått i hjel Guds utvalgte helt fra Abels tid.» – Alfa og Omega, 
bind 6, side 395 [AA 576]. 

Les Åp 12,17. Hva sier dette om muligheten for kristenforfølgelser i den siste tid?

For en trofast kristen kan forfølgelse alltid være en realitet. Og her advarer Peter 
leserne om den «ildprøven» de sto overfor.

Ild er et godt bilde. Ilden kan ødelegge, men den kan også rense bort urenheter. 
Det kommer an på hva som brenner. Hus ødelegges av ild. Sølv og gull renses med 
ild. Man bør aldri utsette seg for forfølgelse med vilje, men Gud kan la noe godt 
komme ut av det. Så Peter forteller leserne sine, og oss: Forfølgelse er et onde, men 
la det ikke ta motet fra deg som om det var noe uventet. Gå frem i tro.

Hva kan vi gjøre for å oppmuntre og hjelpe dem som lider for sin tro?

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 6  /  6. mai

DOMMEN OG GUDS FOLK

Sammenlign 1 Pet 4,17–19 med Jes 10,11.12 og Mal 3,1–6. Hva er de enige om?

Alle disse stedene sies det at dommen begynner med Guds folk. Peter forbinder også 
lesernes lidelser med Guds dom. De lidelsene som hans kristne lesere opplever, kan 
være intet mindre enn Guds dom, som begynner med Guds hus. «Derfor skal de 
som lider etter Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste Skaperen og gjøre det gode» 
(1 Pet 4,19).

Les Luk 18,1–8. Hvordan kan dette gi oss en bedre forståelse av Guds dom?

I bibelsk tid var dom som regel noe etterlengtet. Bildet av den fattige enken i Luk 
18,1–8 oppsummerer en utbredt holdning til dom. Enken vet at hun får sin rett om 
hun bare kan finne en dommer som vil høre saken hennes. Hun har verken penger 
eller status til å få sin sak hørt, men hun overtaler dommeren til å høre den og gi 
henne det hun har rett på.  «Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de 
som roper til ham dag og natt?» (Luk 18,7). Synden førte det onde inn i verden, og 
Guds folk gjennom alle tider har lengtet etter at han skal rette opp alt igjen. 

«Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. 
Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt ansikt, fordi dine rettferdige dommer er 
blitt åpenbart» (Åp 15,4).

Tenk på alt det onde i verden som har gått ustraffet hen og fremdeles gjør det. 
Så hvorfor er begrepet rettferd og Guds rettferdige dom så viktig for oss? Hvilket 
håp gir det å vite at rettferdigheten skal skje? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TRO UNDER PRØVELSER

Vi har sett at Peter skrev til troende som led for sin tro. Og kirkehistorien viser at det 
bare ble verre en god stund. Det var nok mange kristne som fant trøst og oppmunt-
ring i det Peter skrev. Og mange gjør det også i dag.

Hvorfor lidelse? Det er et gammelt spørsmål. I Jobs bok er lidelsen et viktig tema. 
Hvis det var noen, bortsett fra Jesus, som ikke led «for mord, tyveri eller annen 
ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andres saker» (1 Pet 4,15), så var det Job. 
Gud sa jo: «Så la du vel merke til min tjener Job? På jorden finnes ingen som ham, 
en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt» (Job 1,8). Men se 
hvordan det gikk med Job, ikke fordi han var ond, men fordi han var god!

Hvordan bidrar disse tekstene til å forklare lidelsens opphav? 1 Pet 5,8; Åp 12,9; Åp 
2,10.

Kort sagt: Vi lider fordi vi står midt oppe i striden mellom Kristus og Satan. Dette er 
ikke bare en metafor eller et symbol på det gode og det onde i vår natur. En virkelig 
djevel og en virkelig Jesus utkjemper en reell kamp om mennesket. 

Les 1 Pet 4,19. Hvordan kan Peters brev være til hjelp i det vi sliter med nå?

Når vi lider, og spesielt når lidelsen ikke er en direkte følge av vår ondskap, stiller vi 
oss spørsmålet som Job hadde stilt seg, om og om igjen: Hvorfor? Og vi får nesten 
aldri svar. Som Peter sier det: Midt i lidelsen kan vi ikke annet enn overgi oss til Gud 
og stole på ham, «den trofaste Skaperen» og fortsette å «gjøre det gode» (1 Pet 4,19).

Hvorfor er det å kjenne Guds vesen, å ha vissheten om hans godhet og kjærlighet 
til deg personlig, så viktig, spesielt i lidelsen? Hvordan kan vi lære Gud og hans 
kjærlighet bedre å kjenne? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 6  /  6. mai

TIL ETTERTANKE

Søndagens avsnitt tok opp forfølgelsene som kristne møter. Her er et lengre utdrag 
av brevet til keiseren om de kristnes lidelser i de første århundrene: «... den metoden 
jeg har fulgt mot dem som har blitt angitt som kristne, er som følger: Jeg forhørte 
dem om de var kristne. Hvis de tilsto, gjentok jeg spørsmålet to ganger og tilføyde 
trusselen om dødsstraff. Hvis de fremdeles sto på sitt, ga jeg ordre til at de skulle 
avrettes. For uansett trosbekjennelsens art kunne jeg iallfall ikke være i tvil om at 
ringeakt for retten og innbitt stahet fortjente sin straff. 

De som nektet for at de var kristne eller hadde vært det, måtte gjenta etter meg 
når jeg påkalte gudene. Med vin og røkelse tilba de ditt bilde (som jeg hadde hentet 
frem for anledningen, sammen med andre gudebilder). Når de til slutt forbannet 
Kristus (noe det sies at man ikke kan få sanne kristne til å gjøre), syntes jeg det var 
i orden å la dem gå. Andre som informanten navnga, sa først at de var kristne, men 
så nektet de for det: Jo da, de hadde tilhørt den troen, men de hadde forlatt den, noen 
for tre år siden, andre for mange år siden, og noen for hele 25 år siden. Alle disse 
tilba din statue og bilder av gudene, og de forbannet Kristus.» – Pliny Letters (Lon-
don, 1915), bok 10:96 (bind 2, side 401–403). 

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva var det viktigste spørsmålet de kristne ble stilt, slik det går frem av 

Plinius’ brev? Hvilke paralleller er det med det som skal skje i de siste dager, 
slik det går frem av den tredje engels budskap i Åp 14,9–12? Hva sier dette 
om noen av de grunnleggende spørsmål i den store konflikten?

2.  «De som holder Guds lov i hevd, får skylden for straffedommene som ram-
mer verden, og de får også skylden for de forferdelige naturkatastrofer og 
for den konflikt og vold som fyller jorden med sorg og smerte. Virkningen av 
den siste advarselen gjør de gudløse rasende. De er forbitret på alle som har 
tatt imot budskapet, og Satan vil intensivere hatet og forfølgelsen.» – Alfa og 
Omega, bind 8, side 118 [GC 614]. Vi vet ikke når alt dette vil skje, men vi kan 
alltid være klar til å møte motgang for vår tro, uansett hvilken form motstan-
den tar. Hvordan? Hva er nøkkelen til å være forberedt?
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• Gabon ble uavhengig 17. august 
1960.

• Gabon er rikt på tømmer, olje, 
mangan og jern.

• Tre fjerdedeler av landet er dekket 
av regnskog. Gabon har noen av 
verdens største naturparker.

6 .  ma i

SKOLEN SOM LEGE
Jean Sangwa Samale, Gabon

Jeg er rektor ved adventistenes videregående skole i 
Libreville, Gabon. Skolen er som et sykehus. De syke 

kommer til akuttmottaket. Når barna i byen legger seg til 
dårlige vaner, hender det ofte at foreldrene kommer til 
oss med dem. Vi tilbyr god utdanning og helbredelse via 
den store legen.

En av dem vi hjalp, var en ung mann som het Mapi-
koud. Han drakk og tok stoffer i stor stil. Han var 18 år 
og bare i 7. klasse fordi han måtte gå om så mange klas-
ser. Foreldrene kom en dag og ba om å få snakke med 
meg. ”Vi har gjort vårt beste for å hjelpe ham,” sa de. ”Men nå vet vi ikke hva vi skal gjøre. Han 
går til grunne hvis han ikke forandrer seg. Naboene sa at dere har snille lærere og gir god utdan-
ning. Den offentlige skolen er gratis, men vi vil gjerne betale hvis dere kan hjelpe ham.”

Vi tok inn Mapikoud og snakket med ham: ”Du kan få orden på livet ditt, Mapikoud,” sa vi. 
”Det vil kreve mye av deg, men hvis du vil og gjør din del, skal vi støtte deg hele veien. Du vet 
hva som skjer med dem som drikker og tar dop. Du kan velge en god fremtid.”

Kapellanen og jeg studerte Bibelen og ba med Mapikoud hver eneste dag. Dette var helt nytt 
for ham, for han kjente ikke Kristus da han kom til skolen.

Vi ga Mapikoud tips om sunne valg og ga ham ansvar. Han fikk være klasserådsformann. Etter 
hvert begynte han å vokse, både faglig, emosjonelt og åndelig. Han sluttet med fyll og stoffer 
og overga seg til Jesus. Foreldrene var så glade for det som hadde skjedd med gutten at de også 
sendte lillebroren til oss.

Noe lignende skjedde med 19-åringen Moukala. Han var bare i niende, for han hadde også gått 
om så mange klasser. Foreldrene hans ba oss hjelpe ham å slutte med tobakk og alkohol.

Vi tok imot Moukala i kjærlighet og hjalp ham å komme til Jesus. Foreldrene var så glade 
for fremgangen hans at de også sendte søsteren til oss. Begge har blitt glade i Jesus og går fast i 
kirken.
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Lederen som tjener

13. maiStudium 7

Bakgrunnsstoff
1 Pet 5,1–10; Apg 6,1–6; Jer 10,21; Matt 20,24–28; Ordsp 3,34; Åp 12,7–9.

Minnevers
Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere (1 Pet 5,7).

Studier av voksende menigheter peker nesten alltid på betydningen av en god 
ledelse. Dette lederskapet finner sin visjon i Gud og hans Ord og gir alle i menighe-
ten mulighet til å bruke sine åndelige gaver i misjonsbefalingens tjeneste. 

Men det er utfordrende å skulle lede en menighet. Det er ofte frivillige som gir av 
sin tid til å arbeide for menigheten, selv om de allerede er travelt opptatte mennes-
ker. Medlemmene kan «stemme med føttene» og slutte å komme hvis det skjer noe 
som de ikke kan støtte. En god kristen leder må også være et åndelig menneske. Og 
vi må ikke glemme at Peter skriver til menigheter som opplever forfølgelse. Kirkens 
ledelse er spesielt utsatt i slike tider. Hvem kan håndtere en slik oppgave?

I slutten av brevet tar Peter opp hva lederskap betyr på lokalplanet. Her skriver 
han om noe av det som må kjennetegne både ledere og medlemmer. Det er like rele-
vant i vår tid.
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Studium 7  /  13. mai Søndag

DE ELDSTE I DEN FØRSTE MENIGHET

Slå opp disse tekstene: Apg 6,1–6; 14,23; 15,6; 1 Tim 5,17; 1 Pet 5,2. Hva sier de 
om oldkirkens utfordringer og ledernes rolle?

Det er en stor velsignelse fra Gud når en stor gruppe mennesker blir troende og slut-
ter seg til kirken. Men rask vekst kan gi problemer. 

Apg 1–5 forteller om Den hellige ånds ledelse og at mange ble kristne. Apg 6,1–6 
viser resultatet: Gruppen ble for stor for lederne. Ting måtte gjøres for å håndtere 
menighetens liv fra dag til dag. 

Det som avslørte svakheten i organisasjonsstrukturen, var en klage om diskri-
minering. Den gresktalende gruppen klaget over at deres enker ble oversett under 
den daglige utdelingen av mat. Derfor ble en gruppe diakoner satt til å hjelpe de tolv 
apostlene med å forvalte kirkens ressurser.

Det er sant at den første menighet ble ledet av Den hellige ånd på en spesiell måte. 
Men likevel trengte man menighetsstrukturer. En gruppe kirkeledere man trengte 
svært tidlig, var de eldste. De var til stede i alle lokale menigheter. Når Paulus og 
Barnabas startet grupper der folk ennå ikke hadde hørt om Jesus, utnevnte de eldste 
til å lede de nye gruppene (Apg 14,23).

De eldste fikk mange oppgaver i urkirken. De var ledere i den lokale menighet, og 
det hendte at de underviste de nyomvendte. De forkynte og tok seg av gruppens ve 
og vel (Apg 15,6; 1 Tim 5,17; 1 Pet 5,2).

Hvordan kan du samarbeide bedre med lederne i din menighet, selv om dere kan 
være uenige om ting?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 7  /  13. mai

DE ELDSTE 

Les 1 Pet 5,1–4. Hva bør være ledernes holdning til sine oppgaver i kirken? Hva 
kan disse prinsippene ha å si for oss alle, uansett oppgaver?

Peter innleder sin veiledning til de eldste med å si at han også er en eldste. Han 
nevner to ting om seg selv: Han er et vitne om Kristi lidelser, og han forventer å få 
del i herligheten som skal åpenbares. Her understreker Peter det første kjennetegnet 
ved en eldste: han skal forstå betydningen av Kristi død for vår skyld og det store 
håpet han tilbyr oss.

Peter sammenligner den eldste med en gjeter som passer Guds flokk. Når han 
sammenligner en kirke med sauer, tyder det på at medlemmene noen ganger kan gå 
på egen hånd. Derfor trenger de gjeteren til å føre dem tilbake til flokken, så de kan 
arbeide i harmoni med den. Den eldste skal også fungere som et eksempel på kristen 
adferd.

Hvilken advarsel har han til dem som er gjetere? Jer 10,21; Esek 34,8–10; Sak 11,17.

Ledere i menigheten må være like tålmodige med medlemmene som gjetere er med 
sauene. De eldste må samle dem til andakt og dele budskapet om Jesus med dem 
som trenger å bli kjent med ham og hans frelse.

Peter sier også at de eldste skal ha tilsyn med menigheten av fri vilje og ikke av 
tvang. Det er ikke alltid lett å finne folk som vil påta seg utfordringene med å være 
ledere i kirken. Dette merker man i valgkomiteer. For at en menighet skal fungere 
godt, er det en rekke oppgaver som må utføres. Det er flere grunner til at mange 
kvier seg for å påta seg lederroller. Noen av rollene krever mye tid, og folk som eg-
ner seg til slike oppgaver, kan ha mange forpliktelser allerede. Andre føler at de ikke 
er kvalifisert for rollen. Men Peter sier at hvis vi blir spurt, bør vi påta oss lederskap 
når det overhodet er mulig.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 7  /  13. mai

LEDEREN SOM TJENER

Les 1 Pet 5,3 og Matt 20,24–28. Her finner vi viktige prinsipper for kristne ledere. 
Hvilke?

Nøkkelordet i 1 Pet 5,3 er katakurieuontes. Ordet er også brukt i Matt 20,25 og betyr 
å «utøve herredømme» eller være «herre» over noen. Budskapet til de eldste i 1 Pet 
5,3 gjenspeiler Jesu ord i Matt 20,25.

Matt 20,20–23 er sammenhengen for Jesu uttalelser i de neste versene. Mor til 
Jakob og Johannes hadde kommet til Jesus med et ønske: At den ene sønnen hennes 
måtte få sitte på høyre og den andre på venstre side av Jesus når han opprettet sitt 
rike. 

«Jesus er mild og overbærende mot dem. Han kritiserer dem ikke for deres egen-
kjærlighet ved å søke fortrinn fremfor de andre. Han leser deres tanker og kjenner 
deres dype hengivenhet for ham. Deres kjærlighet er ikke bare en menneskelig hen-
givenhet. Selv om den er smittet av jordiskhet fordi den flyter gjennom menneske-
lige kanaler, strømmer den ut fra hans egen kjærlighets frelsende kilde. Han vil ikke 
irettesette, men forklare og rense.» – Alfa og Omega, bind 5, side 100 [DA 548]. 

Jesus forklarer at denne æresbevisningen gis av Faderen, ikke av ham. Men så 
forklarer han at en av de store forskjellene på Guds rike og hedningelandene er den 
typen leder som skal finnes i hans rike. De som vil være ledere i det riket hvor Jesus 
er konge, må bli tjenere, for lederne i Jesu rike skal være som Jesus. «Slik er heller 
ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv 
som løsepenge for mange» (Matt 20,28). 

Det er det samme idealet som Peter kaller kirkens ledere til: den overgivelsen og 
selvfornektelsen som vi ser hos Jesus.

