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Bibel-quiz

Denne gangen har spørsmålene blitt stilt til Vidar 
Hovden,  pastor i Adventistkirkene i Molde og 
Ålesund. Test deg selv mens du leser hans svar. Fasit 
nederst på siden.

1.  Hvem regnes vanligvis som forfat-
teren av Apostlenes gjerninger?

 Lukas.

2.  Hvem er teksten dedikert til?
	 Teofilus.

3.  Hvem er hovedpersonen i Apostlenes 
gjerninger, og hvor mange av hans 
misjonsreiser beskrives?

 Paulus’ tre misjonsreiser.

4.  Fullfør Peters oppfordring: «Vend 
om og la dere døpe i Jesu Kristi 
navn, hver og en av dere, så dere 
kan få tilgivelse for syndene, og 
dere skal få …

 Den hellige ånd.

5.  Hva gjorde Saulus (senere Paulus) 
mens Stefanus ble steinet? 

 Passet på kapper.

6.  Filip forklarte skriften for en etio-
pisk hoffmann, men hvor?

 På en veistrekning.

7.  Peter besøkte offiseren Kornelius. 
Hvor bodde han?

 I Cæsarea.

8.  Hvem reiste sammen med Paulus 
på de forskjellige misjonsreisene?

 Johannes Markus, Silas og en til …

Svar: 1. Lukas. 2. Gode Teofilos (Apg 1,1). 3. Paulus var misjonær og reiste ut for å 
forkynne tre ganger. Han reiste en siste gang til Roma, men da under arrest.  
4. … Den hellige ånds gave (Apg 2,38). 5. Passet på kappene til vitnene (Apg 7, 58).  
6. På veistrekningen mellom Jerusalem og Gasa (Apg 8, 26-40). 7. I Cæsarea (Apg 10,1).  
8. Første misjonsreise: Barnabas og Johannes Markus på deler av reisen. Andre misjons-
reise: Silas og tredje misjonsreise: alene.



REDAK TØRENS FORORD

Evangeliets seier
Mange historikere mener at verdenshistoriens tre viktigste årtier var da en liten gruppe 
menn førte evangeliet ut til verden. Apostlenes gjerninger handler om tiden fra Jesu 
oppstandelse i år 31 til slutten av Paulus’ første fengselsopphold i Roma i 62 (Apg 
28,30). Boken må være skrevet kort tid etter, for den ender på det tidspunktet, selv om 
Paulus slapp ut av fengselet og gjenopptok arbeidet. Han forkynte og reiste til han ble 
arrestert et par år senere og henrettet i Roma i år 67.

Boken er taus om forfatteren, men kirken har alltid sagt at det var Lukas, «vår kjære 
lege» (Kol 4,14) og Paulus’ reisefølge (2 Tim 4,11; Filem 24). Lukas skrev trolig også 
det tredje evangeliet, «den første boken» som er nevnt i Apg 1,1 (se Luk 1,3). Begge 
bøkene forteller om kristendommens første tid: begynnelsen (Jesu liv og tjeneste) og 
utbredelsen (apostlenes misjonsarbeid).

Bøkene utgjør 27 prosent av NT. I brevet til kolossene omtaler Paulus Lukas som 
ikke-jøde, en av de «omskårne» (Kol 4,7–14). Han er den eneste ikke-jødiske forfat-
teren i NT. 

Og et av hans hovedtemaer er: Frelsen er for alle. Gud har ikke yndlinger. Kir-
ken skal vitne for alle, uansett rase, klasse og kjønn (Apg 1,8; 2,21.39.40; 3,25; 
10,28.34.35). Hvis ikke, på grunn av fordom eller bekvemmelighet, forvrenger den 
evangeliet og svikter Guds ord. For alle er syndere som trenger frelsen i Kristus Jesus. 

Lukas’ store helt er Paulus, «hedningenes apostel» (Rom 11,13). Nesten to tredjede-
ler av Apg handler om ham.

Andre viktige temaer er Guds suverenitet og hensikt (Apg 17,24.25; 20,27; 23,11), 
Jesu opphøyelse som Herre og frelser (Apg 2,32.36; 3,13.15; 4,10–12; 5,30.31) og 
Åndens rolle i å styrke og lede kirkens misjon (Apg 2,1–4; 4,24–31; 8,14–17.29.39; 
10,19.20). Den første menighetens framgang skyldtes ikke menneskers kløkt og vis-
dom, selv om Gud brukte en som Paulus til å påvirke verden på en unik måte (1 Kor 
15,10).

Apg dekker en tid med stor administrativ og teologisk vekst. Dette ser vi f.eks. i 
kirkens behandling av spørsmål om tiden for Jesu gjenkomst, hedningenes status og 
troens betydning for frelsen. Det som den første menighet kunne oppnå på kort tid, 
viser hva Gud kan gjøre gjennom dem som ydmyker seg i bønn, avlegger uenighet og 
lar Ånden bruke seg til Guds ære. 

Apg er historien om dem Gud kalte å starte arbeidet. Hva kan vi som er kalt til å 
fullføre verket, lære av dem?

Wilson Paroschi er professor i tolkning av NT ved Brazil Adventist University (UNASP) i Engenheiro 
Coelho, São Paulo. Han har PhD fra Andrews University (2004) og har også studert ved Universitetet i 
Heidelberg, Tyskland (2011). 
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Studium 1

Dere skal være mine vitner

7. juli

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

Bakgrunnsstoff
Apg 1,6–8; Luk 24,25; Luk 24,44–48; 5 Mos 19,15; Apg 1,9–26; Ordsp 16,33.

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

Jesu misjon på jorden var avsluttet. Gud ville snart sende Den hellige ånd som skulle 
styrke og lede disiplene i et oppdrag til jordens ende. Jesus kunne ikke bli hos dem 
for alltid. Han var blitt menneske med fysiske begrensninger, og hans himmelfart og 
opphøyelse i himmelen måtte til for at Ånden skulle komme.

Men før oppstandelsen skjønte ikke disiplene dette. Da de forlot alt for å følge 
ham, trodde de at han ville jage romerne ut av landet og gjenreise Davids-riket til 
fordums herlighet. Det var ikke lett å tenke noe annet.

Dette er hovedsaken i Jesu siste ord til disiplene i Apg 1. Her passer løftet om 
Ånden inn. Kapitlet beskriver også Jesu himmelfart og urkirkens forberedelser til 
pinsedagen.
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Studium 1  /  7. juli Søndag

ISRAELS GJENOPPRETTELSE

Det finnes to slags messianske profetier i GT, en om en kongelig Messias som skulle 
herske evig (Sal 89,3.4.35–37; Jes 9,6.7; Esek 37,25; Dan 2,44; 7,13.14) og en om at 
Messias skal dø for folkets synder (Jes 52,13–53,12; Dan 9,26). Profetiene motsier 
ikke hverandre. De peker på to faser av Messias’ verk: først lide, og så bli konge 
(Luk 17,24.25; 24,25.26).

Problemet med jødenes messianske forventning i det første århundret var ensidig-
heten. Håpet om en kongelig Messias og politisk utfrielse stengte for tanken om at 
Messias skulle lide og dø.

I begynnelsen ventet også disiplene en kongelig Messias. De trodde Jesus var 
Messias (Matt 16,16.20), og iblant kranglet de om plassen ved hans side i riket (Mark 
10,35–37; Luk 9,46). Tross Jesu advarsler om sin skjebne, forsto de ikke hva han 
mente. Da han døde, ble de forvirret og motløse: «Og vi som hadde håpet at det var 
han som skulle befri Israel!» (Luk 24,21).

Les Apg 1,6-7 Hva sier spørsmålet om hva de fortsatt ikke forsto? Hvordan svarte 
Jesus?

Hvis Jesu død var et slag for disiplenes håp, ble det vakt igjen av oppstandelsen, 
og de politiske forventningene var kanskje større enn noen gang. De tenkte vel at 
oppstandelsen var et tegn på at messiasriket endelig skulle ta form. 
Men Jesus ga ikke noe klart svar. Han avviste ikke forventningen om riket, men han 
støttet den heller ikke. Han minnet om at Guds tid er Guds sak og ikke deres.

Hva var disippelens egentlige problem? Luk 24,25. Hvorfor er det så lett å tro det 
vi vil tro? Hvordan kan vi unngå det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  7. juli

DISIPLENES OPPDRAG

Les Apg 1,8. Hva skulle disiplene gjøre i stedet for å rote seg bort i profetiske 
spekulasjoner?

Fire viktige punkter om disippelens misjon:
1. Åndens gave. Ånden hadde alltid vært aktiv blant Guds folk. Men profetene så 

frem til en spesiell manifestasjon i fremtiden (Jes 44,3; Joel 2,28.29). Jesus ble salvet 
med Den hellige ånd, som var til stede i hans virke (Luk 4,18–21), men han tiltrådte 
ikke offisielt før Kristi opphøyelse i himmelen (Joh 7,39; Apg 2,33).

2. Vitnenes rolle. Et vitnesbyrd er en førstehånds rapport. Disiplene kunne avleg-
ge et slikt vitnesbyrd (Apg 1,21.22; 4,20; se også 1 Joh 1,1–3), og de skulle dele sin 
erfaring med Jesus med verden.