Les Fil 2,4–8. Hvordan stemmer Paulus’ skildring med det Peter skrev? Hvordan 
kan vi leve opp til det vi oppfordres til her? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 7  /  13. mai

KLEDD I YDMYKHET

Samfunnet var svært lagdelt i oldtiden. Den herskende eliten hadde det vi i dag ville 
kalt en «dominerende stilling». Rundt dem sto folk av lavere rang, og lavest av alle 
sto slavene. Man forventet at de av lavere rang viste ydmykhet overfor dem av en 
høyere rang. Det greske ordet for ydmykhet rommer «beskjeden», «ubetydelig», 
«svak» og «fattig». Det beskriver folk uten status og makt i samfunnet. I verden 
utenfor jødedommen og kristendommen ble ordet ydmyk forbundet med dem av lav 
status. Å opptre ydmykt var ikke noe man fikk ros for hvis man var en fri mann. 

Les 1 Pet 5,5–7. Hva er bemerkelsesverdig ved det Peter skrev i sitt brev, i lys av 
den tid de levde i? 

Bibelen har et annet syn på ydmykhet enn det som var vanlig i den tid og kultur som 
Peter levde under. Han siterer Ordsp 3,34 fra Septuaginta (GT på gresk), et vers som 
også siteres i Jak 4,6. GT ser det som en del av Guds verk i historien å ydmyke de 
store og mektige (Jes 13,11; 23,9; Job 40,11). 

Den riktige innstillingen til Gud er ydmykhet. «Ydmyk dere da under Guds mek-
tige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer» (1 Pet 5,6). Ydmykhet, ikke 
stolthet, bør prege de troendes relasjoner, ikke bare til Gud, men til hverandre (1 Pet 
5,5). 

Kristne er klar over at de er syndere som er frelst av Guds nåde. Slik sett stiller 
vi likt, og ved korset bør alle være ydmyke. Denne ydmykheten må vise seg i vår 
omgang med andre, særlig dem vi har myndighet over. Ja, det er nok lett å være 
ydmyk overfor Gud, Skaperen av himmel og jord. Og det er relativt enkelt å være 
ydmyk overfor dem som står over oss, som har makt over oss og har «høyere» status 
enn oss. Den virkelige prøven kommer når vi viser ydmykhet overfor dem som er 
«under» oss og ikke har makt over oss. Det er den slags ydmykhet Peter taler om.

Hva er det ved korset som alltid bør gjøre det lett å være ydmyk? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 7  /  13. mai

SOM EN BRØLENDE LØVE

Vi har sett at Peter skrev i en tid med forfølgelser. Temaet den store konflikt var ikke 
abstrakt teologi for hans lesere. De opplevde det på kroppen på en måte som mange 
av oss ikke har gjort.

Les 1 Pet 5,8–10 og Åp 12,7–9. Hva sier disse tekstene om opprinnelsen til det 
onde og Satans verk i vår verden?

Åpenbaringen viser at vi befinner oss i en kosmisk kamp mellom gode og onde 
krefter. Jesus er anfører for de gode styrkene og blir kalt Guds ord, kongenes konge 
og herrenes herre (Åp 19,13.16). Djevelen er anfører for ondskapens krefter. Han blir 
også kalt Satan og avbildes som en drage (Åp 12,7–9; 20,7.8). Populære media og 
visse kristne benekter Satans eksistens, men djevelen er et mektig vesen som bare 
har ondt i sinne for oss. Likevel: Til sist skal djevelen gå til grunne (Åp 20,9.10). 

Peter undervurderer ikke den faren som djevelen utgjør. Han er som en brølende 
løve som vil sluke alt han kan sluke (1 Pet 5,8). Peter sier også at leserne kan se dje-
velens makt i det de lider. Men denne lidelsen skal ende i evig herlighet (1 Pet 5,10). 

Les 1 Pet 5,10 igjen. Hva sier Peter i dette verset? 

Vi vet ikke akkurat hva deres prøvelser gikk ut på, men vi kan se det håpet som 
Peter uttrykker. Jo, djevelen er virkelig nok. Kampen er reell, og våre lidelser er vir-
kelige. Men «all nådes Gud» har overvunnet djevelen. Takket være Jesus er seieren 
sikret, uansett hva vi lider, hvis vi bare er trofaste – til døden (se Hebr 11,13–16).

Hvordan kan vi lære å holde ut i tro til siste slutt, uansett hva som hender oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 7  /  13. mai

TIL ETTERTANKE

Vi finner et godt eksempel på Jesu lederskap i det han gjorde under nattverden. Jesus 
var fullt klar over hvem han var (Guds Sønn) og at han snart skulle vende tilbake 
til sin Far (Joh 13,1). Etter måltidet vasket han disiplenes føtter. Så sa han: «Når jeg 
som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske 
hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også 
dere gjøre» (Joh 13,14.15). Når Jesu etterfølgere vasker hverandres føtter, er det ikke 
bare en gjentakelse av denne scenen. De minner hverandre om at man må bli som 
en tjener for å kunne være en leder i Jesu rike. Disiplene skulle aldri komme til å 
glemme at deres mester hadde vist slik ydmykhet, spesielt da det gikk opp for dem 
hvem Jesus var. Det er heller ingen tvil om at Peter tenkte på dette da han oppfordret 
kirkens eldste til ikke å gjøre seg til herre over andre, men kle seg i ydmykhet. 

«Ved å påta seg å bli menneske, viste Jesus en ydmykhet som må forundre alle 
tenkende vesener. Det ville ikke ha vært ydmykende å samtykke i å bli menneske, 
hadde det ikke vært for den opphøyde stilling Kristus hadde før verden ble til. Vi må 
åpne vårt sinn så vi kan fatte at Kristus la til side sitt kongeskrud og sin kongekrone 
og høye stilling, og kledde sin guddom i menneskelighet, for at han skulle kunne 
møte menneskene på det trinn de står og gi dem moralsk kraft til å bli Guds sønner 
og døtre. 

Den ydmykhet og saktmodighet som preget Kristi liv, vil vise seg hos dem som 
lever slik Jesus levde» – Sons and Daughters of God, side 81. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Jesus innledet sin virksomhet med en konfrontasjon med djevelen. Han var 

svekket av 40 dagers faste, men klarte likevel å motstå djevelens fristelser 
ved å sitere Skriften (Matt 4,1–11; Mark 1,12.13; Luk 4,1–13). Hva kan dette 
lære oss om hvordan vi kan motstå djevelen i vårt eget liv? 

2.  Finn eksempler på at du har sett det som lot til å være sann ydmykhet hos 
andre. Hva kan du lære av disse eksemplene?

3.  Svar på dette spørsmålet i gruppen: Hvilke kvaliteter har en god kristen leder 
utenom det som er nevnt i versene for denne uken? Hva kan disse egenskap-
ene ha felles med gode kvaliteter hos sekulære ledere? Hva er (kanskje) 
forskjellig?

4.  Hva vil du si til påstanden om at Satan ikke finnes, men bare er et symbol på 
det onde i menneskets natur? 



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 7 63

• Dette er første gang Gabon får del 
i et offer 13. sabbat.

• Gabon ligger i West-Central Africa-
divisjonen.

13 .  ma i 

STEMMEN I MØRKET
Abraham, Gabon

I 40 år drakk jeg meg nesten i hjel. Min kone ba for 
meg i årevis før hun døde. Hun sa at Gud hadde noe 

bedre til meg enn flasken. Men jeg skjøv henne og Gud 
fra meg.

En kveld var jeg helt fortvilet. ”Jesus, jeg fortjener 
ikke din hjelp, men ta denne avhengigheten fra meg.” 
Mens jeg ba, hørte jeg en stemme som sa: ”Reis deg og 
bli med meg.” Jeg tok på sko og gikk ut. Jeg fulgte stemmen ned veien til den sa: ”Se!” Foran 
meg var et skilt: ”Syvendedags Adventistkirken”. ”Det er her du skal be.”

Jeg så folk i bygningen og satte meg på bakerste benk. En mann talte håp fra Guds ord. Det 
kjentes godt, så jeg kom igjen til gudstjenesten dagen etter og neste fredagskveld.

Så kom stemmen igjen: ”Ikke bare sitt der. Gjør noe for Jesus!” Hva kan vel jeg, tenkte jeg. 
Jeg er gammel og skrøpelig. Jeg ventet på stemmen, men den tidde.

Noen dager senere fikk jeg en idé. Jeg rasket sammen noe utstyr og ga meg til å gjøre rent i 
kirken neste fredag. Da folk kom til møtet, hilste jeg på dem. De så rundt på den rene kirken og 
lurte på når jeg tok over som vaktmester. ”Da Gud sa at det var jobben min,” sa jeg.

En uke senere fikk jeg en bijobb i byen. Stemmen kom igjen: ”Hvorfor er du her? Ser du ikke 
at mitt hus er omgitt av høyt gress og busker?” Jeg hentet macheten min og ryddet rundt kirken til 
den var godt synlig. 

Jeg er gammel soldat, så jeg får en liten pensjon og kan ta meg av kirken gratis. Det er en 
glede for meg.

Jeg skulle ha tatt bedre vare på meg selv i de 40 årene jeg drakk. Både synet og hørselen 
skranter, og jeg er alltid trett. Men jeg er glad for hver dag. Gud har ført meg inn i sitt lys, og en 
dag om ikke lenge skal han gi meg uforgjengelighet og udødelighet. Til da vil jeg tjene ham med 
det som er igjen av krefter.

Jeg tok imot Jesus som frelser for ett år siden. Nå forteller jeg andre om ham, særlig alkoholi-
kere og dem som er fortvilet. Jeg sier at Gud har en plan om å skinne lys i mørket deres og at han 
vil gjøre noe stort for dem hvis de vil høre hans ord.

Jeg var 83 da jeg vasket mitt første kirkevindu. Han kan også forme noe vakkert av ditt liv.
Dette kvartalet vil offeret 13. sabbat bidra til å bygge en videregående skole i Gabon. Mange 

unge her i landet lider under stoffer og alkohol. Gi rundhåndet så de kan finne friheten og gleden 
i Jesus.
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Jesus i Peters skrifter

20. maiStudium 8

Bakgrunnsstoff
1 Pet 1,18.19; Kol 1,13.14; Jes 53,1–12; Joh 11,25; Sal 18,50; 2 Pet 1,1.

Minnevers
På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra 
syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet (1 Pet 
2,24).

Vi har sett at Peter alltid peker på Jesus. Det gjennomsyrer alt han skriver, Jesus er 
den røde tråden gjennom brevet. 

Jesus er hovedtemaet helt fra den første linjen, hvor Peter sier at han er Jesu Kristi 
apostel, hans utsending, til den siste, når han skriver: «Fred være med dere, alle som 
er i Kristus» (1 Pet 5,14). Og i dette brevet taler han om at Jesus døde som vårt offer. 
Han taler om alt det Jesus led og bruker hans holdning til lidelsen som eksempel for 
oss. Han taler om Jesu oppstandelse og hva den betyr for oss. Dessuten taler han om 
Jesus som Messias, christos, den «salvede», ja som den guddommelige Messias. I 
1 Pet får vi altså flere beviser for Jesu guddommelige natur. Han som var Gud, kom 
og levde og døde slik at vi kan ha håp og løfte om evig liv.

Denne uken skal vi gå tilbake gjennom 1 Pet og se nærmere på hva brevet åpen-
barer om Jesus.
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SøndagStudium 8  / 20. mai

JESUS, VÅRT OFFER 

Et av Bibelens overordnede temaer, kanskje det viktigste, er Guds verk for å 
redde syndige mennesker. Helt fra Adams og Evas synd (1 Mos) til Babylons fall 
(Åpenbaringen) viser Skriften at Guds verk består i å berge «de bortkomne» (Luk 
19,10). Dette temaet finner vi også i 1 Pet.

Les 1 Pet 1,18.19 og Kol 1,13.14. Hva betyr det å bli kjøpt fri, og hva har blod med 
dette å gjøre?

1 Pet 1,18.19 skildrer betydningen av Jesu død på denne måten: «Dere vet at det ikke 
var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri ... det var med Kristi 
dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte.» Det er brukt to viktige bilder her: 
forløsning og dyreofringer.

Forløsning er benyttet på flere måter i Bibelen. For eksempel skulle et førstefødt 
esel (som ikke kunne ofres) og den førstefødte sønnen (2 Mos 34,19.20) kjøpes fri 
ved å ofre et lam som erstatning. Penger kunne benyttes til å kjøpe tilbake (forløse) 
ting man hadde solgt fordi man var fattig (3 Mos 25,25.26). Og fremfor alt kunne 
en slave kjøpes fri (3 Mos 25,47–49). 1 Pet sier at det å kjøpe dem tilbake, forløse, 
fra «det tomme livet dere overtok fra fedrene» (1 Pet 1,18), kostet intet mindre enn 
«Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte» (1 Pet 1,19). Lammet er 
selvfølgelig et bilde som fører tanken hen til dyreofringer.

Peter sammenligner altså Kristi død med et offerdyr som døde i gammeltesta-
mentlig tid. En synder hadde med en sau uten lyte til helligdommen. Der la han 
hendene på dyret (3 Mos 4,32.33), som ble slaktet, og litt av blodet ble skvettet på 
alteret. Resten ble helt ut ved foten av alteret (3 Mos 4,34). Offerdyrets død resulterte 
i «soning» for den som kom med offeret (3 Mos 4,35). Peter sier at Jesus døde i vårt 
sted og at hans død kjøpte oss fri fra vårt tidligere liv og den undergangen som ville 
ha blitt følgen av det. 

Vårt håp om frelse bygger altså på at en stedfortreder tok vår straff. Hva sier 
dette om vår avhengighet av Gud?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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KRISTI LIDELSER 

Vi taler ofte om «Kristi lidelser». Uttrykket brukes som regel om det Jesus led i 
siste del av sitt liv, som begynte med inntoget i Jerusalem. Peter taler også om Kristi 
lidelse i disse dagene.

Les 1 Pet 2,21–25 og Jes 53,1–12. Hva sier disse tekstene om hva Jesus led på våre 
vegne? 

Jesu lidelse er av stor betydning. «På sin egen kropp bar han våre synder opp på 
treet [en henvisning til korset, se også Apg 5,30], så vi skulle dø bort fra syndene og 
leve for rettferdigheten» (1 Pet 2,24). Synd fører til død (Rom 5,12). Vi er syndere og 
fortjener å dø. Men Jesus var uten synd (1 Pet 2,22) og døde i vårt sted. Denne byt-
tehandelen er frelsesplanen. 

Les Jes 53,1–12 igjen. Hva sier teksten at Jesus led mens han levde frelsesplanen 
for vår skyld? Hva sier dette om Guds natur? 

«Satan pinte Jesus med sine intense fristelser. Frelseren kunne ikke se gjennom 
gravens porter. Han hadde ikke noe håp om at han skulle komme frem fra graven 
som seierherre, eller at Faderen hadde godkjent hans offer. Han fryktet for at synden 
var så utålelig for Gud at atskillelsen skulle vare evig. Kristus følte den angst som 
synderen vil føle når nåden ikke lenger er tilgjengelig for den skyldige menneske-
het. Det som gjorde kalken så bitter og som knuste Guds Sønns hjerte, var følelsen 
av synd, den synden som førte Guds vrede over ham fordi han var menneskenes 
stedfortreder.» – Alfa og Omega, bind 5, side 307 (DA:753). 

Hvordan bør vi ta imot det Kristus holdt ut for oss? Hvordan skal vi følge hans 
eksempel, som 1 Pet 2,21 sier? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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JESU OPPSTANDELSE

Les 1 Pet 1,3.4.21; 3,21; Joh 11,25; Fil 3,10.11; Åp 20,6. Hva er det store håp som 
de peker på, og hva betyr det for oss? 

Vi har allerede sett at 1 Pet ble skrevet til dem som lider for sin tro på Jesus. Derfor 
er det meget passende at Peter helt i begynnelsen av brevet styrer lesernes tanker 
mot det håpet som venter dem. Kristenhåpet er et levende håp fordi det er et håp som 
bunner i Jesu oppstandelse (1 Pet 1,3). Oppstandelsen betyr at vi kan se frem til en 
arv i himmelen som ikke forgår eller visner (1 Pet 1,4). Med andre ord: Uansett hvor 
ille det blir, så tenk på det som venter oss når det hele er overstått.

Ja, Jesu oppstandelse fra de døde er garantien for at vi også skal stå opp (1 Kor 
15,20.21). «Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere 
er fremdeles i deres synder,» skriver Paulus (1 Kor 15,17). Men da Jesus sto opp fra 
de døde, viste han at han har makt til å overvinne døden. Kristenhåpet bunner altså 
i en historisk hendelse: Kristi oppstandelse. Hans oppstandelse er garantien for vår 
oppstandelse ved tidens ende.

Hva skulle vi ha gjort uten dette håpet og løftet? Alt det Kristus gjorde for oss, 
kulminerer i løftet om oppstandelsen. Hva slags håp har vi uten det, når vi vet at de 
døde sover en bevisstløs søvn i graven? 

«For den kristne er døden bare en søvn, et øyeblikk i stillhet og mørke. Livet er 
skjult med Kristus i Gud, og «når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere 
bli åpenbart i herlighet sammen med ham». Joh 8,51.52; Kol 3,4 ... Ved hans gjen-
komst vil alle de dyrebare døde høre hans røst og oppstå til et herlig, udødelig liv» 
– Alfa og Omega, bind 5, side 338 [DA 787].

Tenk på dødens tilsynelatende uunngåelighet. Den er så hard og nådeløs. 
Hvorfor er da løftet om oppstandelsen så viktig for vår tro?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JESUS SOM MESSIAS

Vi har sett at et av de store vendepunktene i Jesu jordiske virke var da Peter svarte 
på spørsmålet om hvem han var: «Du er Messias, den levende Guds Sønn» (Matt 
16:16). Ordet Kristus (christos på gresk) betyr «salvet», Messias. På hebraisk er det 
mashiyach. Det kommer fra et rotord som betyr «å salve» og ble brukt i flere sam-
menhenger i GT. Ett sted brukes det også om den hedenske kongen Kyros (se Jes 
45,1).) Så da Peter kalte Jesus Kristus, benyttet han et ord som uttrykker et ideal, 
med bakgrunn i GT.

Les følgende tekster fra GT som bruker ordet Messias eller salvet. Hva sier sam-
menhengen om ordets betydning? Hvordan kan Peter ha oppfattet betegnelsen da 
han kalte Jesus Messias? 

Sal 2,2 

Sal 18,50

Dan 9,25

1 Sam 24,6

Jes 45,1 

Peter ble kanskje inspirert til å si at Jesus var Messias (Matt 16,16.17), men han 
forsto ikke fullt ut hva det innebar. Han forsto ikke riktig hvem Messias var og hva 
han skulle utrette.

Peter var ikke alene om misforståelsen. Folk i Israel hadde mange slags forestil-
linger om Messias. I seg selv gir ikke bruken av ordet Messias eller salvet i tekstene 
ovenfor noe fullstendig bilde. 

Joh 7,42 sier litt om hva folk forventet av Messias: Han skulle være av Davids ætt 
og fra byen Betlehem (Jes 11,1–16; Mi 5,2). Det stemte. Men folk flest trodde at en 
Messias av Davids ætt skulle etterligne David: beseire jødenes fiender. Ingen fore-
stilte seg at Messias skulle bli korsfestet av romerne.

Da Peter skrev sine brev, hadde han fått en klarere forestilling om Jesus som Mes-
sias (han kalte Jesus Kristus 15 ganger i 1 og 2 Pet) og alt det han skulle gjøre for 
menneskeheten.

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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JESUS, DEN GUDDOMMELIGE MESSIAS

Peter visste ikke bare at Jesus var Messias. Han visste også at han var Herren. Da 
han skrev brevene, visste Peter altså at Messias var Gud selv. Tittelen «Herre» kan 
ha en sekulær betydning, men den kan også være en klar referanse til guddomme-
lighet. I 1 Pet 1,3 og 2 Pet 1,8.14.16 henviser Peter til Jesus, Messias, Kristus, som 
Herren, som Gud selv. 

Som andre forfattere i NT beskriver Peter forholdet mellom Jesus og Gud med 
ordene Far og Sønn. For eksempel: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far» 
(1 Pet 1,3, se også 2 Pet 1,17). Jesus beskrives som Guds elskede Sønn (2 Pet 1,17), 
og noe av Jesu autoritet som Herre (og hans himmelske status) bunner i det spesielle 
forholdet mellom ham og Gud Fader. 

Les 2 Pet 1,1; Joh 1,1 og Joh 20,28. Hva sier de om Jesu guddom?

I 2 Pet 1,1 står det «vår Gud og frelser Jesus Kristus». I den greske originalen er den 
samme bestemte artikkelen brukt for både Gud og frelser. Grammatisk betyr dette 
at både «Gud» og «frelser» taler om Jesus. 2 Pet 1,1 er altså en av NTs veldig klare 
pekepinner om at Jesus var fullt ut Gud. 

De første kristne strevde med å forstå Jesus, og gradvis falt brikkene på plass. I 
Peters skrifter er Faderen, Sønnen og Den hellige ånd tydelig atskilt (for eksempel 
Far/Sønn: 1 Pet 1,3; 2 Pet 1,17; Hellige ånd: 1 Pet 1,12; 2 Pet 1,21), slik de også er 
i resten av NT. Men samtidig blir Jesus fremstilt som fullt Gud, i likhet med Den 
hellige ånd. Med tiden utviklet kirken treenighetslæren for å gi en så god forklaring 
som mulig på dette som var et guddommelig mysterium. Treenighetslæren er en av 
Syvendedags Adventistkirkens 28 fundamentale trossetninger. Peter gir altså en klar 
fremstilling av Jesus som ikke bare Messias, men som Gud selv. 

Når du tenker på Jesu liv og død og forstår at han var Gud, hva sier det deg om 
hva slags Gud vi tjener og hvorfor vi skal elske ham og stole på ham? Snakk om 
det i gruppen på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«Det virker logisk å begynne med ’Messias’, for den kristne kirke har sitt navn fra 
det greske motstykket Christos, den ‘salvede’. Det hebraiske ordet er knyttet til 
befrieren som jødene ventet på, og som skulle være Guds redskap ved innledningen 
til en ny tid for Guds folk. Både det hebraiske og det greske ordet er utledet fra ord-
stammer som betyr ‘å salve’. Det er opplagt at når NTs forfattere kalte ham Kristus, 
var det fordi de mente Jesus hadde fått en helt bestemt oppgave.

Tittelen christos er benyttet mer enn 500 ganger i NT. Det fantes mer enn ett 
Messias-begrep blant Jesu samtidige, men det er allmenn enighet om jødene i det 
første århundret betraktet Messias som en som hadde et spesielt forhold til Gud. 
Han ville innlede verdens ende, da Guds rike skulle opprettes. Gjennom ham ville 
Gud bryte inn i historien og befri sitt folk. Jesus godtok tittelen ‘Messias’, men han 
oppmuntret ikke til bruk av den. Begrepet hadde politiske overtoner som gjorde det 
vanskelig å benytte det. Jesus ville nødig anvende det offentlig om sin misjon, men 
han refset verken Peter (Matt 16,16.17) eller den samaritanske kvinnen (Joh 4,25.26) 
da de brukte det. Han visste at han var Messias. Det ser vi av Markus’ gjengivelse av 
Jesu ord om å gi en av hans disipler en kopp vann ‘fordi dere hører Kristus til’ (Mark 
9,41)» – SDA Bible Commentary, bind 12, side 165.

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Les Jes 53,1–12. Hva sier disse versene at Jesus har gjort for oss? Skriv ned 

konkrete eksempler. Hvordan viser disse versene at Jesus er vår stedfortre-
der? Hvorfor har vi bruk for ham som vår stedfortreder?

2.  Opp gjennom historien har noen benyttet det bibelske løftet om et liv etter 
døden til å underkue andre: «Jo da, livet er hardt her og nå, men bare tenk på 
hva Gud har lovet oss når Jesus kommer tilbake.» Siden denne sannheten fra 
Guds ord har blitt misbrukt, er det mange som avviser tanken om et liv etter 
døden. De mener det bare er et knep som brukes for å undertrykke mennes-
ker. Hva sier du til denne anklagen?

3.  Se over svarene deres på torsdagens spørsmål om Kristi guddom, og hva den 
sier oss om Gud. Hvorfor er hans guddom og det som den åpenbarer om Gud, 
så godt nytt? 
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MISJONSHILSEN

Hei, jeg heter Oyewole Oyerinde 
og er ungdomspastor ved Babcock 
University Pioneer Church. Offeret 
13. sabbat vil bidra til bygging av 
et flerbrukssenter for hundrevis av 
unge som tilhører Adventist Youth 
Ministry. Mange er fra ikke-kristne 
hjem, og en del av dem har ikke 
noe sted der de kan være med på 
andakter eller delta i ungdomspro-
grammet vårt. 

Det nye senteret skal bidra til at 
våre unge blir Jesu disipler, som de-
ler adventbudskapet med de mange 
ikke-adventistene her. Takk for at du 
vil hjelpe.

20 .  ma i

IKKE BARE ET SPILL, 1. DEL
Ndubuisi, Nigeria

Jeg var oppdratt til å ære Gud og holde sabbaten, men 
alle mine sjefer forlangte at jeg skulle arbeide på 

sabbaten. Overveldet av sorg og skam ba jeg: ”Herre, 
jeg ønsker å tenke bare på deg på sabbaten. Hjelp meg å 
finne en jobb der jeg kan tjene deg.”

Bare uker senere ble jeg kastet ut fra leiligheten. Den 
natten prøvde jeg å sove under åpen himmel, mens jeg 
tenkte: ”Herre, nå trenger jeg både jobb og et sted å bo.” 
Det eneste lyspunktet var at neste dag var sabbat.

Da jeg kom i kirken dagen etter, fortalte jeg en venn 
om det som hadde skjedd. ”Kom og bo hos meg,” sa han. 
”Jeg har en annen der også for tiden, men det er plass til 
tre.”

Jeg hadde ikke hørt om Babcock University før, men 
vertens venn hadde vært elev der. Da han fikk høre at jeg 
var lastebilsjåfør, sa han at han ville nevne det for forel-
drene sine. ”Kanskje kan de skaffe deg jobb der”, sa han.

Kort tid etter fikk jeg jobb på Babcock University. Nå 
hadde jeg et sted å bo, og Gud hadde gitt meg mulighet til å tjene ham med det jeg likte best.

Mange av elevene på og rundt universitetet var ikke-kristne. Jeg ville gjerne nå gjennom til 
dem og ba Gud vise meg hva han hadde for planer.

En dag jeg lå under lastebilen og reparerte den, kom en kraftkar bort til meg. ”Husker du meg, 
Mr. Sylvanus,” sa han. Det gjorde jeg ikke. 

”For tre år siden lot du meg sitte på da jeg holdt på med et prosjekt.” Plutselig husket jeg den 
hengslete gutten. Han var blitt stor og kraftig nå og oste av selvtillit.

”Jeg vil be deg om enda en tjeneste,” sa han og lo. ”Vi har et fotballag her som er med i en 
serie. Men det er ikke bare fotball. Det er misjonsarbeid. Det er et av våre ungdomsprosjekter for 
å nå ikke-kristen ungdom. Vi trenger en trener. Kan du hjelpe oss?”

Fortsetter.
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Vær den du er

27. maiStudium 9

Bakgrunnsstoff
2 Pet 1,1–15; Ef 2,8; Rom 5,3–5; Hebr 10,38; Rom 6,11; 1 Kor 15,12–57. 

Minnevers
Sett derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det 
rette livet med innsikt, innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med 
utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt, gudsfrykten med søskenkjærlig-
het og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle (2 Pet 1,5–7).

Noe av det forunderlige ved NT er hvor mye sannhet som kan «presses sammen» på 
en svært liten plass. For eksempel tar denne ukens lekse opp 2 Pet 1,1–14. Disse 14 
versene handler om rettferdiggjørelse ved tro. Deretter viser Peter hva Guds kraft 
kan gjøre i deres liv som har overgitt seg til Jesus. Han skriver at vi kan «få del i 
guddommelig natur» (2 Pet 1,4) og slippe unna forfallet og begjæret i verden. 

Ja, vi får ikke bare en slags liste over kristne dyder, Peter legger dem frem i en be-
stemt rekkefølge. Det ene følger etter det andre helt til det hele topper seg i det aller 
viktigste.

Han skriver også om betydningen av å være i Kristus og å bli «renset» (2 Pet 1,9) 
for våre gamle synder. Deretter tar han opp spørsmålet om frelsesvisshet og løftet 
om evig liv i Herrens «evige rike» (2 Pet 1,11).

Og til slutt får vi også en liten innføring i de dødes tilstand. Dette er en hel del 
dype sannheter på bare 14 vers!
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EN DYREBAR TRO

Les 2 Pet 1,1–4. Hva sier Peter at vi har fått i Jesus Kristus? Hvordan åpenbares 
nåden her? 

Peter innleder brevet med å si at det er skrevet til «dem som har fått den samme 
dyrebare tro som vi» (2 Pet 1,1). Ordet som oversettes med «dyrebar», betyr «av 
samme verdi», eller «av samme privilegium». Han sier at de har «fått» denne dyre-
bare troen. De har ikke gjort seg fortjent til den, men fått den som en gave fra Gud. 
Eller som Paulus skriver: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget 
verk, men Guds gave» (Ef 2,8). Den er dyrebar, for «uten tro er det umulig å være til 
glede for Gud» (Hebr 11,6). Den er dyrebar, for ved troen griper vi fatt i mange store 
løfter.

Peter sier at Jesu «guddommelige makt» har gitt oss alt som skal til for å leve i 
gudsfrykt (2 Pet 1,3). Det er bare ved Guds kraft at vi er til, og det er bare ved hans 
kraft at vi kan oppnå hellighet. Og denne guddommelige kraften har vi fått «i gave 
ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt» (2 Pet 1,3, se 
også Joh 17,3). 

Vi er kalt til å elske Gud, men hvordan kan vi elske en Gud vi ikke kjenner? Vi 
lærer Gud å kjenne gjennom Jesus, gjennom det skrevne ord, gjennom den skapte 
verden og ved å leve i tro og lydighet. Vi kjenner Gud og Guds virkelighet fordi vi 
opplever det han gjør i vårt liv. Dette er en kunnskap som vil forandre oss. Og vi blir 
kjent med ham via den nåden han viser oss.

Så sier Peter noe enda mer utrolig: vi har også fått «de største og mest dyrebare 
løfter». Et av dem er at vi skal få «del i guddommelig natur» (2 Pet 1,4). Menneske-
heten ble skapt i Guds bilde. Dette bildet er blitt ganske utvisket. Når vi blir født på 
ny, får vi et nytt liv i Jesus. Han ønsker å gjenreise sitt bilde i oss. Men vi må bort fra 
forfallet og lystene i verden hvis denne forandringen skal skje.

Hva ville livet være om du ikke hadde troen? Hvordan kan svaret vise hvorfor tro-
ens gave er dyrebar? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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KJÆRLIGHET, MÅLET MED KRISTNE DYDER

Les 2 Pet 1,5–7; Rom 5,3–5; Jak 1,3.4 og Gal 5,22.23. Hvilket tema har disse ver-
sene felles?

Oldtidens filosofer laget gjerne lister over dyder. Slike lister er det flere av i NT (Rom 
5,3–5; Jak 1,3.4; Gal 5,22.23). Peters lesere var sikkert kjent med slike lister, men 
det er interessante forskjeller på det en filosof ville ha tatt med og det Peter lister 
opp. Legg merke til at Peter har ordnet dem i en bestemt rekkefølge, slik at hver dyd 
bygger på den forrige, helt til vi når et klimaks i kjærligheten! 

Alle de dydene Peter nevner, er viktige:
Tro: I denne sammenheng er det tale om frelsende tro på Jesus (se Gal 3,11; Hebr 

10,38).
Rett liv: Et rett liv (eller «dyd», gresk arête), ble også rost av hedenske filosofer. 

Ja, troen er avgjørende, men den må føre til et nytt liv, et der man lever rett. 
Innsikt: Dette er nok ikke kunnskap som sådan, men den kunnskapen som kom-

mer med et frelsesforhold til Jesus Kristus.
Selvbeherskelse: Modne kristne er i stand til å kontrollere sine impulser, spesielt 

de som fører til utsvevelser.
Utholdenhet: Spesielt i møte med prøvelser og forfølgelse.
Gudsfrykt: I den hedenske verden betyr gudsfrykt etisk atferd som resultat av 

tro på en gud. I NT er det etisk atferd som et resultat av troen på den ene sanne Gud 
(1 Tim 2,2).

Søskenkjærlighet: De troende er som en familie, og gudsfrykten skaper et felles-
skap der folk er gode mot hverandre.

Kjærlighet: Peter topper listen med kjærlighet. Dette minner om det Paulus skrev: 
«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærlig-
heten» (1 Kor 13,13).