3. Misjonsplanen. Disiplene skulle først vitne i Jerusalem, deretter i Judea og 
Samaria, og så til jordens ende. Planen var progressiv. Jerusalem var sentrum for 
jødenes religiøse liv, der Jesus ble dømt og korsfestet. Judea og Samaria var steder 
der han også hadde vært. Men disiplene skulle ikke begrense seg til nærområdet. 
Deres oppdrag favnet hele verden.

4. Oppdragets retning. Ifølge GT skulle folkeslagene komme til Gud (se Jes 2,1–
5), Israel skulle ikke «føre» Gud til folkene. De få unntakene (som Jona) stadfester 
regelen. Nå var strategien en annen. Jerusalem var sentrum, men disiplene skulle 
ikke gro fast der. De skulle ut i verden.

Les Luk 24,44–48. Hva skulle de først og fremst forkynne?

I de førti dagene etter oppstandelsen (Apg 1,3) må Jesus ha lært dem mye om Guds 
rike, men mye gjensto å forstå. Det viser spørsmålet i Apg 1,6. De kjente profetiene, 
men nå så de dem i lys av korset og den tomme graven (se Apg 3,17–19).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  7. juli

HAN KOMMER IGJEN

Les Apg 1,9–11. Hvordan skildrer Lukas Jesu himmelfart? Hvorfor var det to engler 
som talte til dem (se 5 Mos 19,15)?

Lukas skildrer himmelfarten ganske kort. Jesus var med disiplene på Oljeberget, 
og mens han velsignet dem (Luk 24,51), ble han tatt opp til himmelen. Språket viser 
hvordan det så ut for dem, ikke slik det egentlig skjedde. Jesus forlot jorden, og det 
er ingen annen synlig måte å gjøre det på enn ved å stige opp. 

Jesu himmelfart var en overnaturlig handling, en av de mange i Bibelen. Det er 
dette som ligger i Lukas’ beskrivelse, med epērthē i passiv («han ble løftet opp», Apg 
1,9). Selv om ordet bare brukes her i NT, finnes det flere ganger i den greske versjo-
nen av GT (Septuaginta). Det beskriver Guds handlinger. Dette tyder på at det var 
Gud som hentet Jesus opp til himmelen, slik han også reiste ham fra de døde (Apg 
2,24.32; Rom 6,4; 10,9).

Da Jesus ble borte bak en sky, forteller Lukas – og bare i Apg – om de to i hvitt 
som sto ved siden av disiplene. Beskrivelsen er som når engler kommer i sine lyse 
klær (Apg 10,30; Joh 20,12). De kom for å forsikre disiplene om at Jesus ville komme 
tilbake slik han ble borte, og det er også bare her vi får vite at Jesus ble «løftet opp 
mens de så på» (Apg 1,9). 

Slik ble den synlige himmelfarten en garanti for den synlige gjenkomsten. Den 
skal også skje i en sky, men «med stor makt og herlighet» (Luk 21,27). Det skal ikke 
lenger være noe for noen få, for «hvert øye skal se ham» (Åp 1,7), og han kommer 
ikke alene (Luk 9,26; 2 Tess 1,7). Hans andre komme vil bli herligere enn himmelfar-
ten.

Hvordan kan vi holde løftet om Jesu gjenkomst friskt? Hvordan kan dette påvirke 
alle sider av livet, f.eks. økonomi, prioriteringer og våre valg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 1  /  7. juli

FORBEREDELSE FOR PINSEDAGEN

I svaret lovte ikke Jesus noe når det gjaldt tiden (Apg 1,7.8). Men det var naturlig 
å tro a han ville komme tilbake etter at Ånden kom og disiplene hadde fullført sitt 
oppdrag (se også Matt 24,14). Englene (Apg 1,11) svarte ikke på når riket skulle 
komme, men det kan også forstås som at det ikke ville vare lenge. Dette kan forklare 
hvorfor disiplene vendte «tilbake til Jerusalem i stor glede» (Luk 24,52). Løftet om 
Jesu gjenkomst en gang i fremtiden skulle være en ekstra oppmuntring, men ble 
forstått som at enden var nær forestående. Utviklingen, slik den blir beskrevet i Apg, 
vil vise dette.

Les Apg 1,12–14. Hvem andre var oppe på salen, og hvordan forberedte de seg på 
Åndens komme?

Etter hendelsene på Oljeberget gikk disiplene til gjesterommet i et toetasjes hus i 
Jerusalem. Noen kvinner (Luk 8,1–3; 23,49; 24,1–12), samt Jesu mor og brødre, var 
der sammen med dem. 

Jesu brødre (Mark 6,3) var enten yngre sønner av Josef og Maria (Matt 1,25; Luk 
2,7) eller sønner fra Josefs første ekteskap. Det er overraskende å finne dem blant 
disiplene, for de hadde alltid vært skeptiske overfor Jesus (Mark 3,21; Joh 7,5). Men 
oppstandelsen og Jesu møte med Jakob (1 Kor 15,7) later til å ha gjort hele forskjel-
len. Senere virker det som om Jakob tok Peters plass i ledelsen av de troendes felles-
skap (Apg 12,17; 15,13; 21,18; Gal 2,9.12).

Alle var stadig i bønn (Apg 1,14), og hele tiden i templet der de priste Gud (Luk 
24,53). Det var utvilsomt en tid med bekjennelse, omvendelse og avleggelse av synd. 
De trodde nok at Åndens komme straks ville føre til Jesu gjenkomst, men deres 
åndelige innstilling var i full harmoni med det som skulle skje, for Den hellige ånd 
kommer som svar på bønn.

Hvordan bereder vi veien for Åndens arbeid i vårt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  7. juli

DEN TOLVTE APOSTELEN

Urkirkens første administrative handling var å velge Judas’ etterfølger.

Les Apg 1,21.22. Hvilke kvalifikasjoner skulle etterfølgeren ha? Hvorfor var dette 
viktig?

Han måtte kunne vitne om Jesu oppstandelse (se Apg 4,33). Dette er viktig, for 
oppstandelsen var et tydelig bevis for at Jesus er Messias, grunnlaget for hele 
kristentroen. 

Det skulle være en som hadde vært med apostlene gjennom Jesu virksomhet. 
Senere skulle Paulus insistere på at selv om han ikke hadde vært med der Jesus van-
dret, hadde han likevel rett på apostelembete fordi hans møte med Jesus på veien til 
Damaskus kvalifiserte ham til å vitne om oppstandelsen (1 Kor 9,1). Paulus innrøm-
met at han var «et ufullbåret foster» (1 Kor 15,8), men han ville ikke gå med på at 
han sto tilbake for de andre apostlene (1 Kor 9,2; Gal 2,6–9). Bare de tolv og Paulus 
var «apostler» hva autoritet gjaldt (Apg 1,25.26). Men i betydningen utsendinger eller 
budbringere kan begrepet også brukes om andre (Apg 14,4.14; Gal 1,19).

Les Apg 1,23–26. Hvordan ble Mattias valgt?

Måten Mattias ble valgt på, kan virke merkelig, men det å kaste lodd var en innar-
beidet måte å treffe beslutninger på (f.eks. 3 Mos 16,5–10; 4 Mos 26,55). Og valget 
mellom to kandidater med like kvalifikasjoner var ikke et skritt i det ukjente. De 
troende ba til Gud og trodde at resultatet ville gjenspeile hans vilje (se Ordsp 16,33). 
Det er ikke noe som tydet på protester mot avgjørelsen. Etter pinsedagen var det 
ikke lenger nødvendig å kaste lodd. Man hadde Åndens direkte veiledning (Apg 5,3; 
11,15–18; 13,2; 16,6–9). 

Tenk deg at noen spurte deg: «Hvordan kan jeg vite hva Guds vilje er for livet 
mitt?» Hva ville du svare, og hvorfor? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 1  /  7. juli

TIL ETTERTANKE

«Tiden mellom pinsedagen og parousia [Jesu annet komme] skulle fylles med 
kirkens verdensmisjon i Åndens kraft. Guds barn skulle både kunngjøre hva Jesus 
Kristus hadde oppnådd ved sitt første komme og kalle folk til omvendelse og tro i 
forberedelse for hans annet komme. De skulle være hans vitner ‘til verdens ende’ 
(Apg 1,8) og helt til tidens ende. ... Det står oss ikke fritt å stoppe før begge avslut-
ningene er nådd.» – John RW Stott, The Message of Acts: The Spirit, the Church & 
the World (Downers Grove, 1990), side 44.

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

  Spørsmål til drøftelse
1. Apg 1,7 minner om Mark 13,32: Men den dagen eller timen kjenner ingen, 

ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen. Ellen G. White 
sier: «Guds folk vil aldri mer få et budskap som bygger på tid. Vi skal ikke 
vite tiden, verken for utgytelsen av Den hellige ånd eller for Kristi komme.» 
– Selected Messages, bind 1, side 188. Hun tilføyer: «Den som gir seg til å 
forkynne et budskap om timen, dagen eller året for Kristi komme, har tatt på 
seg et åk og forkynner et budskap som Herren ikke har gitt ham.» – Advent 
Review and Sabbath Herald, 12. september 1893. Hvilken relevans har slike 
uttalelser for oss i dag?