Før Peter begynner på listen, sier han at vi skal «sette ... all [vår] iver inn på» 
(2 Pet 1,5) å tilegne oss disse trekkene. Hva mener han med det? Hvilken rolle 
spiller vår egen innsats for ønsket om å leve et gudfryktig liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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VÆR DEN DU ER

Etter å ha gitt oss en liste over hva vi bør legge vinn på som kristne, forteller Peter 
hva resultatet vil bli.

Les 2 Pet 1,8–11. Hva er sammenhengen mellom det som allerede er gjort for oss 
og den måten vi skal leve på? 

Peter oppfordrer leserne til å leve i tråd med den nye virkeligheten som gjelder dem 
som er i Jesus. Kjennetegnene er tro, et rett liv, innsikt, selvbeherskelse, utholdenhet, 
gudsfrykt, søskenkjærlighet og den kjærlighet som «finnes hos dere og får vokse» 
(2 Pet 1,8). 

Problemet er bare at ikke alle kristne lever i denne nye virkeligheten. Noen er 
uvirksomme og uten frukt i sin kjennskap til Herren Jesus Kristus (2 Pet 1,8). De har 
glemt at de ble «renset for sine tidligere synder» (2 Pet 1,9). Så alle troende men-
nesker bør leve ut den nye virkeligheten som gjelder for dem i Jesus. I Kristus har de 
fått tilgivelse, renselse og rett til å ha del i guddommelig natur. Derfor må vi «sette 
enda mer inn på å holde fast ved [sitt] kall og utvelgelse» (2 Pet 1,10). Det finnes ikke 
unnskyldning for å leve slik de levde før, ingen unnskyldning for å være «uvirk-
somme» og «uten frukt».

«Mange taler om tro, men vi burde få høre mye mer om gjerninger. Mange lurer 
seg selv med en makelig og fleksibel religion uten korset.» – Tro og gjerninger, side 
43 [FW 50]. 

Les Rom 6,11. Hva sier Paulus her som er i tråd med det Peter skrev i dagens 
tekst?

Både Peter og Paulus sier egentlig: «Vær den du er.» Og vi er nye skapninger i 
Kristus, renset for synd og har del i guddommelig natur. Det er derfor vi kan leve det 
livet vi er kalt til. Det er meningen at vi skal være «lik Kristus». 

Hvor «lik Kristus» er du? På hvilke områder kan likheten bli større?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Å TA NED TELTET 

Jeg mener det er riktig å holde dere våkne ved å minne dere om dette, så lenge jeg 
bor i dette teltet. For jeg vet at mitt telt snart skal tas ned, det har vår Herre Jesus 
Kristus latt meg vite (2 Pet 1,13.14).

I 1956 skrev Oscar Cullmann den korte studien: Immortality of the Soul or 
Resurrection of the Dead?: The Witness of the New Testament. Han hevdet at opp-
standelsestanken er helt uforenlig med forestillingen om den udødelige sjel. Han 
skrev også at NT står fullt og fast på oppstandelsen fra de døde. 

«Ingen andre av mine skrifter har vakt slik begeistring og så mye fiendskap», 
skrev han senere.

Les 1 Kor 15,12–57. Hva skjer i døden, sier Paulus?

Det som NT sier om døden og oppstandelsen, har overbevist de fleste nytestament-
lige teologer om at Cullmann hadde rett. NT forutsetter en oppstandelse, ikke tanken 
om en udødelig sjel som overlever kroppen. For eksempel: I 1 Tess 4,16–18 trøster 
Paulus dem som har mistet sine kjære med vissheten om at Jesus skal vekke de døde 
når han kommer igjen. I 1 Kor 15,12–57 gir Paulus en lengre beskrivelse av oppstan-
delsen. Han begynner med å påpeke at kristentroen er basert på Jesu oppstandelse. 
Hvis han ikke sto opp, da er det fåfengt å tro på ham. Men Kristus har stått opp fra 
de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn, sier Paulus. Og hans oppstan-
delse fra de døde garanterer at alle dem som er i ham, også kan stå opp fra de døde.

Paulus taler om oppstandelseskroppen (1 Kor 15,35–50). Han sammenligner den 
nye kroppen vi får i oppstandelsen med den kroppen vi har nå. Den vi har nå, skal 
dø. Den vi får i oppstandelsen, skal aldri dø. 

Kort sagt: Når NT tar opp dødens problem, handler det om oppstandelsen, ikke 
sjelens udødelighet. Dette er viktig som bakgrunn for 2 Pet 1,12–14.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TRO I MØTET MED DØDEN

Les 2 Pet 1,12–15. Hva mener Peter når han sier at hans telt/kropp snart skal tas 
ned?

2 Pet 1,12–14 avslører omstendighetene omkring brevet. Peter tror at han snart skal 
dø, og brevet inneholder hans siste budskap eller testament.

Når han skriver at «mitt telt snart skal tas ned», tyder det på at han regner med å 
dø snart. (2 Pet 1,13.14). Han sammenlikner kroppen med et telt (tabernakel), som 
tas ned når han dør. Det er så tydelig at Peter tenker på kroppen når han taler om 
å ta ned teltet at moderne oversettere ofte oversetter dette med «så lenge jeg er i 
denne kroppen ... for jeg vet at min død kommer snart» (2 Pet 1,13.14 New Revised 
Standard Version). Det er ikke noe i det Peter sier som tyder på at hans sjel skal leve 
videre når teltet «tas ned». 

Les 2 Pet 1,12–15 enda en gang. Hvordan ser Peter på sin forestående død, og hva 
kan denne innstillingen si oss om troen? 

2 Pet 1,12–15 er en høytidelig uttalelse. Han skriver i vissheten om at livet snart er 
slutt. Han vet det fordi «vår Herre Jesus Kristus [har] latt meg vite» det. Men han har 
visst ingen angstanelse, frykt, bekymring. Han er mer opptatt av dem som blir igjen 
og deres ve og vel. Han ønsker at de skal stå fast i sannheten, og så lenge han lever, 
vil han formane dem om å være trofaste. 

Her ser vi hvor dyp Peters erfaring med Herren er. Han skal dø snart, og det 
blir heller ingen hyggelig død (se Joh 21,18; Alfa og Omega, bind 6, side 368–369 
[AA 537]), men han er opptatt av de andre. Peter levde virkelig etter den troen han 
forkynte.

Hvordan er troen til hjelp i møtet med døden? Hvordan kan vi lære å klamre oss til 
det håpet vi har, også når vi skal dø? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Peter visste at han snart skulle dø. Og han visste (og hadde visst det lenge) hvordan 
han skulle dø. For Jesus hadde fortalt ham det. «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da 
du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, 
skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit 
du ikke vil» (Joh 21,18). 

Hvordan endte hans liv?
«Som jøde og utlending ble Peter dømt til hudfletting og korsfestelse. Det fikk 

apostelen til å huske den store synden han begikk da han fornektet Jesus under ret-
tergangen. Han som en gang hadde vært så uvillig til å vedstå seg korset, gledet seg 
nå over å kunne ofre livet for evangeliet. Han følte bare at det var en altfor stor ære å 
dø på samme måte som den han hadde fornektet. Peter hadde oppriktig angret denne 
synden, og Kristus hadde tilgitt ham. Det viser den befalingen Peter fikk da han ble 
bedt om å fø sauene og lammene i flokken. Men Peter kunne aldri tilgi seg selv. Det 
hjalp ikke at han tenkte på alt det fryktelige han til sist skulle gjennomgå. Ingen ting 
kunne mildne hans bitre sorg og anger. Hans siste bønn til skarpretterne var å bli 
naglet til korset med hodet ned. Ønsket ble oppfylt, og slik døde den store apostelen 
Peter.» – Alfa og Omega, bind 6, side 369 [AA 537, 538]. Peter visste hva som ventet 
ham, men det var menighetens ve og vel han var opptatt av. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Vi har sett det Peter (og resten av Bibelen) sier om betydningen av å leve et 

hellig liv. Men hvorfor er det så mange av oss som ikke klarer å «være den vi 
er» i Jesus?

2.  Se på listen i 2 Pet 1,5–7. Snakk om hvert enkelt punkt og spør dere selv: 
Hvordan kan vi bli et bedre eksempel på disse dydene, og hvordan kan vi 
hjelpe andre som ønsker det samme?

3.  Vi kjenner jo Peter fra evangeliene. Det han skriver, viser hva Kristus har 
gjort med ham til tross for hans tidligere feil. Hva har dette å si til deg og 
meg?

4.  I 2 Pet 1,12 skrev Peter om «sannheten for vår tid» («the present truth», KJV). 
Hva var denne sannheten på Peters tid, og hva er den i vår tid? 

5.  Noen har skrevet: «Døden er det som de levende bærer med seg.» Hvordan 
skal vi «bære» døden?
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• Flerbruksbygget skal ha kirke, au-
ditorium og et område der de unge 
kan lære praktiske ferdigheter.

•I senteret kan AYM-lederne 
planlegge programmer og lære opp 
de unge til å vitne for ikke-adven-
tistene, som utgjør 92 prosent av 
studentene.

• Senteret blir stort nok til å romme 
adventistungdommene ved Babcock 
og deres venner i lokalmiljøet.

27 .  ma i 

IKKE BARE ET SPILL
Ndubuisi, Nigeria

Ndubuisi hadde bedt Gud vise ham hvordan han kunne nå ikke-kristne på Babcock University 
med evangeliet. Nå forteller han hvordan fotballbanen ble hans misjonsmark.

Jeg elsker fotball og jeg elsker misjon, så det var spen-
nende å bli bedt om å trene fotballaget. Men noen tøf-

finger fra byen var blant spillerne, så jeg var litt nervøs.
Etter tid i bønn bestemte jeg meg for å prøve. Hver 

trening begynte med bønn og en kort andakt. Siden halv-
parten av spillerne var ikke-adventister, sa jeg at vi ikke 
spilte fredag kveld eller lørdag. Mange som ikke hadde 
hørt om Babcock University, fikk høre om sabbaten 
gjennom laget. 

De fleste syntes det jeg sa om Jesus var OK. De ble 
mindre råe. De fleste sluttet å banne, og de som hadde 
penger, kjøpte drakter til dem som ikke hadde råd.

En av guttene heter Jamiyu. Han skulket aldri trenin-
gen og snakket ikke med noen. En dag spurte jeg hvordan det gikk. ”Fint,” sa han. Etter hvert fikk 
jeg historien hans.

”Far døde, og da tok mor med søsknene mine og dro.” Jeg måpte. ”Etterlot hun deg alene?” 
Han nikket. Jamiyu måtte slutte på skolen og bodde hos en venn. Hver dag ble en kamp for å 
overleve. 

Jeg tok Jamiyu under mine vinger, lærte ham å trene bedre og ga ham mat og klær. Da han fikk 
jobb i et vaskeri, hjalp jeg ham å åpne bankkonto.

Jeg fortalte Jamiyu at Jesus elsket ham, og at jeg også gjorde det. Da jeg spurte om han ville 
lære mer om Jesus på Adventist Youth Ministry-programmene (AYM) våre, grep han sjansen.

Jamiyu tenker på å bli kristen. Jeg er glad Jesus brukte meg til å vise ham sin kjærlighet.
Arbeidet med fotballaget ga meg mot til å vitne. Jeg ble med i AYM, slik at jeg kunne være 

med og nå de unge i byen. De vil være med på sabbatsmøtene og AYM-programmene. 
Men vi har ingen bygning som er stor nok. Vi fordeler oss på klasserom, men vi vokser så fort 

at det ikke lenger er plass.
Offeret 13. sabbat vil hjelpe oss å bygge et ungdomssenter. Vær med og gi og be om at Gud 

må gi oss forstand og iver til å dele evangeliet og Kristi kjærlighet og snare gjenkomst.
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Profetordet og Skriften

3. juniStudium 10

Bakgrunnsstoff
Jes 53,1–12; Dan 7,13.14; 2 Pet 1,16–20; Matt 17,1–6; 2 Tim 3,15–17.

Minnevers
Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett 
i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og 
morgenstjernen stiger opp i deres hjerter (2 Pet 1,19).

Brevene vitner om hvor sikker Peter er på det han skriver. Det samme finner vi hos 
Paulus: en fast overbevisning om det de forkynner om Jesus Kristus og korset.

Denne uken vil vi se mer av denne vissheten hos Peter. Han forteller selv hvorfor 
han har denne vissheten. Det er ikke «klokt uttenkte myter» (2 Pet 1,16) vi tror på, 
sier han. Det var slike ting datidens hedenske religioner bygget på. Det var to grun-
ner til at Peter var sikker i sin tro.

For det første var han øyenvitne til «vår Herre Jesus Kristus» (2 Pet 1,16). For det 
andre på grunn av «profetordet» (2 Pet 1,19). Peter peker til Skriften og det den sier 
om Jesus, spesielt de profetiske avsnittene som taler om ham. Dette er nok noen av 
de samme delene som Jesus viste til (Matt 26,54; Luk 24,27). Burde ikke vi ta Bibe-
len like alvorlig som Peter og Jesus?



B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 7 81

Studium 10  /  3. juni Søndag

JESUS I GT

Vi merker en trygghet i det Peter skriver. Han vet hva han taler om fordi han vet 
hvem han taler om. Og en av grunnene er at det var Jesus profetene i GT talte om. 
Det var Peters tro på det skrevne ord som gjorde at han gjenkjente Ordet da det ble 
menneske (Joh 1,14).

I 1 Pet 1,10–12 viser Peter leserne til GT, til profetene og det de sa om Jesus. Peter 
peker på to sannheter som Den hellige ånd åpenbarte om Jesus i GT: hans lidelser og 
den herlighet som siden skulle komme (1 Pet 1,11). Disse to sannhetene går som en 
rød tråd gjennom hele GT.

Hva er summen av det som GT forutsa om Jesus i disse tekstene? Sal 22; Jes 53,1–
12; Sak 12,10; 13,7; Jer 33,14.15; Dan 7,13.14.

I 1 Pet 1,10–12 skriver Peter at leserne hans har en helt spesiell plass i frelses-
historien. De har fått kjennskap til mye mer enn det som ble fortalt til profetene. 
Profetene talte til sin tid, men store deler av budskapet ble ikke oppfylt før Kristus 
kom. 

Noe av det som profetene hadde forutsagt, hadde ikke skjedd før i lesernes le-
vetid. De fikk høre budskapet «av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den hel-
lige ånd, som er sendt fra himmelen». Dette var sannheter som selv englene ønsket å 
se inn i (1 Pet 1,12). Etter å ha fått høre evangeliet, visste de mye mer om Frelserens 
lidelse og ydmykelse enn profetene. Men både de og vi må vente på «den herlighet 
som siden skulle komme» (1 Pet 1,11). Siden den første delen av profetiene er opp-
fylt, kan vi også føle oss trygge på den siste delen.

Hvilke bibelske løfter har du fått oppfylt i ditt liv? Hvilke venter du fremdeles på, 
og hva betyr de for deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ØYENVITNER TIL HANS STORHET

Les 2 Pet 1,16–18. Hvilke andre belegg sier Peter at han har for sin tro på Jesus?

Foruten profetordet var Peter øyenvitne til mye av det han forkynte. Kristendommen 
er ikke tuftet på «klokt uttenkte myter», sa han (2 Pet 1,16). Den bygger på virkelige, 
historiske hendelser hvor han selv hadde vært til stede. 

Peter var med under mange av de viktige hendelsene Jesu i liv som evangeliene 
forteller om. Han var vitne til forkynnelsen, undervisningen og miraklene. Helt fra 
den store fiskefangsten (Luk 5,4–6) til møtet med Jesus i Galilea etter oppstandelsen 
(Joh 21,15) var Peter øyenvitne til det meste.

Se på 2 Pet 1,17.18. Hva var det Peter la særlig vekt på at han hadde sett? Hva var 
så viktig ved denne hendelsen? 

Peter nevner opplevelsen på fjellet spesielt. Jesus hadde tatt med Peter, Jakob og 
Johannes opp på et fjell for å be (Luk 9,28). Mens de var der, ble han forvandlet for 
øynene på dem. Ansiktet skinte, og klærne ble blendende hvite (Matt 17,2; Luk 9,29). 
Han fikk selskap av Moses og Elia, og en røst fra himmelen sa: «Dette er min Sønn, 
den elskede, i ham har jeg min glede» (Matt 17,5). 

Peter hadde sett mye i sin tid med Jesus, men denne hendelsen skiller seg ut. Den 
viser at Jesus er Guds Sønn, at han var på jorden fordi det var Guds plan og at han 
hadde et helt spesielt forhold til Faderen. Peter hadde sett mye, men det var denne 
hendelsen med «røsten fra himmelen» (2 Pet 1,18) som opptok ham mest i brevet.

Tenk på en eller flere hendelser som har fått dyp og varig betydning for ditt tros-
liv. Hva var det, hva gjorde det med deg og hva betyr det for deg i dag? Hvorfor 
påvirket det deg så sterkt, tror du? Fortell det i gruppen på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________
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MORGENSTJERNEN I VÅRT HJERTE

Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å 
holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgen-
stjernen stiger opp i deres hjerter (2 Pet 1,19).  
 
Les teksten nøye. Hva sier Peter som er viktig også for oss i dag?

Her, som så mange steder i Bibelen (1 Mos 1,4; Joh 1,5; Jes 5,20; Ef 5,8), ser vi et 
skille mellom lys og mørke. For Peter skinte Guds ord som et lys på et mørkt sted. 
Det er derfor han er så opptatt av at vi må «holde fast» på lyset og følge det «til 
dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter». Vi er syndere som lever 
i en syndig og mørk verden. Vi trenger Guds overnaturlige kraft til å føre oss ut av 
mørket og inn i lyset. Dette lyset er Jesus.

Peter peker på et mål. Noen mener at uttrykket «til dagen gryr» viser til Jesu an-
net komme. Dette er vårt endelige håp, men tanken om «morgenstjernen» som stiger 
opp i deres hjerte, lyder mer umiddelbart og personlig. Denne «morgenstjernen» 
er Jesus (Åp 2,28; 22,16). Det at han stiger opp i deres hjerte, synes å handle om å 
kjenne Jesus og oppleve den levende Kristus i sitt liv. Dette burde ikke bare være en 
doktrine. Jesus bør være navet i tilværelsen og vår kilde til håp og tro. Peter ser altså 
en klar sammenheng mellom å studere Guds ord og å ha et frelsesforhold til «mor-
genstjernen» Jesus. 

Og når lyset skinner i oss, vil andre se det. «Hele jorden skal opplyses med Guds 
herlighet og sannhet. Lyset må skinne for alle land og folk. Og det er fra dem som 
har mottatt lyset, at det må skinne. Morgenstjernen har steget opp i oss, og vi skal 
kaste dens lys over veien for dem som går i mørket.» – Christian Experience and 
Teachings of Ellen G. White, side 220. 

Hvordan blir du bedre kjent med Jesus gjennom bibelstudium? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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DET PROFETISKE ORD STÅR FASTERE

Les 2 Pet 1,19–21. Hvilke profetier tenker Peter på? Hva mener han når han sier at 
intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning?

Peter underbygger påstanden om at kristendommen ikke er basert på klokt uttenkte 
myter (2 Pet 1,16) med to bevis: For det første øyenvitner (2 Pet 1,16–18), for det 
andre Bibelens profetier (2 Pet 1,19–21). Dette er et argument han har brukt før 
(1 Pet 1,10–12). 

Han sier også at «en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd» (2 Pet 
1,20). Dette er ikke noe forsøk på å hindre oss i å studere Skriften selv. Det ville 
være merkelig. Han skrev jo at vi skulle spenne «beltet om livet» og være «beredt 
i tanke og sinn» (1 Pet 1,13). Det er heller ikke noe han ville ha sagt etter å ha rost 
profetene for at de søkte etter og ville utforske betydningen av profetiene som de 
hadde fått (1 Pet 1,10). 

Hva var det så Peter mente? Kirken i NT levde sammen og studerte sammen. Den 
troende var en del av en større kropp (1 Kor 12,12–14). Det Peter advarte mot, var 
studier der man avviser den innsikt som fellesskapet har. Når vi omgås andre, kan vi 
vokse sammen som et fellesskap. Ånden arbeider med menigheten og enkeltpersoner 
i den. Innsikt kan deles, nyanseres og utdypes. Men den som står alene og ikke vil 
ta imot innspill fra andre, kan ende opp med feiltolkninger, spesielt når det gjelder 
profetiene. 

I de neste versene finner vi en god grunn til at Peter sier dette. Han skriver til 
kristne som har falske profeter og falske lærere blant seg (2 Pet 2,1). Peter ber dem 
om å innordne sin forståelse av Skriften under det syn som kirken som helhet har. 
Mange har endt i fanatisme og vranglære fordi de ikke ville gi akt på råd fra et tros-
fellesskap som var ledet av Ånden. Dette var farlig den gang og er det fremdeles.

Hvorfor er det viktig å være åpen for råd og veiledning fra resten av kirken? Hvor 
går grensen for hvor langt vi bør gå i å innordne oss under andre? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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ORDET I VÅRT LIV

Vi har sett at Peter la stor vekt på Skriften. 2 Pet 1,19–21 er et sterkt forsvar for 
Bibelens betydning for vår kristne erfaring og dens guddommelige inspirasjon. Han 
uttrykker seg tydelig i 2 Pet 1,21. Bibelen er ikke et resultat av menneskers kløkt, 
slik som andre bøker. Den er blitt til ved Den hellige ånds kraft og arbeid gjennom 
mennesker som talte for Gud.

Les 2 Tim 3,15–17. Hva er Skriftens rolle i vårt liv? Hvordan underbygger dette 
sannheten i 2 Pet 1,19–21?

Paulus advarer Timoteus om farene som han og kirken står overfor, og skisserer 
Skriftens betydning: «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, 
tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd» (2 Tim 3,16). La oss se på de tre 
punktene.

Opplæring: Dette dreier seg om kirkens lære. Den uttrykker fellesskapets tro om 
viktige bibelske temaer i Guds ord. Ideelt sett bør enhver læresetning fokusere på 
Kristus. Og samtlige bør lære oss noe som hjelper oss å leve i tråd med Guds vilje 
(Rom 12,2).

Veiledning: Paulus forteller Timoteus at Skriften er nyttig til «opplæring, tilret-
tevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd» (2 Tim 3,16). Peter er inne på det 
samme når han sier at Skriften er en lampe som lyser på et mørkt sted (2 Pet 1,19). 
Bibelen gir altså veiledning om hvordan vi skal leve og hva som er rett og galt. Den 
hellige ånd har inspirert Skriften, så den er intet mindre enn Guds åpenbarte vilje.

«Visdom til frelse»: Når Paulus sier at Skriften gir «visdom til frelse» (2 Tim 3,15), 
mener han at den peker hen til Jesus. Frelsen er bygget på troen på at Jesus døde for 
våre synder. 

Lære, moralsk veiledning og kunnskap om frelse: Ikke rart Guds ord er som «en 
lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres 
hjerter» (2 Pet 1,19).

__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 10  /  3. juni

TIL ETTERTANKE

«Den første og største plikt for ethvert tenkende menneske er å søke sannhet i Guds 
ord, leve i lyset og oppmuntre andre til å gjøre det samme. Hver dag bør vi ivrig stu-
dere Bibelen, veie hver tanke og sammenligne skriftsted med skriftsted. Med Guds 
hjelp skal vi selv danne våre meninger, for vi skal selv stå til regnskap for ham. 

Lærde personer har pakket Bibelens klare budskap inn i tvil og mørke. De gir 
inntrykk av å ha stor visdom, og fremholder at Den hellige skrift har en mystisk, 
åndelig mening som ikke kommer klart frem i selve teksten. De er falske lærere. Det 
var til slike Jesus sa: «Dere farer vill! Og kommer ikke det av at dere ikke kjenner 
skriftene og heller ikke Guds makt?» Mark 12,24. Bibeltekstene må oppfattes i sam-
svar med deres likefremme mening, unntagen når et symbol eller et bilde er brukt. 
Kristus har selv sagt: ’Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud.’ 
Joh 7,17. Hvis folk ville tro Bibelen slik den er skrevet, og falske lærere ikke villedet 
og forvirret dem, ville et stort verk bli utført som englene kunne glede seg over, og 
tusenvis av villfarne mennesker ville bli ført inn i Kristi flokk» – Alfa og Omega, 
bind 8, side 104, 105 [GC 598]. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hvilke andre viktige prinsipper må vi følge for å få en klar forståelse av 

Skriften? 

2.  Martin Luther skrev at «Skriften er sitt eget lys.» Med det mente han at det er 
en underliggende harmoni i Bibelen, og at en del kan brukes til å forstå andre 
deler. Hvilke eksempler på dette prinsippet klarer du å finne? 

3.  Se over hva dere svarte på mandagens spørsmål om hendelser som har hatt 
stor betydning for deres kristne erfaring. Hvilke fellestrekk har disse hendel-
sene? Hva kan dere lære av hverandres opplevelser?

4.  Hva ville du svare hvis noen spurte deg hvordan bibelstudium kan gi din 
vandring sammen med Gud større dybde? Hvilke prinsipper har du lært av 
egen erfaring med å bli kjent med Herren Jesus gjennom studiet av hans 
skrevne ord?
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MISJONSHILSEN

Hei, og god sabbat! Jeg heter Ade-
mola Tayo er rektor på Babcock Uni-
versity. Vi er ikke mange adventister 
i Nigeria, men vi har en fantastisk 
mulighet til å skape vekst ved å nå 
de mange ikke-adventistene på ste-
det. Våre Adventist Youth Ministry-
medlemmer står sentralt i dette, for 
de driver nesten alle våre åndelige 
programmer.

Vi har sterkt behov for et flerbruks-
senter for ungdom der vi kan lære 
de unge å planlegge og delta i tilbe-
delse og føre andre til Jesus. Be for 
vårt arbeid ved Babcock University 
og gi rundhåndet den 13. sabbat. 
Tusen takk!

3 .  jun i

DRØMMEN
Jemimah, Nigeria

Jeg studerer jus ved Babcock University og elsker å 
fortelle om min tro. Jeg var på vei til kafeteriaen da 

Confidence* tok meg igjen. ”Du går rundt som om du 
var glad for å være adventist”, sa han ertende.

”Det er jeg,” sa jeg. ”Så si hvorfor,” sa han. ”For det 
ene fordi jeg elsker sabbaten.” ”Og hvorfor tror du på 
sabbaten?” ville han vite. ”Bibelen sier at Jesus tilba på 
sabbaten. Og som kristne skal vi vel følge hans eksem-
pel?” Confidence knep øynene sammen. ”Interessant. 
Det må jeg tenke over.”

Noen dager senere satt vi i samme klasse, og læreren 
nevnte sabbaten. Confidence kviknet til og engasjerte 
seg. Han sa nesten ordrett det jeg hadde sagt til ham. 
Han hørtes ut som om han trodde på det.

To uker før sommerferien fortalte Confidence meg 
at han ville bli døpt og bli adventist. Først lo jeg vantro. 
”Det er ikke mulig!”

”Jo visst,” sa han. ”Og det var ditt vitnesbyrd som var 
grunnen. Du nølte ikke. Du visste hva du trodde på og 
var ikke redd for å si det.”

Jeg var glad på Confidences vegne, og det at Gud hadde brukt meg, gjorde meg ydmyk. Jeg 
var oppdratt som adventist, men hadde ikke tenkt over mitt forhold til Jesus. Men det endret seg 
da jeg ble med i Adventist Youth Ministry (AYM) på Babcock. For første gang tok jeg tid til dag-
lig bibelstudium og bønn. 

I fjor talte et AYM-medlem ved ungdommens bønneuke. Det talte sterkt til meg. Jeg overga 
meg til Jesus den dagen, og det har betydd uendelig mye for meg.

AYM har hjulpet meg å overgi meg til Jesus og gitt meg muligheter til å tjene Gud. Og jeg 
er glad for at Babcock University får hjelp av offeret 13. sabbat. For tiden har ikke AYM-med-
lemmene noe permanent sted å holde sabbatsskole. Vi møtes i klasserom eller under trær. Vi har 
fortalt unge i byen om vår tro og vil innby dem til programmer, men det finnes ikke noe sted å 
samles. 

Det nye senteret vil gi oss en kirke og et sted der vi kan få opplæring i kristen vekst og misjon. 
Der kan vi ta med våre venner og nå flere mennesker for Jesus enn før.

Jeg håper du vil gi til dette prosjektet. 

* Navnet er endret. 



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

Falske lærere

10. juniStudium 11

Bakgrunnsstoff
2 Pet 2,1–22; Joh 8,34–36; Matt 12,43–45; Jud 4–19; 1 Mos 18,16–33.

Minnevers
Frihet lover de, men de er selv slaver av forfallet. Det en ligger under for, er en 
også slave av (2 Pet 2,19).

I sitt første brev prøvde Peter å oppmuntre leserne i møte med forfølgelser. Vi 
vet ikke hvilke forfølgelser han tenkte på, men vi vet at kirken møtte forferdelige 
prøvelser da Romerriket forsøkte å utradere den voksende bevegelsen av mennesker 
som ble kalt «kristne».

Men Satan angrep på to fronter. Rå makt og vold var et kraftfullt redskap. Men 
den største trusselen mot kirken var en annen. Den kom innenfra. I GT måtte man 
forholde seg til falske profeter, og på Peters tid måtte de kristne takle falske lærere 
som ville «lure inn vranglære som fører i fortapelsen» (2 Pet 2,1). Peter advarte om 
at mange ville bli med på disse «utskeielsene» (2 Pet 2,2). 

Hva slags læresetninger var dette? Hvordan reagerte Peter på dem, og hva kan vi 
lære av hans advarsler når vi møter trusler innenfra?
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SøndagStudium 11  /  10. juni

FALSKE PROFETER OG LÆRERE

Vi kan lett komme til å idealisere urkirken og tro at det var en tid med stor fred og 
harmoni blant de troende. 

Slik var det ikke. Helt fra Jesu tid har kirken stått overfor strid, ofte innenfra 
(tenk på Judas). Brevene i NT viser at mange av problemene skyldtes falske lære-
setninger i kirkens midte. Den første menighet hadde ikke bare ytre forfølgelse å 
kjempe mot. Det var også indre problemer. I dette brevet tar Peter opp noen av dem. 
«Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram 
falske lærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører i fortapelsen, og til 
og med fornekte den Herre som har kjøpt dem fri. Dermed fører de raskt seg selv i 
fortapelsen. Mange kommer til å følge dem i utskeielsene deres, og på grunn av dem 
vil sannhetens vei bli spottet. De er grådige og farer med dikt og bedrag for å slå 
mynt på dere. Men de har alt lenge hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen 
ligger og lurer på dem» (2 Pet 2,1–3). Dette høres da vel ikke akkurat ut som en tid 
med fred og indre harmoni mellom søsken?

Les 2 Pet 2,1–3.10–22. Hva er det Peter advarer om her? Hva var noen av de falske 
lærdommene som lenge ble forfektet i kirkene?

I 2 Pet 2,1 finner vi nok grunnen til at Herren inspirerte Peter til å skrive brevet. 
Han advarte dem om at det vil komme falske lærere, slik det også hadde vært falske 
profeter i gammel tid. Peter ramser opp en lang liste anklager mot disse lærerne, alt 
fra «vranglære som fører i fortapelsen» (2 Pet 2,1) til å føre de intetanende i trelldom 
(2 Pet 2,19), og annet. Av det han skrev, ser vi at dette var veldig farlige vranglærer. 
Derfor reagerte han også så sterkt på dem. Peter mente så visst ikke at det var like-
gyldig hva man trodde på. 

Se hvor sterkt Peter reagerer på de falske læresetningene. Hva kan dette lære 
oss om sannhetens betydning? Hvordan kan vi beskytte oss mot alle forsøk på å 
føre falsk lære inn i kirken?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 11  /  10. juni

FRIHET I KRISTUS? 

For de bruker store ord om tomme ting, og med utskeielser og lyster som kommer 
fra vårt kjøtt og blod, lokker de dem som nettopp har sluppet bort fra slike som går 
på ville veier (2 Pet 2,18).  
 
Hva advarer Peter om i dette verset? Hvilken forklaring gir han på sin bekymring? 
Hva betyr «frihet» i vers 19?

Peter ga sine lesere en sterkest mulig advarsel mot faren ved falske lærere. De lovte 
frihet, men egentlig førte de folk i trelldom (2 Pet 2,1821). 

For en forvrengning av evangeliet! Friheten i Kristus burde bety frihet fra syn-
dens slaveri (Rom 6,4–6). Enhver forestilling om kristen frihet som gjør en person 
til syndens trell, er den slags feil som Peter advarer mot. Forskerne har fundert på 
hvilket kjetteri han har å gjøre med her, men det er iallfall tydelig at det handler om 
synd og det å være slave under den.

Les Joh 8,34–36. Hvordan kan Kristi ord gjøre det lettere å forstå hva Peter mener?