2. Noen har sagt: «Gud har mer bruk for vitner enn advokater.» Hva sier du til 
denne uttalelsen?

3. Hvilken plass hadde bønn i urkirken? Er det en tilfeldighet at vi finner en 
henvisning til bønn i nesten hvert avgjørende øyeblikk i dens liv? (Apg 1,24; 
8,14–17; 9,11.12; 10,4.9.30; 13,2.3). Hvilken plass har bønn i vårt liv?



7 .  ju l i

BESATT AV 20 ÅNDER
Si-Woo Noh (55) Sør-Korea

Som barn led Si-Woo av kronisk hodepine. Hun bor i 
storbyen Daegu i Sør-Korea. Men hun gjorde ferdig 

skolegangen, ble gift og fikk en datter. Hodepinen var 
imidlertid kronisk. Verken leger eller buddhist-templene 
kunne hjelpe.

Hun oppsøkte en sjaman, som sa at han så et spø-
kelsesbarn i rommet, hennes bror. Hun hadde hodepine 
fordi han døde av hodeskader. Det visste ikke Si-Woo, 
men hennes mor bekreftet det.

Neste gang sa sjamanen at Si-Woo måtte besettes 
av en ånd og bli sjaman, ellers ville ånden komme etter 
datteren. Si-Woo ble sjaman. Hun gjennomgikk krevende ritualer og ble besatt av 20 ånder. Hun 
åpnet en helligdom der hun spådde folk og helbredet dem. Hun foreskrev amuletter, bønner og 
eksorsismer, og folks symptomer forsvant.

Si-Woo ble rik, men ikke glad. Hodepinen var borte, men hun hadde smerter og ble psykotisk. 
Hennes mann og barn forlot henne, og hun prøvde flere ganger å ta livet av seg.

Bilen hennes ble påkjørt bakfra, og hun lå flere uker på sykehus. Hvorfor hadde ikke gudene 
beskyttet henne, tenkte hun. Hun ba om kraft, men ingenting skjedde. Hun ville ikke tjene gudene 
lenger. Da forlot åndene henne.

Uten helligdommen var Si-Woo tom og redd. Hun husket en adventist som hadde fortalt henne 
om Jesus, og ringte til henne. Snart traff hun en pensjonert pastor, som underviste henne om 
Bibelen og de dødes tilstand. Si-Woo skjønte at hun hadde tjent Satan, og ble døpt i 2016.

Si-Woo vil ikke la Satan få fotfeste igjen. Hun kjenner skriftstedet i Luk 11,24 godt, så hun ber 
og leser i Bibelen hver morgen. For første gang opplever hun fred og glede.

Si-Woo lever etter Mark 5,19, og reiser derfor rundt og taler i adventistkirker over hele Sør-
Korea og forteller om hva Jesus har gjort for henne.

Av Byung Ju Lee, Den koreanske union.

M ISJONSFORTELLING
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• Koreanerne elsker kimchi, en 
tradisjonell grønnsakrett med ca. 
250 variasjonsmuligheter.

• Sørkoreanerne har varme i gulvet. 
Det er gammel teknologi, men 90 
prosent bruker metoden.

• Firetallet er et uheldig tall i Korea. 
I heisen er knappen for 4. etasje 
merket med F, eller den mangler.
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Bakgrunnsstoff
Apg 2,1–4; Joh 14,16; Apg 2,5–13; Joel 3,1–4; Apg 2,22–39; Sal 110,1–3.

Minnevers
Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til 
Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og 
den har han nå øst ut, slik dere ser og hører (Apg 2,32.33).

«Pinse» kommer av ordet pentēkostē, det greske ordet for den jødiske ukefesten 
(2 Mos 34,22) eller førstegrødens dag (4 Mos 28,26). Ordet betyr «femtiende» fordi 
festen ble feiret den 50. dagen etter at det første byggneket ble ofret første dag etter 
påske. Det var en gledens og takkens dag da israelittene ga Herren «den første 
hveten» (2 Mos 34,22).

Festen ble et passende symbol for den første åndelige høsten i den kristne kirke, 
da Den hellige ånd ble utøst mer rikelig enn noen gang før, og tre tusen mennesker 
ble døpt på én dag (Apg 2,41). Utgytelsen av Ånden kom etter Jesu himmelfart og 
opphøyelsen i himmelen. Hendelsen forvandlet apostlene fra enkle og ukjente galile-
ere til menn som skulle forandre verden.

Pinsen kalles ofte kirkens fødselsdag, da Kristi tilhengere, både jøder og senere 
hedninger, ble stadfestet som Guds nye samfunn på jord.
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SøndagStudium 2  /  14. juli

ÅNDENS KOMME

De troende adlød Jesu befaling og ventet i Jerusalem på løftet om Ånden, mens de 
ba, viste sann anger og lovpriste Gud. Da dagen kom, «var alle samlet på ett sted» 
(Apg 2,1), trolig den samme salen som er omtalt i Apg 1. Men snart skulle de til et 
mer offentlig sted (Apg 2,6–13).

Les Apg 2,1–3. Hvilke overnaturlige trekk fulgte utøsingen av Ånden?

Stemningen var intens. Først kom det en støy fra himmelen som brølet av en vold-
som storm som fylte hele stedet, og deretter kom det som så ut som ildtunger og satte 
seg på dem. 

I Skriften er vind og ild ofte forbundet med en «teofani», en guddommelig åpen-
baring (se 2 Mos 3,2; 19,18; 5 Mos 4,15). I tillegg kan vind og ild også brukes om 
Guds Ånd (Joh 3,8; Matt 3,11). Når det gjelder pinsedag, var de tegn som bebudet et 
unikt øyeblikk i frelseshistorien, Åndens lovte utøsing.

Ånden hadde alltid vært virksom. Dens innflytelse på Guds folk i GT ble ofte 
åpenbart på bemerkelsesverdig vis, men aldri fullt ut. «Den hellige ånds innflytelse 
kom ofte klart til syne i patriarkenes dager, men aldri i hele sin fylde. Lydige mot 
Frelserens ord tryglet disiplene om denne gaven, og i himmelen la Kristus sin 
forbønn til. Han krevde Åndens gave for å kunne øse den ut over sitt folk.» – Alfa og 
Omega, bind 6, side 29 [AA 37].

Døperen Johannes forutså Åndens dåp når Messias kom (Luk 3,16; Apg 11,16), 
og Jesus talte om det (Luk 24,49; Apg 1,8). Denne utøsingen ville være hans første 
forbønn hos Gud (Joh 14,16.26; 15,26). På pinsedagen ble løftet oppfylt. 

 Åndens dåp på pinsedag var en unik begivenhet knyttet til Jesu seier på korset 
og opphøyelsen i himmelen. Men erfaringen av å bli fylt av Ånden, gjentok seg hele 
tiden i de troendes liv (Apg 4,8.31; 11,24; 13,9.52; Ef 5,18).

Hva viser at Ånden arbeider i ditt liv?

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 2  /  14. juli

TUNGETALENS GAVE

På pinsedagen viste Åndens gave seg ved at folk talte i tunger (Apg 2,4). Men denne 
gaven var bare én av Åndens mange manifestasjoner av (Apg 10,45.46; 19,6). Andre 
er å forutsi fremtiden (Apg 11,28), syner (Apg 7,55), inspirert tale (Apg 2,8; 28,25), 
helbredelse (Apg 3,6.12; 5,12.16) dyktighet til tjeneste (Apg 6,3.5).

Tungetalens gave på pinsedagen skjedde ikke fordi det er det beste beviset på at 
man har fått Ånden. Det skjedde for å starte kirkens verdensmisjon. Kallet forut-
satte altså tungetalens gave. Hvis apostlene skulle krysse kulturelle stengsler og nå 
jordens ender med evangeliet, måtte de kunne tale til sine tilhørere.

Les Apg 2,5–12. Hva er beviset på at apostlene talte på virkelige fremmedspråk på 
pinsedagen?

I det første århundret var det 8–10 millioner jøder i verden, og henimot 60 prosent av 
dem bodde utenfor Judea. Mange som var i Jerusalem til festen, var fra fremmede 
land og kunne ikke arameisk, de lokale jødenes språk på den tiden.

De fleste nyomvendte på pinsedagen var jøder fra land som nå fikk høre 
evangeliet på morsmålet sitt. Apostlene talte eksisterende fremmedspråk, ikke  
ukjente, ekstatiske språk, for dialektos (Apg 2,6.8) betyr et lands eller en regions 
språk (se Apg 21,40; 22,2; 26,14). Mirakelet var at enkle galileere kunne snakke et 
språk som de ikke kjente noen timer før. De som var vitne til opptrinnet, men ikke 
kunne språkene, kunne bare forstå det som at apostlene var fulle og bablet mening-
sløse ord. «Men noen gjorde narr av dem og sa: De har drukket seg fulle på søt vin» 
(Apg 2,13).