Vi vet ikke riktig hva disse falske lærerne sa. Men mennesker som nylig hadde 
funnet Herren Jesus, gikk tilbake til sitt gamle, syndige liv. Kanskje var det en for-
kynnelse om billig nåde som bagatellisert behovet for renhet og hellighet og gjorde 
at de igjen ble fanget i «forfallet» (2 Pet 2,19) som de hadde unnsluppet. Ikke rart 
Peter talte så strengt mot denne læren og advarte mot konsekvensene av å følge den. 

Hva mener du frihet i Kristus er? Hva har Kristus satt deg fri fra?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 11  /  10. juni

HUNDEN VENDER TILBAKE TIL SITT SPY

Les 2 Pet 2,17–22 og Matt 12,43–45. Hva er faren ved at en nyomvendt går tilbake 
til sin gamle livsstil?

Peter var spesielt bekymret for hvordan det skulle gå dem som de falske lærerne fikk 
lokket tilbake til gamle synder (2 Pet 2,18). De falske lærerne lover frihet, men Peter 
sier at en slik frihet er en helt annen enn den friheten som Jesus lovet de troende. 

Les den kraftige advarselen Peter uttalte. Det ville ha vært bedre om de aldri 
«hadde lært å kjenne rettferdighetens vei» (2 Pet 2,21) enn at de hadde kjent den, for 
så å gå tilbake til sitt gamle liv. 

Men situasjonen er ikke håpløs. Vi har hørt om mennesjer som har gått bort fra 
Herren og kommet tilbake. Og vi vet at Herren gleder seg over at de kommer tilbake 
(se Luk 15,11–32). Det betyr bare at det å vende seg bort, er farlig for en selv, og ikke 
er det behagelig, heller. Å si at det er som når en hund vender tilbake til sitt eget spy, 
er et sterkt og malende bilde, men det illustrerer Peters poeng.

Det er kanskje med overlegg at han siterer Jesu ord i 2 Pet 2,20 (se Matt 12,45; 
Luk 11,26). Jesus forteller lignelsen om en mann som er satt fri fra en uren ånd. 
Ånden flakker omkring uten rast eller ro før den kommer tilbake og ser «huset mitt 
som jeg forlot» (Matt 12,44). Der er det tomt og ryddet. Han flytter inn igjen, men tar 
med seg flere andre ånder som er verre enn ham selv. Som Jesus sier: «Det siste blir 
verre for dette mennesket enn det første.» Jesus og Peter skildrer en reell fare. De 
nyomvendte må sørge for at det som er av Ånden, erstatter det som før preget deres 
liv. Hvis ens gamle aktiviteter ikke erstattes av engasjement i kirken, blir det veldig 
lett å gå tilbake til det gamle livet. 

Hvordan kan vi som en menighetsfamilie ta bedre vare på alle våre medlemmer, 
især de nye?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 11  /  10. juni

PETER OG JUDAS

Mange har sett at Jud 4–19 gjentar mye av innholdet i 2 Pet 2,1–3,7. Når Skriften 
gjentar et budskap, bør vi forstå at Gud vil ha sagt noe viktig. I disse parallelltek-
stene går Peter og Judas langt i å formidle en viktig sannhet: Gud har de ondes 
skjebne i sin hånd. Peter og Judas levner ingen tvil om at Gud holder øye med all 
ondskap, enten det gjelder urettferdige mennesker eller englene som syndet. Gud har 
sett deres ondskap og har straffen klar til dommens dag (2 Pet 2,9.17; Jud 6). 

Les 2 Pet 2,1–3,7 og Jud 4–19. Hvilke eksempler på Guds tidligere straffedommer 
nevner Peter og Judas for å understreke at Gud virkelig vil straffe synd? 

Peter og Judas gir tre eksempler på Guds straffedom. Blant dem er ødeleggelsen av 
verden fra før syndfloden, Sodoma og Gomorra og at engler holdes i varetekt til 
dommen (2 Pet 2,4–6; 3,7; Jud 6.7). Det er et preg av noe endelig over alle disse epi-
sodene. Skriften taler mye om Guds barmhjertighet og nåde, men Guds rettferdighet 
er også viktig for syndens endelige utslettelse. 

Hvilke synder førte til en så streng straff? De omfatter planting av nedbrytende 
vranglære, forakt for Herrens myndighet, slaveri under det man lar seg dominere av, 
bruke Guds nåde som grønt lys for umoral, fornekte Jesus Kristus som vår eneste 
hersker og Herre, gjøre kroppen uren, fare med spott og skryt og være baktalere 
(2 Pet 2,1.10.19; Jud 4; Jud 8; 2 Pet 2,18; Jud 10). 

Det er interessant at voldshandlinger og andre grusomheter ikke er nevnt. Dette 
er mer raffinerte synder, og de har én ting felles: Det er synder som menigheten kan 
finne på å unnskylde. Dette bør få oss til å skjønne behovet for oppriktig anger og 
reformasjon i menigheten. 

Les 2 Pet 2,12 og Jud 10. Om dem som står i fare for å bli utslettet sies det at 
de har blitt som dyr «uten fornuft» (2 Pet 2,12; Jud 10). De styres av instinkter. 
Sammenlign dette med mennesket slik Gud skapte det. Hvordan kan du unngå å 
bli slik?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 11  /  10. juni

FLERE LEKSER FRA GT

Les 2 Pet 2,6–16. Hvilke andre eksempler gir Peter på hva ondskap fører til?

Den første større omtalen av Sodoma finner vi i 1 Mos 13,12.13. Lot og Abraham 
besluttet å skille lag av «økonomiske» grunner. Lot valgte Jordan-dalen og «flyt-
tet med teltene sine helt til Sodoma» (1 Mos 13,12). Bibelens kommentar er slik: 
«Menneskene i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren» (1 Mos 13,13). Senere 
fortalte Gud Abraham at han ville ødelegge Sodoma. Men Abraham forhandlet 
frem en avtale om at Gud ikke ville ødelegge stedet hvis det fantes ti rettferdige der 
(1 Mos 18,16–33). Sjansene for å finne så mye som ti rettferdige i Sodoma går tydelig 
frem av det som skjedde med sendebudene som skulle besøke Lot. Byen ble behørig 
ødelagt. Bare Lot og hans to døtre unnslapp (1 Mos 19,12–25). 

Peter henter to lærdommer fra denne historien. 1) De to byene er et eksempel på 
straffen over de ugudelige (2 Pet 2,6). 2) Den viser at Herren vet å utfri de rettferdige 
fra prøvelser (2 Pet 2,7–9). Så nevner Peter noen av trekkene ved dem som omkom 
i Sodoma og Gomorra: De fulgte sine urene lyster, foraktet Herrens myndighet, var 
frekke og selvsikre, og nølte ikke med å baktale englene (2 Pet 2,10.11). Dette min-
ner om Peters beskrivelse av de falske lærerne og deres tilhengere. 

Historien om Bileam står i 4 Mos 22,1–24,25. Han var innleid av Moab-kongen 
Balak for å forbanne israelittene. Først ville han ikke, men til slutt lot han seg over-
tale til å ta oppgaven mot en større pengesum (4 Mos 22,7–21). På veien møtte han 
en «Herrens engel». Han overlevde kun fordi eselet hans gikk til side. Da slo Bileam 
eselet og skjønte ikke sin feil før hans øyne ble åpnet og han så «Herrens engel» 
(4 Mos 22,22–35). Det hele endte med at Bileam velsignet Israel (4 Mos 23,4–24,24). 
Peter brukte Bileam som et eksempel på dem som lar seg forlede til utroskap og 
griskhet (2 Pet 2,14.15). De er som Bileam. De har forlatt den veien de skal gå. 

Tenk på alt det vi har fått, både i Bibelen og i skriftene til Ellen G. White. Hvorfor 
kan ikke vi si at vi ikke har blitt advart? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 11  /  10. juni

TIL ETTERTANKE

Man hører ofte kristne mennesker tale om «frihet i Kristus». Den er jo reell. Å være 
fri fra lovens fordømmelse og ha frelsesvisshet på grunn av det Jesus har gjort for 
oss, og ikke på grunn av egne gjerninger. Det er virkelig frihet. Historien om Martin 
Luther og det åket han strevde under før han forsto nåden, er et godt eksempel på 
denne friheten. Men vi har sett at denne sannheten kan fordreies. «Den store sann-
heten om at vi er helt avhengige av Kristus for å bli frelst, ligger snublende nær 
overmotets villfarelse. Tusener forveksler frihet i Kristus med lovløshet. Det er sant at 
Kristus kom for å sette oss fri fra lovens fordømmelse. Men mange sier at det er loven 
som sådan som er avskaffet og at de som holder den, har falt ut av nåden. Det kan 
være vanskelig å skille mellom sannhet og løgn. Derfor vil noen som ikke står under 
Den hellige ånds ledelse, bli forledet til å tro løgnen. Dermed gir de seg inn under 
Satans store bedrag. Slik forleder Satan mennesker til å ta løgn for sannhet og kjempe 
for å sikre seg den protestantiske verdens hyllest.» – Christ Triumphant, side 324. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Tenk gjennom 2 Pet 2,19 og det andre Peter sier om følgene av falsk lære. 

Hvorfor må vi passe på å lære oss de viktige sannhetene vi tror på? Hvor vik-
tig er det at alle er enige om nøyaktig hva vi skal tro på? Når blir det «farlig» 
å tenke andre ting enn våre trosfeller?

2.  Se på noen av de sterke uttrykkene Peter bruker om straff og dom: «fører de 
raskt seg selv i fortapelsen» (2 Pet 2,1); «så skal de da også gå under i sitt 
forfall» (2 Pet 2,12); «holder de urettferdige i forvaring til straffen på dom-
mens dag» (2 Pet 2,9); «fortapelsen ligger og lurer på dem» (2 Pet 2,3). Noen 
mener at disse versene viser hvor virkelig dommen er og hvor sterkt Gud for-
dømmer dem som forleder hans folk til villfarelse. Enig? 

3.  Hva tror du er grunnen til at de som taler om «frihet i Kristus», sjelden gjør 
det i forbindelse med loven i sin alminnelighet, men i forbindelse med over-
holdelse av sabbatsbudet? Hvordan kan dette hjelpe oss å se en annen måte 
som «frihet i Kristus» kan fordreies på? 
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10 .  jun i 

STEDET Å VÆRE
Chiemela, Nigeria

Hvorfor jeg fremdeles er i Adventist Youth Ministry (AYM) etter alle disse årene? Fordi det 
ikke finnes noe annet sted!

Jeg heter Chiemela Ogu og er troppsfører for speiderne i AYM i Pioneer Church ved Babcock 
University. Jeg er oppvokst her og har vært med i AYM siden jeg var småspeider. 

I tiden på Babcock University har jeg blitt inspirert av å være en leder som tjener andre. Noen 
av speiderne er fra ikke-kristne hjem, og jeg har fått dele Guds kjærlighet med dem. Det er stort å 
se dem lære om hans tilgivelse, nåde og barmhjertighet.

En venn sa at hun hadde syndet for mye til å snakke mer med Gud. ”Jeg tror ikke han vil høre 
fra meg mer, så jeg har kuttet kontakten.”

Jeg sa at det var umulig å få Gud til å elske henne mindre. ”Vær åpen”, sa jeg. ”Innrøm det 
gale du har gjort og be om tilgivelse. Og tro at han ser Jesu syndfrie liv når han ser på deg.” Med 
tiden ga hun slipp på sin skyld og skam.

Våre AYM-medlemmer har også kunnet oppmuntre andre. Etter gudstjenesten en sabbat hadde 
vi det vi kaller ballongevangelisering. Vi skrev bibelløfter på ballonger og ga dem til studentene. 
Noen av dem sa: ”Så flott! Dette løftet var akkurat det jeg trengte i dag.”

Babcock University er en kjærlighetens familie, og vi gjør vårt beste for å utvide familien. Vi 
deler Guds kjærlighet med dem som aldri har lært ham å kjenne. Men vi kunne ha gjort mye mer.

Offeret 13. sabbat dette kvartalet vil hjelpe oss å bygge et ungdomssenter med auditorium, 
kirke og et sted der vi kan lære barna praktiske ferdigheter og håndverk.

Drømmen min er en predikantklubb der de unge kan lære å tale godt offentlig. Det vil vi ha 
muligheter for i det nye bygget.

Tanken på alle distraksjonene våre barn vil stå overfor om ti år gjør meg urolig. Det er viktig å 
ha et sted der de kan lære å leve for Gud og forberede seg på fremtiden.

Jeg er så glad for det offeret Babcock University skal få. Det er spennende å tenke på at våre 
søsken der ute skal få høre om oss og vite at vi også gjør vårt beste for å oppfylle misjonsbefalin-
gen. Tusen takk!
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Herrens dag

17. juniStudium 12

Bakgrunnsstoff
2 Pet 3,1.2; Joh 21,15–17; 2 Pet 3,3–13; Sal 90,4; Matt 24,43–51; 2 Pet 3,14–18.

Minnevers
Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør 
dere ikke da leve? (2 Pet 3,11).

I tidligere tider ble folk som ikke trodde på Gud, betraktet som upålitelige og poten-
sielt farlige. Hvorfor? Enkelt nok: Hvis de ikke tror på Gud, da tror de heller ikke 
på noen fremtidig dom der de må stå til rette for det de har gjort. Da ville de ha en 
større tilbøyelighet til å gjøre det gale.

Tankegangen er gammeldags (og «politisk ukorrekt») i dag, men den er logisk 
nok. Visst er det mange som ikke behøver frykten for en fremtidig dom for å gjøre 
det som er rett. Men utsiktene til å måtte stå til rette for Gud kan sikkert skape et 
ønske om å handle rett.

Peter var ikke redd for å advare om den dom som ugjerningsmenn ville møte hos 
Gud, for Bibelen er tydelig på at en slik dom vil komme. I denne sammenheng taler 
Peter entydig om tidenes ende, dommen, Jesu annet komme og tiden da «elementene 
skal komme i brann og bli fortært» (2 Pet 3,10). Peter visste at vi er syndere, og der-
for spør han: «Hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve»? (2 Pet 3,11). 
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MYNDIGHET

Peter fortalte leserne om den farlige læren kirken ville møte. Han advarte mot dem 
som lovte frihet, men ville føre folk tilbake til syndens trelldom, det motsatte av den 
friheten de var lovet i Kristus.

Men dette var ikke den eneste falske læren som ville true kirken. En annen fare 
ville oppstå. Men før Peter kommer med denne advarselen, sier han først noe annet.

«Dette er det andre brevet jeg skriver til dere. Med disse brevene ville jeg vekke 
dere opp, så dere fortsatt kan ha et rent og oppriktig sinn. Jeg ville minne dere 
om det de hellige profetene har sagt, og om det budet deres egne apostler har fra 
Herren og Frelseren» (2 Pet 3,1.2). Hvorfor bør Peters lesere lytte til hva han skri-
ver? Se også Joh 21,15–17.

I 2 Pet 3,1.2 minner Peter om de inspirerte ord fra «de hellige profetene». Han pekte 
igjen på Bibelen (GT). Han minnet dem om at profetordet sto «så mye fastere» (2 Pet 
1,19). Han ville være sikker på at deres tro var forankret i Guds ord. Ingenting i 
NT støtter forestillingen om at GT ikke lenger gjaldt eller at det var mindre vesent-
lig. Tvert imot, det er GT som støtter NT og de påstandene som Peter kom med om 
Jesus.

Men det er ikke alt. Peter trekker en klar linje fra «de hellige profetene» i GT til 
hans egen myndighet som en av «deres egne apostler» av «Herren og Frelseren». 
Han var tydelig på at Herren hadde kalt ham til å gjøre det han gjorde. Ikke rart han 
talte med overbevisning. Han kjente kilden til sitt budskap. 

Hvorfor må Guds ord, og ikke kulturen eller vår egen fornuft, være vår absolutte 
autoritet? (For det er vel på grunn av Guds ord og ikke noe annet at vi holder 
sabbaten?)

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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SPOTTERE

Etter å ha minnet leserne «om det de hellige profetene har sagt, og om det budet 
deres egne apostler har fra Herren og Frelseren» (2 Pet 3,2), kommer Peter med sin 
konkrete advarsel. Det var kanskje fordi han visste hvor farlig denne læren var at 
han ville understreke sin myndighet.

Les 2 Pet 3,3.4. Hvordan argumenterer de som tviler på Kristi gjenkomst? 

Det er en viktig parallell mellom dem som forfektet falsk frihet og dem som var 
skeptiske til Jesu gjenkomst. Den første gruppen «følger de urene lystene i sitt kjøtt 
og blod» (2 Pet 2,10). De som fornekter Kristi gjenkomst, «følger sine egne lyster» 
(2 Pet 3,3). 

Det er vel ikke noen tilfeldighet at syndige lyster kan føre til falsk lære?
Spotterne ville spørre: «Hva med løftet om hans gjenkomst?» (2 Pet 3,4). Dermed 

utfordrer de troen på at Jesus snart kommer tilbake. Han taler jo om de siste tider, så 
spotterne vil påpeke at mange kristne har dødd og verden er som før. 

Overfladisk sett er ikke dette et urimelig spørsmål. Ellen G. White skrev at selv 
Enok la merke til at de rettferdige og de urettferdige «gikk samme vei, og at graven 
var deres endelige skjebne» (Alfa og Omega, bind 1, side 65 [PP 85]), og det plaget 
ham. Hvis Enok, som levde før vannflommen, var plaget av dette spørsmålet, må det 
vel være et enda større problem for dem som lever tusener av år senere, helt ned til 
«de siste dager»? 

Og hva med oss   i dag? Navnet syvendedags-adventister minner oss om Kristi 
gjenkomst. Men han har ennå ikke kommet. Og vi møter også spottere, slik Peter 
advarte om.

Hvordan takler du det faktum at Kristus ikke har kommet tilbake ennå? Snakk om 
det i gruppen på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TUSEN ÅR SOM EN DAG 

Les 2 Pet 3,8–10. Hva sa Peter til spotternes argument? Kan noe av dette hjelpe 
oss å forstå hvorfor Jesus ennå ikke har kommet?

Peter svarer på spørsmålet om verdens uforanderlighet. Han minner leserne om at 
det ikke stemmer at verden har vært uendret siden skapelsen. (Legg merke til at han 
bruker Guds ord som kilde og autoritet.) Dette var en tid med mye ondskap, og Gud 
utslettet sivilisasjonen med en vannflom (2 Pet 3,6). Og syndfloden førte til store 
endringer i verden, endringer vi lever med ennå. Peter sier at neste ødeleggelse vil 
skje ved ild, ikke vann (2 Pet 3,10). 

Han skrev også: «For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag» 
(2 Pet 3,8). Her tenker han kanskje på Sal 90,4: «For tusen år er i dine øyne som 
dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt.» Vår tidsoppfatning er ikke som 
Guds, så vi må ikke være bastante når det gjelder tiden.

Menneskelig sett virker det som om Jesu annet komme er utsatt. Men vi ser det 
hele fra vårt ståsted. Fra Guds ståsted er det ingen forsinkelse. Peter sier også at det 
er gitt ekstra tid fordi Gud viser sin tålmodighet. Han vil ikke at noen skal gå fortapt 
(2 Pet 3,9). Den ekstra tiden skal gi mange anledning til å vende om.

Men Guds tålmodighet må ikke tas som en sjanse til å utsette omvendelsen. Her-
rens dag kommer like uventet som en tyv om natten. En tyv som kommer om natten, 
håper nok å lure seg av sted usett. Men mens Herrens dag kommer som en tyv, vil 
den bli lagt merke til. «Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene 
skal komme i brann og bli fortært» (2 Pet 3,10). Peter er altså enig med Paulus: «Se, 
nå er den rette tid, nå er frelsens dag!» (2 Kor 6,2).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



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

Onsdag Studium 12  /  17. juni

HVA SÅ?

En ung mann forsøkte å vitne for sin mor. Han fortalte henne om Jesu død og løftet 
om hans gjenkomst. Han var ganske fornøyd med seg selv og syntes at han hadde 
vært flink. Da han avsluttet sin minipreken om Jesus og hans gjenkomst, så moren 
på ham og sa: «Og hva har dette å gjøre med meg her og nå?»

Les 2 Pet 3,11–13. Hvordan besvarer Peter spørsmålet «Og hva har dette å gjøre 
med meg her og nå?» Se Matt 24,43–51.

Navnet Syvendedags Adventistkirken vitner om vår tro på Kristi gjenkomst. Dette 
er grunnleggende. Vår kristentro ville være meningsløs uten Kristi gjenkomst. 

Men kan ikke også vi bli som den dårlige tjeneren i lignelsen i Matt 24,43–51? 
Vi har kanskje ikke gjort det samme som ham i lignelsen, men det er ikke det som 
er poenget (det er jo en lignelse). Lignelsen advarer mot å slappe av åndelig, spesielt 
når det gjelder måten vi behandler andre på, så vi ikke blir mer lik verden og mindre 
brennende i troen på Herrens gjenkomst. 

Jo, noen kommer med skjemaer og profetiske utregninger og mener de har funnet 
datoen for Jesu gjenkomst. Men adventistenes største fare er nok ikke at de setter da-
toer for Kristi gjenkomst. Faren er vel heller at løftet om Jesu gjenkomst blir mindre 
virkelig og livsnært for oss etter som tiden går. 

Jo visst kommer vi nærmere Jesu gjenkomst desto lenger vi lever. Men jo lenger 
vi lever, desto lettere blir det å tenke seg hans gjenkomst som så langt borte at det 
egentlig ikke har noe å si her og nå. Skriften advarer mot denne tankegangen. Hvis 
Jesus kommer tilbake og vi skal frem for dommen, bør de kristne leve i hellighet og 
gudsfrykt (2 Pet 3,11). Jesus kommer igjen, og det bør få følger for vårt liv, uansett 
når han kommer.

Hvor mye påvirker Jesu annet komme deg til daglig? Hva sier svaret om ditt liv og 
tro?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EN SISTE APPELL 

Peter avslutter brevet med et tema som har gjennomsyret det fra starten: lev et hellig 
liv og pass dere for villfarelser (2 Pet 3,17).

Les 2 Pet 3,14–18. Hvem henviser Peter til, og hva er det han advarer mot?

Peter avslutter med en appell til det som «vår kjære bror Paulus» (2 Pet 3,15) har 
skrevet. Paulus skrev også om behovet for å leve i fred mens vi venter på Jesu annet 
komme, og bruke tiden til å forme et hellig liv (se Rom 2,4; Rom 12,18; Fil 2,12). 

Peters henvisning til Paulus’ skrifter viser at Paulus-brevene sto høyt i kurs tidlig 
i kristen tid. Vi vet ikke om Peter taler om hele samlingen av Paulus’ skrifter som 
nå finnes i NT eller bare en undergruppe av dem. Men hans uttalelse viser at Paulus’ 
brev var høyt ansett. 

Peter sier også at Paulus’ skrifter kan misforstås, akkurat som andre skrifter. Det 
greske ordet grapha betyr bokstavelig talt «skrifter», men i denne sammenhengen 
betyr det opplagt «hellige skrifter», slik som Mosebøkene og profetene. Dette er et 
veldig tidlig tegn på at Paulus’ skrifter ble regnet for autoritative, slik GT var det. 

Og i lys av det vi leste om falske lærere som lovte frihet, er det ikke vanskelig å 
forestille seg at folk brukte Paulus’ skrifter om frihet og nåde som en påskudd for 
et syndig liv. Paulus la stor vekt på rettferdighet ved tro alene (Rom 3,21.22), men 
ingenting av det han skrev, ga folk frihet til å synde (se Rom 6,1–14). Paulus måtte 
også håndtere denne feiloppfatningen av det han hadde sagt om rettferdiggjørelse 
ved tro. Peter advarer om at de som fordreier hans skrifter, står i fare for å gå fortapt 
(2 Pet 3,16).

Hva kan hjelpe deg å leve det livet vi er kalt til i Kristus Jesus?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Fra vårt ståsted kan det virke som om Jesu gjenkomst er grundig forsinket. Jesus 
visste at vi ville tenke slik, og i noen lignelser advarte han mot hva som kan skje 
hvis vi ikke våker i denne tiden. Se på lignelsen om de to tjenerne i Matt 24,45–51 
(nevnt i onsdagens avsnitt). Begge regnet med at deres herre skulle komme tilbake. 
Men de resonnerte ganske forskjellig. Én kom til at han alltid måtte være forberedt 
på sin herres gjenkomst. Den andre sa at hans herre ble forsinket og grep sjansen 
til å oppføre seg dårlig. «Fordi vi ikke kjenner det nøyaktige tidspunktet for Kristi 
gjenkomst, har vi fått pålegg om å våke. ‘Lykkelige er de tjenere som Herren finner 
våkne når han kommer!’ Luk 12,37. De som våker og venter på Herrens komme, 
hengir seg ikke til ørkesløs forventning. Å vente på Kristi komme vil si å få mennes-
ker til å vise ærefrykt for Herren og frykte hans straffedom for synd. Det er å vekke 
dem til forståelse av den store synd det er å forkaste hans tilbud om nåde. De som 
venter på Herren, renser seg ved lydighet mot sannheten.» – Alfa og Omega, bind 5, 
side 189, 190 [DA 634].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Snakk sammen om svarene deres på mandagens spørsmål om Jesu gjen-

komst. Hvordan håndterer vi det at Kristus ennå ikke har kommet tilbake? Hva 
kan vi lære av hverandres svar?

2.  Hvilke læresetninger, skikker og trospunkter holder vi fast på uten at det 
skyldes kultur, tradisjon eller fornuft, men bare på grunn av Guds ord?

3.  Vi har sett at Peter forbandt syndige tilbøyeligheter og lidenskaper med falsk 
lære. Vi skrev at det ikke bare er en tilfeldighet at syndige lyster kan føre til 
falsk lære. Hvorfor er det ikke bare en tilfeldighet? Hva kan sammenhengen 
være?

4.  Albert Einstein kom frem til den fantastiske ideen om at tiden ikke er abso-
lutt. Alt etter hvor du er og hvor fort du beveger deg, vil tiden i din referanse-
ramme være forskjellig fra en annens tid i en annen referanseramme. Poenget 
er at tid er noe veldig mystisk og oppfører seg på en måte som vi ikke fullt 
ut forstår. Hvordan kan denne tanken gjøre det lettere å innse at tiden ikke 
er den samme for Gud som den er for oss, spesielt i forbindelse med Kristi 
gjenkomst?
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LILLEBROR
Goa, Nigeria

Jeg er pastor Goa Adeniran og arbeider med de unge 
ved Babcock University. Jeg har vært speider siden 

småguttedagene, og for noen år siden ble jeg speiderle-
der og engasjerte meg i de unge.

En av dem var en speider som heter Mustafa*. Han 
var 15 år og arbeidet for et murerfirma i Lagos. Jeg 
hadde en venn som arbeidet der og traff ofte Mustafa 
der.

En dag spurte noen hvem min unge venn var. ”Å, det 
er Mustafa, broren min,” svarte jeg stolt. Jeg kikket bort 
på Mustafa, og gutten strålte. Fra den dag av fortalte 
Mustafa alle at jeg var broren hans.

Vennskapet utviklet seg. Han fortalte at han var 
avhengig av tobakk og alkohol. Mange tror at man må 
drikke og røyke for å være noe.

Jeg sa at det var unødvendig. ”Det skader deg. Se på 
meg. Jeg arbeider like hardt som deg og rører ikke sånt. 
Jeg kan gjøre alt du kan gjøre!”

En dag sa Mustafa at han hadde tatt sin siste drink og røykt sin siste sigarett. Jeg takket Gud 
for at han var fri.

Mustafa var ikke kristen, og jeg ville vitne om Jesus, men anledningen måtte være riktig. 
Da faren hans døde, var det som om lillebror ble voksen over natten. Han arbeidet lange dager 

for å brødfø familien. Jeg var stolt av ham, men savnet den skøyeraktige gutten.
Jeg fortsatte å be for Mustafa og prøvde å være et godt eksempel. Jeg prøvde å være i fars sted 

for ham og lærte ham mange praktiske ting, så han kunne greie seg i livet.
Mustafa har ikke vært i kirken ennå, men jeg har fortalt ham om Jesus. Jeg sa at Jesus elsker 

alle mennesker og at han døde for alle. ”Og vet du hva, lillebror? Det gjelder også deg,” sa jeg.
Mustafa satt taus en stund. Så kikket han opp og smilte: ”Kan du skaffe meg en bibel, pastor?”
Offeret 13. sabbat vil være med til å bygge et flerbrukssenter for YAM-medlemmene hos oss. 

AYM er viktig for at vi skal oppfylle oppdraget om å dele evangeliet med de ikke-kristne studen-
tene og folk i byen som ikke vet at Jesus er glad i dem. Det nye senteret vil bli en stor hjelp i dette 
arbeidet. Jeg håper dere vil gi et godt offer 13. sabbat. Tusen takk.

MISJONSHILSEN

God sabbat! Jeg er pastor Elijah 
Adewumi. Våre unge har tatt 
utfordringen med å hjelpe folk i 
nærmiljøet. De gir helseopplys-
ning og gratis helsesjekk, de deler 
ut mat og klær og nett til vern mot 
malariamyggen. De rydder i gatene, 
besøker syke og utbrer evangeliet.

Når vi hjelper mennesker, kan vi 
vise dem veien til Jesus. Vi vil at lo-
kalsamfunnet skal bli positivt berørt 
av Babcock University og adventis-
tenes tro. Jeg tror det nye senteret 
vil hjelpe de unge å nå enda flere 
med Guds kjærlighet.
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Sentrale temaer i 1. og 2. Peter

24. juniStudium 13

Bakgrunnsstoff
Jes 53,5.6.9; 3 Mos 16,16–19; 3 Mos 11,44; Rom 13,1–7; 1 Kor 14,40; 2 Tim 3,16.

Minnevers
For Kristus selv led for synder, én gang for alle, den rettferdige for urettfer-
dige, for å føre dere fram til Gud. Med kroppen døde han, men ved Ånden ble 
han gjort levende (1 Pet 3,18).

Første og andre Peters brev ble skrevet med et praktisk siktemål. I 1 Pet var det store 
spørsmålet den forfølgelsen som de kristne sto overfor. I 2 Pet var det store spørsmå-
let falske lærere. Peter skrev med kraft og myndighet og forsøkte å oppmuntre sine 
lesere og advare dem om utfordringene som lå foran.

Han ga teologiske svar på begge spørsmålene. Forfølgelsens lidelser fikk Peter å 
meditere over Jesu lidelse og død, som hadde resultert i vår frelse. De falske lærerne 
skal frem for dommen. Denne dommen finner sted etter Jesu gjenkomst til jorden 
sammen med de frelste etter at de tusen år i himmelen er over. Dette er noen av 
temaene i Peters to brev. 

Den siste uken skal vi se nærmere på fem av de temaene Peter tok opp: Jesu 
lidelse som førte til vår frelse; vår respons på kunnskapen om at Gud skal dømme 
våre gjerninger i den siste dom; vårt håp om Jesu snare gjenkomst; orden i samfun-
net og i kirken; og Skriften som veileder for livet.
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LIDELSE, JESUS, OG FRELSE

Les disse versene, og merk deg hva de sier om frelsen: 

1 Pet 1,2 

1 Pet 1,8.9 

1 Pet 1,18.19 

1 Pet 2,22–25 

1 Pet 3,18 

Når Peter nevner frelse, er det vanligvis i sammenheng med Jesu lidelse som stedfor-
treder for syndere. For eksempel i 1 Pet 2,22–24. Når Peter skriver om Jesu lidelser, 
minner det om Jes 53,5.6.9: «På sin egen kropp bar han våre synder» på korset og 
«ved hans sår ble dere helbredet» (1 Pet 2,24). Slik er forestillingen om ham som 
stedfortreder og offer.

I mange av de ofringene som er beskrevet i GT, kom synderne til templet med 
offerdyrene og la sine hender på dem. Slik ble synden symbolsk overført fra synde-
ren til dyret, som så døde i synderens sted (3 Mos 4,29.30.33.34; 14,10–13). Syndens 
urenhet hopet seg opp på alteret og ble renset og fjernet på soningsdagen (3 Mos 
16,16–19). 

Offerets blod spilte en viktig rolle ved soningen for synd. Vi er kjøpt fri ved Jesu 
dyrebare blod (1 Pet 1,18.19). Paulus talte også om stedfortrederen: Jesus, som ikke 
visste av synd, ble synd for oss (2 Kor 5,21). Kristus led for synder, den rettferdige 
for urettferdige, som oss (1 Pet 3,18).

Paulus understreker behovet for tro (Rom 3,21.22). Det gjorde også Peter. Han 
sier: «Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham ... for dere når troens mål: frelse 
for deres sjeler» (1 Pet 1,8.9). Frelsen vinner vi ikke ved gudfryktig livsførsel. Vi 
mottar den når vi tror på det Jesus har gjort for oss og tar imot ham som vår frelser. 
Vi setter vår lit til ham, ikke til oss selv. Ville vi ha hatt noen frelsesvisshet hvis det 
var til oss selv?