Gud opptrer på mektig vis, og likevel tror de at det er drukkenskap? Hvordan kan 
vi unngå åndelig blindhet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 2  /  14. juli

PETERS PREKEN

Anklagen om fyll ga Peter muligheten til å forklare det som skjedde. I talen pekte 
apostelen først på Skriften (Apg 2,16–21), som beskriver Åndens utøsing som oppfyl-
lelse av profetier.

Sammenlign Apg 2,17 med Joel 3,1. Hva mente Peter om tiden for oppfyllelsen av 
Joels profeti?

Joels profeti handlet om den fremtidige frelsestiden (Joel 3,5) som skulle kjen-
netegnes av flere tegn i naturens verden og en overdådig utøsing av Ånden (Joel 
3,1–4). Peter tolket pinsedagen i lys av denne profetien for å understreke dens his-
toriske betydning. Men han siterte Joel med en vri. I stedet for profetens innledende 
«en gang» (Joel 2,28), som pekte til fremtiden generelt, sa Peter «i de siste dager» 
(Apg 2,17). Dette viser at siste akt i frelsesdramaet har begynt. Dette er ikke noen 
uttømmende skildring av den siste tid, men det viser at urkirken følte at det hastet. 
De visste ikke når enden ville komme, men de var overbevist om at det ikke ville gå 
lang tid.

Les Apg 2,22–32. Hva var hovedpunktet i Peters presentasjon av evangeliet?

Etter å ha understreket pinsedagens profetiske betydning, tok Peter opp det siste som 
hadde skjedd i Jesu liv, hans død og oppstandelse. Men oppstandelsen ble sterkest 
vektlagt, for den var evangeliets store bevis. Oppstandelsen stadfestet hvem Jesus 
var (Apg 2,22.27), og Peter siterte Skriften for å understreke dens betydning.
Siden Jesus var Messias, kunne ikke døden stanse ham. Jesu oppstandelse beviste 
ikke bare at Jesus var Messias, den stadfestet det kristne frelsesbudskapet. 

Døden omgir oss og truer oss og våre kjære, så hvorfor er Jesu oppstandelse så 
viktig?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 2  /  14. juli

JESU OPPHØYELSE

Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var 
lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører (Apg 2,33).

I tredje del av talen tok Peter opp tungetalen igjen. De troende var ikke fulle, det 
ville ha vært merkelig på den tiden av døgnet (Apg 2,15). Nei, de talte i tunger fordi 
Den hellige ånd ble utøst fra himmelen.

Les Apg 2,33–36. Hva er sammenhengen mellom Jesu opphøyelse til Guds høyre 
hånd og Åndens utøsing?

Guds høyre hånd er en autoritetsstilling (Sal 110,1–3). Peters argument er at det var 
fordi Jesus var blitt opphøyet til en slik stilling i himmelen at han øste ut Ånden over 
Guds barn. Opphøyelsen ga ikke Jesus en status han ikke hadde fra før (Joh 1,1–3; 
17,5). Den var Faderens høyeste stadfestelse av at han var Herre og frelser (Apg 
2,36).

Denne hendelsen berører ett av de viktigste temaene i Skriften: Konflikten mel-
lom godt og ondt. Ånden kunne ikke komme fullt ut hvis Jesus ikke ble opphøyet 
(Joh 7,39), og han ville ikke ha blitt opphøyet hvis han ikke hadde seiret på korset 
(Joh 17,4.5). Jesu opphøyelse var altså betingelsen for Åndens komme, for den viste 
at Gud godkjente det Jesus utrettet på korset og bekreftet at han hadde overvunnet 
ham som hadde tilranet seg herredømmet over verden (Joh 12,31). 

Syndens inntog i verden kastet en skygge over Gud. Jesu død skulle sette fri 
menneskene, men også vise at Gud er rettferdig og Satan en svindler. Med Jesu 
virksomhet ble frelsens tidsalder innledet (Luk 4,18–21). Da han kastet ut onde ånder 
og tilga synd, satte han fri Satans fanger. Det var korset som ga ham makt til å gjøre 
dette. Da Kristi offer var bekreftet i himmelen, hadde Satan fått et avgjørende slag, 
og Ånden ble utøst for å forberede et folk for Kristi komme.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 2  /  14. juli

FØRSTEGRØDEN

Peters tilhørere ble berørt av hans ord. Noen av dem kan ha vært med og kreve 
Jesus korsfestet noen uker før (Luk 23,13–25). Men nå skjønte de at Jesus fra Nasaret 
virkelig var Guds Messias, og de ropte fortvilet: «Hva skal vi gjøre?» (Apg 2,37).

Les Apg 2,38. Hva kreves for å få tilgivelse?

Omvendelse er en retningsendring i livet, det er å vende seg bort fra synden (Apg 
3,19; 26,20), ikke bare en følelse av tristhet eller anger. Sammen med tro er sann 
omvendelse en gave fra Gud, men som alle gaver kan den avvises (Apg 5,31–33; 
26,19–21; Rom 2,4). 

Fra døperen Johannes’ tid av var omvendelse forbundet med dåpen (Mark 1,4). 
Det vil si at dåpen ble et uttrykk for omvendelse, en handling som symboliserer at 
synden vaskes bort og Den hellige ånd gir moralsk fornyelse (Apg 2,38; 22,16, se Tit 
3,5–7).

Les Apg 2,38.39. Hvilket løfte får de som omvender seg og blir døpt?

Tilhørerne på pinsedagen ble ikke bare tilbudt tilgivelse for syndene, men også 
Åndens fylde til personlig vekst, tjeneste i kirken, og til misjonsoppdraget. Dette var 
kanskje den største av alle velsignelser, for kirkens viktigste eksistensberettigelse 
er evangeliets forkynnelse (1 Pet 2,9). Fra nå av ville de ha frelsesvisshet og Den 
hellige ånds kraft, som skulle utruste dem til oppdraget som kirken hadde fått. 

Hvorfor er det så viktig at alle som ønsker å forkynne evangeliet, har «tilgivelse 
for syndene»? For hvilket håp kan du tilby andre i Jesus hvis du ikke har det selv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Utøsingen av Den hellige ånd på pinsedagen avslørte en viktig sannhet om det som 
skjedde i himmelen, at Gud Faderen godtok Kristi offer for verdens synder. Åndens 
utøsing viste også at Kristi tjeneste i himmelen på våre vegne var begynt. Disse hen-
delsene viser at himmel og jord er forbundet på måter vi ikke kan forstå nå.

«Kristi himmelfart var signalet til at hans disipler skulle motta den velsignelse 
som var blitt lovet. ... Etter at Kristus var gått gjennom himmelens porter, ble han 
satt på tronen under englenes hyllest. Like etter denne seremonien ble Den hellige 
ånd utøst over disiplene i rike strømmer, og Kristus ble i sannhet herliggjort med 
den herlighet han hadde hos Faderen fra evighet av. Utøsingen av Den hellige ånd på 
pinsedagen var himmelens tegn på at Frelseren hadde inntatt sin plass i himmelen. 
Han kunne oppfylle sitt løfte og sende Den hellige ånd som et tegn på at han som 
prest og konge hadde mottatt all makt i himmel og på jord og var salvet som konge 
over sitt folk.» – Alfa og Omega, bind 6, side 30 [AA 38, 39].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvor mye pinse kan kirken forvente å oppleve i dag? Hva kan gjentas, og hva 

kan ikke?

2. Peter gjorde Jesu oppstandelse til en viktig del av sitt pinsebudskap. Det 
som gjorde oppstandelsen enda mer overraskende, er at ingen forventet at 
Messias skulle stå opp fra de døde. De som ventet på Messias’ komme, hadde 
ikke forestilt seg dette. Hva kan det lære oss? 

3. Apg 2,38 handler om behovet for dåp. Betyr dette at de som trodde på Jesus, 
men døde før de ble døpt, vil gå fortapt? Begrunn svaret. 
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• Sør-Korea har 715 kirker og 247 
000 medlemmer.

• Over 50 % av koreanerne tilhører 
ingen religion. 28 % er kristne og  
16 % er buddhister.

• I storbyområdet Seoul bor det 
over 25 mill. mennesker. Dette er 
verdens tredje største by.
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Å ELSKE TO PASTORER
Hee-Sook Kim (64) Sør-Korea

To andre litteraturevanglister og jeg banket på hos 
et pastorpar som hadde annonsert en tilstelning for 

pastorstudenter. Det viste seg at de kjente vårt forlag. 
Mannen spurte: ”Hvorfor går dere i kirke på lørdag?”

Jeg gjenga skapelsesberetningen og sa at Gud helliget 
sabbaten, og lovte et brevkurs neste gang vi kom. Men 
så sa han at han hadde vært pastor i 30 år og hans kone i 
ti år. Derfor ga jeg dem ikke et brevkurs, men hele Alfa 
og Omega-serien neste gang jeg kom.

Pastoren var spesielt interessert i Daniels bok, så 
neste gang hadde jeg med kommentarer til Daniel og Åpenbaringen.

Etter en tid fikk jeg en SMS fra ham der han ba om å få besøke kirken vår. Han kom noen 
ganger, men så ble han borte. Når jeg ringte, kom han med unnskyldninger. Senere fant jeg ut at 
hans kone hadde nektet ham å gå. Men jeg ba ham likevel komme.