Hvorfor er stedfortrederen Jesus ditt store håp om frelse? Hvilken trøst kan 
denne sannheten gi deg?

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HVORDAN BØR VI LEVE? 

Peter vender oftere tilbake til ett tema enn noe annet. Vi finner det i spørsmålet han 
stilte i 2 Pet 3,11: «Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gud-
fryktig bør dere ikke da leve?»

Les tekstene nedenfor. Hva sier Peter om kristen livsførsel? 1 Pet 1,15–17.22; 1 Pet 
2,1; 1 Pet 3,8.9; 1 Pet 4,7–11; 2 Pet 3,11.

Peter tar opp kristen livsførsel mange ganger i de to brevene, og en rekke temaer går 
igjen. For det første understreker han to ganger sammenhengen mellom Guds dom 
og kristen livsførsel (1 Pet 1,17 og 2 Pet 3,11). Gud skal dømme alles gjerninger. 
Derfor bør en kristen leve et hellig liv. 

For det andre nevner Peter flere ganger at de kristne skal være hellige. I GT er 
ting som er hellige, satt til side for bruk i tempelet (2 Mos 26,34; 28,36; 29,6.37) eller 
for å tjene Guds hensikter (f.eks. sabbaten i 1 Mos 2,3). Guds plan var at hans folk 
skulle være hellig, akkurat som han er hellig. Dette kom Peter også inn på (3 Mos 
11,44; 19,2; 1 Pet 1,15.16). Prosessen med å sette noe til side som hellig, kalles «hel-
liggjørelse», og Peter ønsker at leserne skal bli helliget ved Ånden og innordne seg 
under Jesus (1 Pet 1,2). 

For det tredje har Peter sagt hvordan de som blir helliget, skal leve. De skal kvitte 
seg med ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder (1 Pet 2,1). De skal ha 
samme sinn, kjærlighet til hverandre og ydmykhet (1 Pet 3,8.9). De skal ha godhet, 
gudsfrykt og kjærlighet (2 Pet 1,5–7). Ja, de må utøve en varig kjærlighet (1 Pet 
4,7–11). Til slutt oppfordrer Peter leserne til å kaste all sin bekymring på Jesus (1 Pet 
5,7).

Hvordan kan vi oppmuntre hverandre uten å virke fordømmende, og samtidig leve 
det livet som Peter oppfordrer til i brevene sine?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HÅP OM JESU GJENKOMST

Les disse versene og noter deg det som sies om fremtidige hendelser: 

1 Pet 1,4

1 Pet 1,17 

1 Pet 4,5.6

1 Pet 4,17

2 Pet 3,1–10

Forfølgelse var et av de største problemene for dem som først leste og hørte 1. Peters 
brev. Peter trøster leserne med tanken om at selv om livet kan bli hemmet av forføl-
gelser, venter det en belønning i himmelen, en belønning som ikke kan tas fra dem. 
Helt i begynnelsen av brevet nevner han at de kristne har en uforgjengelig arv i him-
melen (1 Pet 1,4). 

Peter fremhever to ting som skal skje i fremtiden: den siste dom og at det onde 
skal utslettes med ild. Altså: Forfølgelsene raser nå, men rett og rettferdighet vil skje, 
og de troende skal få sin evige belønning. 

Peter nevner dom ved tre anledninger (1 Pet 1,17; 4,5.6.17). Han sier at Gud Fa-
deren dømmer alle mennesker etter deres gjerninger og uten å gjøre forskjell (1 Pet 
1,17). Han sier at Jesus skal dømme levende og døde (1 Pet 4,5). Og han sier at dom-
men begynner med Guds hus (1 Pet 4,17). Dessuten skal de «ugudelige» bli tilintet-
gjort i en verdensomspennende ildstorm (2 Pet 3,7).

Han tar tid til spørsmålet om hvorvidt Jesus faktisk kommer tilbake (2 Pet 
3,1–10). Hans gjenkomst er «utsatt» for at flere skal vende om og bli frelst. Peter sier 
også at vissheten om et fremtidig oppgjør burde få alle til å leve et hellig og uklan-
derlig liv.

Apostelen er nok opptatt av her og nå og av praktisk kristenliv, men han minner 
likevel leserne om håpet som venter dem. Uansett øyeblikkets omstendigheter må de 
holde ut i tro og lydighet.

Hvorfor må også du holde ved i tro og lydighet, uansett omstendigheter? Hva er 
alternativet?

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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ORDEN I SAMFUNNET OG I KIRKEN

Les tekstene nedenfor. Hva sier Peter om betydningen av både myndigheter og 
menighetsledelse, og hvordan skal vi forholde seg til begge? Hvordan bør vi i dag 
anvende det han sier, uansett hvor vi bor? 

1 Pet 2,11–21 

1 Pet 5,1–5 

Peter levde i en tid da de kristne fra tid til annen ble forfulgt av myndighetene og 
religiøse autoriteter. Derfor er det viktig å vite hva han og Paulus har å si om hva 
de offentlige myndigheters oppgave egentlig var (1 Pet 2,13–17; Rom 13,1–7). Både 
Peter og Paulus mener myndighetene er innsatt av Gud som en motvekt mot dem 
som ellers ville utøve ondskap. Iblant kan nok myndighetene selv bli problemet. 
Dette opplevde de troende på Peters tid, og det skulle bare forverre seg i lang tid 
fremover. 

Men i det store og hele vil god ledelse opprettholde lov og orden og sikkerhet. 
Også i dag finnes det eksempler på at lov og orden har brutt sammen, og man kan se 
et desperat behov for et fornuftig styresett. For gode styresmakter er en av de velsig-
nelsene som Gud har gitt menneskene.

Peter ville uten tvil støtte Paulus’ overbevisning om at god menighetsledelse også 
er viktig. «La alt gå sømmelig og ordentlig for seg» under gudstjenesten, skriver 
Paulus (1 Kor 14,40). Peter ber kirkeledere om å vise omsorg «for den Guds flokk 
som dere har hos dere» (1 Pet 5,2). De skal gjøre det med ydmykhet og engasjement. 
Lokale forsamlinger trenger gode ledere. De skaper visjon og samhold, og legger til 
rette for at andre kan ære Gud med sine åndelige gaver.

1 Pet 5,5 sier at vi skal være kledd i ydmykhet mot hverandre. Hvordan kan vi 
lære det? Hvordan kan du anvende dette i din omgang med andre?

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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SKRIFTENS FORRANG

Les tekstene nedenfor. Hva bør Bibelen bety for liv og tro? 

1 Pet 1,10–12

2 Pet 1,16–20 

2 Pet 3,2

2 Pet 3,16

I sitt andre brev takler Peter falske lærere. Han nevner to kilder til myndighet: «Jeg 
ville minne dere om det de hellige profetene har sagt, og om det budet deres egne 
apostler har fra Herren og Frelseren» (2 Pet 3,2). I dag har vi samme adgang til «de 
hellige profetene» – det vil si GT. Vi har ikke lenger apostlene blant oss, men vi har 
noe bedre: deres inspirerte vitnesbyrd i NT. Matteus, Markus, Lukas og Johannes 
har gitt oss historien om Jesu liv, død og oppstandelse. I Apostlenes gjerninger leser 
vi om apostlenes virke. Og vi kan lese inspirerte ord fra apostlene selv. Paulus skri-
ver om Guds ords myndighet (2 Tim 3,16). Peter henviser sine lesere til Skriften som 
kilde til lære og moralsk autoritet.

Men i 2 Pet 3,16 gir han en advarsel. Skriften er nok kilden til sannhet, men den 
kan misforstås hvis vi ikke er oppmerksom på hva Den hellige ånd vil vi skal forstå. 
Dette kan få forferdelige følger. 

Det han skriver, burde minne oss om bibelstudiets grunnprinsipper. Vi bør lese 
en tekst under bønn. Og vi bør lese den i lys av sammenhengen i kapitlet, i boken og 
i hele Bibelen. Hva var forfatteren opptatt av da han skrev? Vi må lese det i lys av 
den historiske situasjonen det ble skrevet under. (1 og 2 Pet ble til i Romerriket i det 
første århundre.) Vi bør lese det i jakten på åndelig innsikt og i visshet om at frelsen 
og Kristi død på korset er kjernen i Bibelens budskap (1 Pet 1,10–12). Og endelig bør 
vi lese det med tanke på vårt eget liv. Hvilken sannhet vil Gud at vi skal få del i her? 
Hvordan kan vi anvende det skrevne ord i vårt liv slik at det bygger Guds rike? 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Teologi er viktig, men Peters brev legger også stor vekt på kristenlivet og måten vi 
behandler hverandre på. Derfor må vi kjenne sannheten som den er i Jesus. Men 
enda viktigere er det at vi også lever sannheten. Vi leser dette allerede tidlig: «Ved å 
lyde sannheten har dere renset sjelen så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. 
Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte!» (1 Pet 1,22). Legg merke til at han forbin-
der rensingen av vår sjel med lydighet mot sannheten. Bibelens sannhet forandrer 
oss og gjør oss til mennesker som elsker hverandre inderlig og «med et rent hjerte». 
Lydighet, et rent hjerte og kjærlighet hører sammen. Dette er det idealet vi bør streve 
etter. Kan du forestille deg hvor annerledes vårt liv og våre menigheter ville være 
hvis vi fulgte denne oppfordringen? Tenk hva det ville bety for fellesskapet, om ikke 
annet. «Brødre, vil dere ta Kristi Ånd med dere når dere vender tilbake til deres 
hjem og menigheter? Vil dere legge vekk vantro og kritikk? Vi er kommet til en tid 
da vi mer enn noen gang tidligere vil behøve å slutte oss sammen og arbeide med 
forente anstrengelser. I enhet er det styrke. I splid og uenighet er det bare svakhet.»  
– På fast grunn, 2. bok, side 374 [2SM 373, 374]. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  I 2 Pet 3,12 skriver apostelen at vi skal leve som dem som «venter på at Guds 

dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene bli fortært av ild, 
og elementene skal brenne og smelte». Hva mener han med at vi skal frem-
skynde Guds dag? Hvordan kan vi fremskynde denne dagen, det vil si Jesu 
annet komme?

2.  Man sier at naturen er Guds «andre bok». Men i likhet med Guds første bok, 
Bibelen, kan også den andre boken misforstås. For eksempel ser mange på 
naturen uten dens budskap om plan og mening. Det har de erstattet med 
darwinismens tanke om tilfeldige mutasjoner og naturlig utvalg. Verden er 
egentlig ikke planlagt, sier de. Det bare ser sånn ut. Hvordan skal vi lese og 
tolke denne andre boken riktig? Hvor går grensen for hva den kan lære oss 
om Gud? Hvordan kan den første boken hjelpe oss å forstå den andre riktig? 
Hva skjer når vår forståelse av naturen, Guds andre bok, går på tvers av vår 
forståelse av den første, Bibelen? Hvor er problemet? 
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RAPPORT:

Offeret 13. sabbat i første kvartal 2015 gikk 
til North American-divisjonen og bidro til 
bygging av badehus med dusj og toaletter 
ved Camp Polaris i Dillingham, Alaska. Takk 
for hjelpen!

FREMTIDIGE PROSJEKTER

Neste kvartal besøker vi Southern Asia-divisjonen 
(SUD). Blant prosjektene er evangeliseringssen-
ter i Telangana, India; jenteinternat på skolen i 
Dimapur, Nagaland, India; jenteinternat på James 
Memorial Higher Secondary School i Chennai, 
India og klasserom ved adventistenes videregå-
ende skole i Hathkanangle, Maharashtra, India.

24 jun i 

TRETTENDE SABBAT

Dette kvartalet har vi besøkt Nigeria og Gabon i West-Central Africa-divisjonen. I dag skal vi 
få enda en historie fra Nigeria. Den blir fortalt av Joshua.

Da Gift* hadde fortalt historien om Josef og brødrene hans, sa jeg: ”Hvor har du det fra?” 
”Det står i Bibelen,” sa han, ”og hvis du blir med til Adventist Youth Ministry-programmene 
(AYM), får du høre historiene, du også.”

Jeg beundret Gift for hans bibelkunnskap og ville lære mer, jeg også. ”Vi skal ha feriebibel-
skole (FBS) om noen dager,” sa Gift. ”Blir du med?”

Jeg likte AYM-guttene, som jeg hadde spilt fotball med. De begynte hver kamp med bønn og 
andakt, og de var greie mot hverandre på banen.

Jeg følte at Gud ville jeg skulle gå på FBS, og det første møtet bekreftet det. Jeg lærte sanger 
om Gud, nye håndverk og fant venner. Og jeg lærte at Jesus elsker meg.

Da FBS var slutt, ville jeg bli adventist. Jeg ble døpt for et år siden, og nå vil jeg dele min tro, 
slik Gift delte sin med meg.

Jeg fikk med min venn Favour til FBS i år. Han kom på alle møtene, og likte bibelhistoriene, 
håndverkene og lekene. Nå kjenner også han Jesus og vet at han elsker ham.

Det gjør vondt når noen av vennene mine kritiserer meg for at jeg ble adventist. De vil ikke at 
jeg skal snakke om Jesus, så jeg prøver å leve kristendommen og være positiv. Andre venner er 
positive og tenker på å bli med i kirken.

Medlemskapet i AYM har vært godt for meg. Nå vil jeg hjelpe folk i nabolaget, særlig de 
eldre. Jeg bærer ting for dem og viser dem respekt. 

FBS har forandret meg. Jeg ble så glad da jeg fikk vite at Jesus elsker meg. Jeg har alltid båret 
på ting alene, men nå gir jeg slipp på byrdene. Jesus har satt meg fri.

Offeret i dag vil være med til å bygge et flerbrukssenter for AYM-medlemmene ved Babcock 
University. De har ikke noe sted til ungdomsprogrammer og gudstjenester nå, og senteret vil 
hjelpe de unge å vokse åndelig. Der kan de lære hvordan de skal nå andre for Jesus – slik de 
nådde meg.

Takk for at dere gir så villig i dag. Det vil hjelpe de unge i Nigeria og Gabon. Du kan være 
sikker på at din gave vil få evig betydning for mange. Tusen takk!

[Offeret tas opp]
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Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig 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 finansieres 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/



SOLNEDGANG 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 fint bibelstudiemateriell tilgjengelig for 
barn og tenåringer.

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

Minsten, 0–2 år
I 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

3. kvartal 2017
Dette kvartalet er det Paulus’ brev til galaterne som er temaet for bibelstudi-
ene. Det passer godt med tanke på at protestanter over hele verden gjør seg 
klar til å markere at det er 500 år siden Martin Luther startet reformasjonen. 
Det var nemlig når Luther leste i galaterne at han forstod de fantastiske nyhe-
tene om rettferdiggjørelse ved tro. 
Det er Carl  P. Cosaert som har skrevet bibelstudiene. Han er professor i 
bibelske studier ved Walla Walla University i USA.

1. lekse, Paulus – hedningenes apostel
Minnevers: Apg 11,18
Bibeltekster: Apg 6,9-15; 9,1-9; 1 Sam 16,7; Matt 7,1; Apg 11,19-21; 15,1-5

2. lekse, Paulus’ autoritet og evangelium
Minnevers: Gal 1,10
Bibeltekster: 2 Pet 3,15; Gal 1; Fil, 1,1; Gal 5,12

4. kvartal 2017
Romerne

1. kvartal 2018
Forvaltning

2. kvartal 2018
Forberedelser til endetiden



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

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



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

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

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

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

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

 
Modeller for bibelstudium 
Det finnes mange modeller for bibelstudium. En mulighet er å lese Bibelen på tre 
forskjellige måter: Med mikroskop, teleskop og stetoskop. Først ser man på 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 VESTSENTRALAFRIKANSKE DIVISJON

DISTRIKTER  MENIGHETER  GRUPPER  MEDLEMMER  FOLKETALL
Kamerun  909 503 91 295 23 739 000
Sentral-Afrika  130 96 13 676 26 570 000
Øst-Nigeria  646 517 132 032 38 949 914
Øst-Sahel  155 294 18 306 78 429 000
Nord-Ghana  690 939 160 720 14 445 306
Nord-Nigeria  218 301 38 344 90 119 408
Sør-Ghana  704 993 113 298 13 227 694
Vest-Afrika  123 194 27 210 21 992 000
Vest-Nigeria  267 453 46 291 52 769 678
Vest-Sahel  52 76 13 697 39 404 000
Til sammen  3 894 4 366 654 869 399 646 000

PROSJEKTER:
1 Flerbrukssenter ved Babcock University, Ogun State, Nigeria
2 Videregående skole i Franceville, Gabon
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