Sju år senere ringte jeg og ba ham komme til helseseminarer. Der ville man lære om juice som 
kunne rense kroppen. ”Det er nok best du snakker med min kone om dette,” sa han. Så jeg ringte 
til henne, og hun kom sammen med sin mann.

Senere takket de ja til en møteserie om bibelske emner. Mannen virket overbevist, men var 
usikker. Så jeg inviterte dem til enda en serie. Det gjorde utslaget.

I 2017, åtte år etter vårt første møte, ble mann og kone døpt i Adventistkirken. Gud ord og 
helsebudskapet forvandler menneskers liv!

Hee-Sook Kim ( 64) er litteraturevangelist på heltid. Neste uke skal vi lese hennes manns beret-
ning.



Livet i urkirken
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Bakgrunnsstoff
Apg 2,42–46; Apg 4,34.35; Apg 3,1–26; Apg 4,1–18; Apg 5,1–11; Apg 5,34–39.

Minnevers
Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de 
brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lov-
priste Gud og var godt likt av hele folket (Apg 2,46.47).

Urkirken kunne ikke ha hatt en sterkere følelse av at det hastet. Da Jesus besvarte 
spørsmålet om opprettelsen av Messias-riket, nevnte han ingen tid (Apg 1,6–8). 
Dette kunne forstås som at det avhang av Åndens komme og fullførelsen av 
oppdraget. Da pinsen kom, trodde de første kristne at alt var oppfylt: De hadde fått 
Ånden og forkynt evangeliet for hele verden. Ja, de hadde ikke forlatt Jerusalem og 
gått ut til verden, men verden var kommet til dem (Apg 2,5–11). 

Det neste som skjedde, var kirkens løsrivelse fra materielle ting. De følte at tiden 
var kort, så de solgte alt de hadde og viet seg til læren og fellesskapet, mens de fort-
satte å vitne om Jesus, men bare i Jerusalem. Det at de hadde alt felles, hjalp de fat-
tige, men det ble snart et problem, og Gud måtte gripe inn for å holde kirken samlet. 
Det var også da de begynte å møte motstand. Men de sto fast i troen.
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UNDERVISNING OG FELLESSKAP

Etter pinse får vi en generell skildring av kirkens indre liv i Jerusalem. «De holdt 
seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» (Apg 
2,42). De fire tingene er i bunn og grunn undervisning og fellesskap. Ifølge vers 46 
foregikk undervisningen i templet, mens fellesskapet var i private hjem.

Rabbinerne brukte ofte tempelplassen til undervisning. De troende var opptatt 
av apostlenes lære. Dette viser at Åndens gave ikke førte dem til en kontemplativ 
religion, men til en læringsprosess der apostlenes lære ble stadfestet av underverker 
og tegn (Apg 2,43).

Åndelig fellesskap var et annet kjennetegn ved tidlig kristen fromhet. De var 
stadig sammen, ikke bare i templet, men også i hjemmene, der de spiste sammen, 
feiret nattverd og ba (Apg 2, 42.46). De daglige feiringene viste at de første kristne 
håpet at Jesus snart skulle komme tilbake. Da ville hans fellesskap med dem bli 
gjenopprettet i messiasriket (Matt 26,29).

Private hjem spilte en nøkkelrolle i urkirkens liv. De kristne deltok i tempel-
seremonier (Apg 3,1), og på sabbatene gikk de nok i synagogene som andre jøder 
(Jak 2,2), men de rent kristne handlingene ble utført i hjemmet.

Les Apg 2,44.45; 4,34.35. Hva var en viktig side ved tidlig kristelig fellesskap?

De trodde at verdens ende var nær, og «privat eiendom» var ikke så viktig for 
dem lenger. Felles bruk av materielle ressurser virket hensiktsmessig. Det var 
ingen grunn til å bekymre seg for morgendagen, for Messias ville sørge for dem i 
sitt rike (Luk 22,29.30). De fikk større enhetsfølelse og ble et eksempel på kristen 
gavmildhet.

Hvor gavmild er du med det Herren har gitt deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DEN LAMME HELBREDES

I Apg 3,1 leser vi at Peter og Johannes gikk til ettermiddagsbønnen i templet. Dette 
viser hvor jødisk kirkens tro ennå var. Apostlene gikk ikke til templet bare for å 
undervise eller vinne nye tilhengere, men fordi de var jøder som forpliktet seg på 
jødiske religiøse tradisjoner (Apg 20,16; 21,17–26), iallfall der og da. I templet utførte 
de et mirakel som ga Peter muligheten til å holde en ny preken (Apg 3,1–10). 

Les Apg 3,12–26. Hva er noen av hovedpunktene i talen?

Fem ting kjennetegnet urkirkens forkynnelse: Jesus var den lidende Messias (Apg 
3,18); Gud reiste ham fra de døde (Apg 3,15); Jesus ble opphøyet i himmelen (Apg 
3,13); han skal komme igjen (Apg 3,20); og omvendelse er nødvendig for syndenes 
tilgivelse (Apg 3,19).

Dette lærer vi også, selv om tidene har endret seg. Apostlene levde fortsatt i et 
samfunn der man ikke behøvde å endre religion, bare «forflytte seg» fra den gamle 
pakt til den nye. Som Guds folk måtte de godta Messias og oppleve den nye fødsel 
som følger med å ta imot Jesus.

Vi lever i en annen tid, men budskapet er det samme: Kristus døde for våre syn-
der, sto opp og kommer tilbake igjen. Dette betyr at vi kan finne frelse i ham. Jesu 
Kristi korsfestelse, oppstandelse og gjenkomst må også stå i sentrum for forkyn-
nelsen av de tre englebudskapene i Åp 14.

«Av alle bekjennende kristne burde syvendedags-adventister være de første til å 
løfte opp Kristus for verden. Forkynnelsen av den tredje engelens budskap forut-
setter at vi forkynner sannheten om sabbaten. Denne sannheten, og andre deler av 
budskapet, skal forkynnes, men man må ikke glemme Kristus. Han må stå i sen-
trum. Det er ved Kristi kors at barmhjertighet møter sannhet, og rettferdighet og 
fred kysser hverandre. Vi må få synderen til å se hen til Golgata; med et lite barns 
enkle tro må han stole på Frelserens fortjeneste, ta imot hans rettferdighet og tro på 
hans barmhjertighet.» – Gospel Workers, side 156, 157.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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MOTSTAND

Kirkens fremgang vakte motstand hos lederskapet i Jerusalem. Tempeltjenesten sto 
under øverstepresten og hans folk, som stort sett var saddukeere. Øverstepresten var 
også formann i Rådet, som besto av saddukeere og fariseere. Saddukeerne trodde 
ikke på oppstandelsen og ble fortørnet over at Peter og Johannes lærte at Jesus hadde 
stått opp fra de døde. Apostlene ble arrestert av tempelvaktene og satt i varetekt til 
neste dag. Da ble de ført frem for Rådet (Apg 4,1–7).

Les Apg 4,1–18. Hva sa Peter da de ble spurt om sin myndighet? Hva var det i sva-
ret som lederne må ha oppfattet som en trussel?

De jødiske ledernes utfordring om myndighet viser at de var bekymret for makten. 
Peter sa ikke bare at miraklet var utført i Jesu navn, men også at bare han kan 
frelse. Apostlene ble ført frem for jødenes høyeste instans, men de tjente en høyere 
myndighet. De var enkle, ulærde fiskere. Deres mot og talegaver overrasket Rådet. 
Lederne skjønte det ikke, men apostlene var fylt av Den hellige ånd, slik Jesus hadde 
forutsagt (Matt 10,16–20).

Miraklet kunne ikke benektes – mannen var til stede, og alle kunne se ham. 
Rådet befalte bare apostlene å slutte med sin forkynnelse. De fryktet budskapet like 
mye som bevegelsens popularitet. De unnlot å granske bevisene og lot fordom og 
selvhevdelse diktere sine handlinger. 

Merk deg Peters siste ord: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere 
mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt» (Apg 
4,19.20).

Tenk på faren ved maktbegjær. Vi er kalt til tjeneste. Så hvordan kan vi bli fanget 
av maktbegjær?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ANANIAS OG SAFFIRA

Man behøvde ikke å dele sitt gods med andre i den første menighet. Det var ingen 
betingelse for medlemskap. Likevel var det flere som viste frivillig giverglede og 
inspirerte hele gruppen. En av dem var Barnabas (Apg 4,36.37), som spiller en viktig 
rolle senere. 

Men det skjedde også negative ting som truet kirkens enhet innenfra, samtidig 
som den ble angrepet utenfra.

Les Apg 5,1–11. Hva kan dette lære oss?

Problemet med Ananias og Saffira var ikke det at de ville beholde pengene, men at 
de bedro fellesskapet. Synden var ingen impulshandling, men et forsøk på å «sette 
Herrens Ånd på prøve» (Apg 5,9). De behøvde ikke å selge og gi pengene til kirken. 
Kanskje gjorde de det for å få innflytelse?

Kanskje var det derfor Gud straffet dem så strengt? Menighetsfellesskapet viste 
at de var sikre på at Jesus snart skulle komme, men Ananias og Saffira undergravde 
betydningen av troskap mot Gud og påvirket de troende negativt. Det sies ikke at 
Ananias fikk sjansen til å vende om, slik som Saffira (Apg 5,8), men det kan skyldes 
at fortellingen er så kortfattet. 

De hadde syndet, og Gud tar synd alvorlig (Esek 18,20; Rom 6,23), selv om han 
ikke alltid straffer med én gang. Når straffen utsettes, burde det minne oss om hvor 
nådig Gud er (2 Pet 3,9).

Hvorfor må vi ikke synde på nåden, slik som disse to?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ARRESTERT IGJEN

Gud kunne bruke apostlene til å straffe synd (som med Ananias og Saffira), men 
han brukte dem også til å vise folk Guds nåde. Helbredelsene (Apg 5,12–16) viste at 
Guds Ånd arbeidet gjennom dem. Folk trodde at Peters skygge kunne helbrede. Den 
nærmeste parallellen i evangeliene er at en kvinne ble frisk etter å ha rørt ved Jesu 
kappe (Luk 8,43.44). Men Lukas sier ikke at Peters skygge hadde helbredende kraft, 
bare folk trodde det. Selv om overtro spilte inn, viste Gud likevel sin nåde. 

Men jo mer apostlene ble fylt av Ånden og det skjedde tegn og undere, desto mer 
misunnelige ble de religiøse lederne. Så de arresterte apostlene enda en gang (Apg 
5,17.18). Det var først etter den mirakuløse flukten omtalt i Apg 5,19–24 og enda en 
tale fra Peter, der han understreket at de måtte «lyde Gud mer enn mennesker» (Apg 
5,29) at noen øvrighetspersoner begynte å tenke at det kunne skyldes noe overnat-
urlig.

Les Apg 5,34–39. Hvordan prøvde Gamaliel å få Rådet fra å drepe apostlene?

Rådet sto under saddukeernes kontroll, med fariseerne som et sterkt mindretall. 
Gamaliel var fariseer og lovlærer. Han nøt stor respekt og ble kalt «rabban» («vår 
lærer»), ikke bare «rabbi» («min lærer»). Paulus var en av disiplene hans (Apg 22,3).
Gamaliel minnet dem om to opprørsbevegelser i nyere tid som også hadde skapt uro. 
Men lederne ble drept og tilhengerne spredt for vinden. Han sa at hvis kristendom-
men var menneskeverk, ville den forsvinne. Men var den fra Gud, kunne de vel ikke 
motstå den? Gamaliels råd vant frem. Apostlene ble pisket og fikk ikke tale mer i 
Jesu navn.

Hva kan dette lære oss om hvor viktig gode råd kan være? Hvordan kan vi bli mer 
åpne for å ta imot råd, også når det strider mot våre ønsker?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Vi er forvaltere, vår fraværende Herre har betrodd oss omsorgen for sin husstand og 
sine interesser som han kom til verden for å tjene. Han har vendt tilbake til himme-
len og gitt oss ansvar, og han forventer at vi skal vente på hans gjenkomst. La oss 
være trofaste mot vår oppgave, så han ikke kommer plutselig og finner oss sovende» 
–Testimonies for the Church, bind 8, side 37.

«Vi må la folk forstå hvor hellige deres løfter om støtte til Guds sak er. Slike 
løfter oppfattes som regel ikke som så bindende som et gjeldsbrev til en annen. Men 
er et løfte mindre hellig og bindende fordi det er Gud vi har lovet det? Skal den 
kristne se bort fra det han har lovet fordi det mangler visse tekniske begreper og ikke 
kan håndheves ved lov? Verken gjeldsbrev eller obligasjoner er mer bindende enn et 
løfte til Guds sak.» – SDA Bible Commentary, bind 6, side 1056.

  Spørsmål til drøftelse
1. Jesus ga disiplene forventningen om hans snarlige gjenkomst og en global 

misjon. Hvordan bør disse to tingene påvirke vår forståelse av misjon og kal-
let om å forkynne evangeliet for verden?

2. Noen har sagt: «Vi bør være like rede som om Jesus skulle komme i dag, men 
fortsette å arbeide [i kirkens oppdrag] som om det ville gå nye 100 år før 
han kommer.» Hvorfor er dette klokt, og hvordan kan vi anvende det på vår 
livsoppgave?

3. Hvorfor må Jesu liv, død, oppstandelse og gjenkomst være kjernen i all vår 
forkynnelse?

4. Hva bør historien om Ananias og Saffira si oss om hvor vanskelig det er for 
oss å kjenne andres motiver? 

5. Har vi en Gamaliel i vår tid? Eller kan du være det? Snakk sammen om hendel-
ser og gi eksempler på nytten av å gi eller ta imot kloke råd. Hva kan vi lære 
av disse hendelsene?
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• Korea har 51 mill. innbyggere på 
et areal på 100 000 km2 og er et av 
verdens tettest befolkede land.

• I Korea regnes man for ett år gam-
mel når man blir født.

• Sahmyook-universitetet ble grunn-
lagt som Euimyung College i 1906. 
To ganger måtte det stenge, først 
mens japanerne okkuperte landet 
og så under Korea-krigen. Nå har 
det 5787 studenter. Av dem er 14 % 
adventister.

21 .  ju l i

Å OMVENDE EN ADVENTIST 
Ki-Jo Moon (71) Sør-Korea

Som pastor i en stor protestantisk menighet ville jeg 
forstå andres religioner. Mens jeg lette etter svar 

på mine egne spørsmål undersøkte jeg noen jeg regnet 
for sekter. Jeg talte med en ungdom fra en sørkoreansk 
gruppe som heter Ny himmel og ny jord, men han kunne 
ikke overtales. Deretter prøvde jeg å omvende en gruppe 
Jehovas vitner. Så ville jeg finne ut mer om adventistene 
for å motbevise deres lære.

Det var da litteraturevangelisten Hee-Sook Kim kom 
på døra. Da hun sa hun var adventist, takket jeg Gud 
for at han hadde sendt henne. Hun ga meg en brosjyre. 
Slikt pleier jeg å kaste, men ikke denne gangen. Kanskje 
kunne jeg finne en måte å omvende henne på.

Senere besøkte jeg hennes kirke for å se om den var 
en sekt. Men da min kone oppdaget en kunngjøring blant tingene mine, ble vi uforlikte.

En tid senere fikk jeg innbydelse til helseseminar som jeg ba fru Kim sende til min kone. Jeg 
ville hun skulle se at adventistene er vennlige og alltid hilser.

Helseseminaret brøt isen mellom min kone og adventistene. Senere gikk vi på møter om 
Daniel og Åpenbaringen. Etter møtene ville evangelisten at jeg skulle bli døpt, men min kone ba 
meg vente. Jeg var jo ikke bare pastor, men også en av kirkens øverste ledere. Jeg fulgte rådet om 
å vente med dåp til etter min periode som unionsformann i kirken vår.

Uken etter denne beslutningen var min kone syk og ble hjemme. Om ettermiddagen kom et 
menighetsmedlem på besøk. Han sa ”Dere burde bli døpt!”

Jeg så nølende på min kone og svarte: ”Jeg skal be om det. Hvis det er Guds vilje, gjør jeg 
det.”

Min kone så på kalenderen. ”Fjerde februar er da en god dag å bli døpt på,” sa hun. Jeg trodde 
ikke mine egne ører! Det var bare en uke siden hun hadde advart meg mot dåp.

Jeg har vært så glad siden vi ble døpt i februar 2017. Jeg gleder meg til hver sabbatspreken. 
Jeg ville omvende en adventist, men det ble hun som omvendte meg.

Ki-Jo Moon var pastor i et annet kirkesamfunn i 37 år. Neste uke får vi hans kones fortelling.
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Bakgrunnsstoff
Apg 6; Apg 7,48; Hebr 5,11–14; Mi 6,1–16; Apg 7; Apg 8,4–25.

Minnevers
Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også 
en stor flokk av prestene ble lydige mot troen (Apg 6,7).

Mange av dem som ble omvendt på pinsedagen var hellenistiske jøder, altså jøder fra 
den gresk-romerske verden som bodde i Jerusalem (Apg 2,5.9–11). De var jøder, men 
ikke helt som jødene i Judea –  «hebreerne» – som er nevnt i Apg 6,1. Den største 
forskjellen var at de fleste ikke kunne arameisk, språket i Judea.

Det var både kulturelle og religiøse forskjeller. De var født i fremmede land og 
var ikke så rotfestet i Judeas jødiske tradisjoner som jødene der. De var neppe så 
sterkt knyttet til tempelseremoniene og de delene av Moseloven som kun gjaldt i 
Israel.

Og siden de hadde levd mesteparten av livet i et gresk-romersk miljø i nær kon-
takt med hedningene, forsto de nok kristendommens inkluderende natur bedre. Gud 
brukte da også mange hellenistiske kristne til å oppfylle befalingen om å vitne for 
hele verden. 
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DE SJU

Les Apg 6,1. Hva klaget de hellenistiske kristne på?

«Årsaken var at de greske enkene følte seg forbigått ved den daglige utdelingen 
til dem som trengte hjelp. All forskjellsbehandling ville ha vært uforenlig med 
evangeliet, men Satan klarte likevel å skape mistenksomhet. Øyeblikkelige mottiltak 
måtte til for å hindre fienden i å vekke misnøye og skape splittelse i menigheten.»  
– Alfa og Omega, bind 6, side 63–64 [AA 88]. 

Apostlenes løsning var å vie seg til bønnen og «tjenesten [diakonia] med ordet» 
og å få valgt syv menn til å «gjøre tjeneste [diakoneō] ved bordene» (Apg 6,2.4). 
Siden diakoneō	og diakonia tilhører samme ordgruppe, er den eneste reelle forskjel-
len mellom «bord» i Apg 6,2 og «ordet» i Apg 6,4. Sammen med adjektivet «daglig» 
(Apg 6,1) synes dette å peke på de to hovedelementene i den første kirkes daglige 
liv: undervisning («ordet») og fellesskap («bord»). Det siste består av fellesmåltidet, 
nattverden, og bønn (Apg 2,42.46; 5,42).

Som forvaltere av Jesu lære skulle apostlene befatte seg mest med å undervise 
de troende og be. De syv skulle ta seg av fellesskapets aktiviteter i huskirkene. Men 
oppgavene begrenset seg ikke til det dagens diakoner gjør. De var kirkens første 
menighetsledere.

Les Apg 6,2–6. Hvordan ble de syv valgt og innsatt i tjenesten?

Kandidatene skulle være moralske, åndelige og praktiske: de skulle ha et godt rykte 
og være fylt av Ånden og av visdom. De syv ble valgt av fellesskapet og satt til side 
med bønn og håndspåleggelse. Dette tyder på offentlig anerkjennelse og tildeling av 
autoritet til å fungere som diakoner.

Det er lett å så splid. Hvordan kan vi i Guds kraft bidra til fred blant oss, og heller 
fokusere på misjon?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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STEFANUS

Etter utnevnelsen arbeidet de sju ikke bare internt. De deltok også i vitnetjenesten. 
Resultatet var at antallet troende økte (Apg 6,7). Veksten vakte motstand. Teksten 
fokuserer på Stefanus.

Apg 6,8–15. Hva sier dette om Stefanus? Og hva gjorde motstanderne så rasende? 

Stefanus forkynte i hellenistenes synagoger i Jerusalem. Det var flere slike. Apg 6,9 
viser trolig til to av dem, en med innvandrere sørfra (Kyréne og Alexandria) og en 
for folk nordfra (Kilikia og Asia).

Jesus var nok samtaleemnet, men anklagene mot Stefanus tyder på at han forsto 
mer av evangeliet og dets konsekvenser enn de troende fra Judea. Stefanus ble ankla-
get for blasfemi mot Moses og Gud, altså mot loven og templet. Selv om de misforsto 
noe av det han sa, eller hans ord ble dreid med overlegg, og falske vitner ble satt til 
å vitne mot ham, er det ikke sikkert at anklagene var helt falske, som i Jesu tilfelle 
(Mark 14,58; Joh 2,19). Ta f.eks. Stefanus’ fordømmelse av at folk nærmest tilba 
templet: en avgudsdyrkelse (Apg 7,48). Dette viser at han forsto hva som lå i Jesu død 
og hva det ville føre til for templet og seremoniene der.

Mange jødekristne fra Judea var for knyttet til templet og jødiske seremonier 
(Apg 3,1; 15,1.5; 21,17–24) og ville nødig oppgi dem (Gal 5,2–4; Hebr 5,11–14). Men 
Stefanus, og kanskje også de andre hellenistiske kristne, skjønte fort at Jesu død 
betydde slutten på tempeltjenesten. 

Hvorfor må vi ikke bli så fastgrodd i våre forestillinger at vi stenger for nytt lys 
når det kommer?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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RÅDET

Les Apg 7,1–53. Hva sa Stefanus til sine anklagere?

Anklagene mot Stefanus førte til sak mot ham for Rådet. Etter jødisk tradisjon var 
loven og templet to av de tre pilarene som verden hviler på – den tredje er gode 
gjerninger. Bare det å antyde at Moselovens seremonier var avleggs, ble betraktet 
som et angrep på det aller helligste i jødedommen. Derfor ble han anklaget for blas-
femi (Apg 6,11).

Stefanus’ lange forsvarstale er den lengste i Apostlenes gjerninger. Det viser dens 
betydning. Ved første øyekast virker den som en langtrukken oppleksing av Israels 
historie. Men talen må forstås i lys av den gammeltestamentlige pakt og den måten 
profetene anvendte den på når de sto frem for å føre Israel tilbake til paktens krav. 
Da brukte de noen ganger det hebraiske ordet rîḇ. Den beste oversettelsen er «pakts-
søksmål», at Gud fører sak mot sitt folk som ikke holder pakten. 

F.eks. i Mi 6,1.2 forekommer rîḇ tre ganger. Så følger Mika mønsteret i Sinai-
pakten (2 Mos 20–23) og minner folket om Guds mektige handlinger for dem (Mi 
6,3–5), paktsvilkårene og hvordan den kan brytes (Mi 6,6–12), og til slutt forbannel-
sene for brudd på den (Mi 6,13–16).

Dette er bakgrunnen for Stefanus’ tale. Da han ble bedt om å forklare seg, prøvde 
han ikke å gjendrive anklagene eller forsvare sin tro. I stedet løftet han sin røst slik 
de gamle profetene gjorde når de la frem Guds rîḇ mot Israel. Den lange gjennom-
gangen av Guds forhold til folket var ment å peke på deres utakk og ulydighet.

Ifølge Apg 7,51–53 er Stefanus ikke lenger den som forsvarer, men Guds pro-
fetiske talsmann som legger frem Guds paktssøksmål mot folkets ledere. Hvis 
deres fedre hadde drept profetene, var de enda verre. Skiftet fra «våre fedre» (Apg 
7,11.19.38.44.45) til «deres fedre» (Apg 7,51) er bevisst: Stefanus’ solidaritet med sitt 
folk er slutt. Han tar parti for Jesus. Det skulle koste ham dyrt. Men hans ord røper 
verken frykt eller anger.

Når måtte du sist ta et klart standpunkt for Jesus? Gjorde du det, eller vred du 
deg unna? Må du gjøre om på noe? Hva?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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JESUS I HIMMELEN

En profet (på hebraisk nāḇî) er en som taler for Gud, og Stefanus ble profet da han la 
frem Guds rîḇ mot Israel. Men hans profetiske gjerning ble kort. 

Les Apg 7,55.56. Hva betydde Stefanus’ syn?

«Da Stefanus kom så langt i sin framstilling, oppstod det uro i forsamlingen. 
Prestene lot som om de var skrekkslått og flerret klærne sine da Stefanus viste 
sammenhengen mellom Kristus og profetiene og talte på denne måten om templet. 
Stefanus tok dette som et signal til at de ville bringe ham til taushet for alltid. Han 
merket motstanden mot det han sa, og visste at dette ville bli hans siste vitnesbyrd. 
Han var bare kommet midtveis i talen da han med ett avbrøt den.» – Alfa og Omega, 
bind 6, side 70–71 [AA 100].

Mens Stefanus sto foran de jødiske lederne og førte Guds sak mot dem, sto Jesus 
i himmelen, det vil si i den himmelske helligdommen ved siden av Faderen, viser at 
dommen på jorden bare var et uttrykk for den virkelige dommen som skulle finne 
sted i himmelen. Gud ville dømme Israels falske lærere og ledere.

Dette forklarer hvorfor vi ikke finner noe kall til omvendelse, som er vanlig i 
tidligere taler (Apg 2,38; 3,19; 5,31). Teokratiet var forbi, verdens frelse kom ikke 
lenger gjennom nasjonen Israel som i løftet til Abraham (1 Mos 12,3; 18,18; 22,18), 
men via Jesu tilhørere, jøder og hedninger som nå skulle forlate Jerusalem og vitne 
for verden (Apg 1,8).

Les Apg 7,57–8,1.2. Hvordan skildrer Lukas Stefanus’ død?

Steining var straffen for blasfemi (3 Mos 24,14), selv om det ikke er klart om 
Stefanus ble dømt til døden eller lynsjet av noen fanatikere. Han var den første 
kristne som ofret livet for sin tro. Det at vitnene la sine klær ved Saulus’ føtter, tyder 
på at han ledet motstanden mot Stefanus. Men da Stefanus ba for sine bødler, ba 
han også for Saulus. Bare et menneske med et edelt sinn og en urokkelig tro kunne 
handle slik. Det var et uttrykk for hans tro og Kristi nærvær i livet.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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EVANGELIET FÅR BEN Å GÅ PÅ

Nedkjempingen av Stefanus startet en forfølgelse mot de troende i Jerusalem, sik-
kert etter påtrykk av den samme gruppen motstandere. Gruppens leder het Saulus. 
Han påførte kirken store lidelser (Apg 8,3; 26,10). Men noe godt kom det ut av 
forfølgelsen.

De troende ble spredt over hele Judea og Samaria, der de forkynte evangeliet. 
Dermed ble befalingen om å vitne i disse områdene oppfylt (Apg 1,8).

Les Apg 8,4–25. Hvilke lærdommer kan vi trekke av dette? 

Samaritanene var halv-israelitter, også religiøst sett. De var monoteister og godtok 
de fem Mosebøkene, praktiserte omskjærelse og ventet på Messias. Men jødene 
betraktet deres tro som fordervet, og mente de ikke hadde del i paktens velsignelser 
til Israel.

Samaritanenes omvendelse kom bakpå kirken i Jerusalem, så apostlene sendte 
Peter og Johannes for å granske saken. Gud holdt Ånden tilbake til Peter og Johan-
nes kom (Apg 8,14–17), trolig for å overbevise apostlene om at samaritanene måtte 
godtas som likeverdige medlemmer av trosfellesskapet (se Apg 11,1–18). 

Men det var ikke alt. I Apg 8,26–39 finner vi historien om Filip og den etiopiske 
hoffmannen, som ba om dåp etter et bibelstudium. «De steg ned i vannet, både Filip 
og hoffmannen, og Filip døpte ham» (Apg 8,38). 

Først samaritanene, så etiopieren, en utlending som hadde kommet til Jerusalem 
for å tilbe og nå var på vei hjem. Evangeliet krysset Israels grenser og gikk til ver-
den, som forutsagt. Men det var bare begynnelsen. Snart skulle de første jødekristne 
reise overalt i den kjente verden og forkynne nyheten om Jesu død, han som betalte 
straffen for deres synder og gir alle, overalt, håpet om frelse.

Peter fortalte Simon at han var «full av bitter galle og lenket til ondskap» (Apg 
8,23). Hva var løsningen på problemet for ham og alle i en slik situasjon?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Forfølgelsen av menigheten i Jerusalem styrket utbredelsen av evangeliet. I 
framgangen som fulgte forkynnelsen av ordet i Jerusalem, lå den fare at disiplene ble 
der for lenge og glemte Jesu befaling om å gå ut i all verden. De glemte at kraften til 
å motstå det onde lettest oppnås i aktiv tjeneste. De begynte å tro at det ikke fantes 
noe viktigere arbeid enn å forsvare menigheten i Jerusalem mot motstandernes 
angrep. I stedet for å undervise nye kristne i å bringe evangeliet til dem som ennå 
ikke hadde hørt det, stod de i fare for å bli tilfreds med de resultater som allerede 
var oppnådd. Derfor tillot Gud forfølgelse. Hans representanter måtte spres overalt 
om de skulle kunne nå alle. «De som var spredt omkring, drog rundt og forkynte 
evangeliet.» – Alfa og Omega, bind 6, side 75 [AA 105].

  Spørsmål til drøftelse
1. Les sitatet om de farene den første menighet møtte med å være fornøyd med 

seg selv og det som ble oppnådd gjennom dem. Det betyr jo at mange jøder 
tok imot Jesus som Messias. Men hvilken advarsel ligger det i dette? Hvordan 
kan vi unngå å bli for opptatt av å verne om det vi har, så vi ikke gjør det vi 
burde gjøre – vitne for verden?

2. På apostlenes tid var kontakten mellom jøder og samaritaner preget av 
århundrers fiendtligheter. Hva kan vi lære av det at Filip vitner om Jesus i 
Samaria? Vi er ikke immune mot kulturell og etnisk fordom. Hvordan kan kor-
set lære oss at alle er like for Gud? Hva burde Kristi død si oss om det enkelte 
menneskes verdi? 

3. Hvordan kom Filip i kontakt med etiopieren (8,27–30)? Hvordan kan vi bli mer 
åpne for muligheter til å dele evangeliet med andre?

4. Hva har vi lært av Apg 6–8 som kan hjelpe oss å oppfylle kirkens oppdrag 
mer effektivt?
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SABBATEN FYLLER TOMHETEN
Soon-Ae Byun (64) Sør-Korea

Gud har latt meg plante mange menigheter i Sør-
Korea. Jeg holdt vekkelsesmøter. Når vi hadde 40 

mennesker, startet vi en menighet og jeg dro til et nytt 
sted. Jeg var glad og fornøyd mens det sto på, men følte 
meg tom etterpå. Teologistudier hjalp ikke.

Så fikk vi besøk av en adventist som solgte bøker. 
Min mann begynte å gå i kirken deres. Da jeg oppdaget 
det, konfronterte jeg ham. ”Hvordan kan du gå til den 
sekten?” sa jeg.

”De er ingen sekt,” sa han. ”De har sannheten.” Dermed begynte jeg å lese adventistbøkene vi 
hadde liggende, uten at han visste om det.

Min interesse vokste, så da litteraturevangelisten foreslo noen helsemøter for meg, ville jeg se 
om det var en sekt. Den tredje dagen kom en kinesisk-koreansk kvinne bort til meg og sa: ”Pastor, 
folk sier dette er en sekt. Stemmer det?”

Jeg ville si: ”Det er en sekt.” Men jeg sa: ”Nei, det er det ikke. De har sannheten, også sannhe-
ten om sabbaten.” Jeg ante ikke hvorfor jeg sa det, men det gjorde inntrykk. Kvinnen sa: ”Da vil 
jeg ta med min datter og komme til kirken din.”

”Nei, bare kom hit. De tar seg av dere her,” sa jeg. Senere fikk jeg vite at kvinnen var blitt 
døpt. Hun var den første jeg vant for adventismen, enda jeg ikke var medlem!

Etter helsemøtene gikk jeg til en gudstjeneste. Jeg ville finne noe så jeg kunne si det var en 
sekt. Men jeg fant ingenting.

Nå ville jeg ta dåp, for jeg hadde syndet ved ikke å holde sabbaten. På den tiden kom en ad-
ventist på besøk og sa at vi burde døpes. Min mann ville be over saken, men jeg så ingen grunn til 
å be mer. Vi burde heller bli døpt sammen i februar 2017, og det ble vi!

Nå drømmer jeg om at mine sju søsken skal ta imot sabbaten. Jeg vil dra langt ut på landet og 
lære folk om sabbaten. Be for oss og håpet om å starte adventistkirker.

Nå føler jeg meg ikke tom lenger. Det var sannheten om sabbaten som manglet. Jesu glede 
fyller mitt hjerte.

Soon-Ae Byun (15) var pastor i et annet kirkesamfunn i 15 år.

• Den første misjonæren til Korea 
var Son Heung Cho, en koreaner 
som ble adventist i Japan i 1904.

• Den koreanske union består av 
fem distrikter.
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Bakgrunnsstoff
Apg 26,9–11; 5 Mos 21,23; Apg 9,1–20; 1 Kor 9,1; Gal 1,1; Apg 9,20–30. 

Minnevers
«Gå! For jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for 
hedningfolk og konger og for Israels folk» (Apg 9,15).

Omvendelsen av Saulus av Tarsos (som ble Paulus) var en av de største hendelsene 
i urkirken. Men hans betydning er større enn selve omvendelsen, for han er ikke 
den eneste av menighetens fiender som har blitt kristen. Tenk på det han utrettet 
for evangeliet. Paulus hadde vært en innbitt motstander av de første kristne, og han 
kunne ha påført kirken enorm skade. Han var besluttsom og fikk offisiell støtte til 
å ødelegge kirken. Likevel var han tro mot Guds kall på veien til Damaskus, og ble 
den største av alle apostler. «Han som hadde vært en av Kristi kirkes bitreste og mest 
innbitte forfølgere, ble evangeliets dyktigste forsvarer og største forkynner.»  
– Sketches from the Life of Paul, side 9.

Paulus’ opptreden under forfølgelsen av den første menighet, ga ham en intens 
følelse av egen uverdighet, men han kunne si med en enda større takknemlighet at 
Guds nåde mot ham ikke var forgjeves. Paulus’ omvendelse endret kristendommens 
natur for all fremtid. 
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FORFØLGEREN

Paulus var en hellenistisk jøde. Han var født i Tarsos, hovedstaden i Kilikia (Apg 
21,39). Men han fulgte ikke helt det hellenistiske mønsteret. Han ble sendt til 
Jerusalem og studerte under Gamaliel (Apg 22,3), fariseernes største lærer den gang. 
Paulus var strengt ortodoks, og hans iver grenset til fanatisme (Gal 1,14). Derfor fikk 
han Stefanus tatt av dage og ble hovedmannen i forfølgelsen som fulgte.

Les Apg 26,9–11. Hva sa Paulus om det han hadde gjort mot kirken?

Andre steder sier han at evangeliet var en snublestein for jødene (1 Kor 1,23). Jesus 
oppfylte ikke deres forventninger til en kongelig Messias. Og de kunne ikke gå med 
på at en som hadde dødd på et kors, kunne være Guds Messias, for Skriften sier 
at den som er hengt på et tre, er forbannet av Gud (5 Mos 21,23). Så for jødene var 
korsfestelsen en grotesk selvmotsigelse, det klareste beviset for at det kirken sa om 
Jesus, var løgn.

I Apg 9,1.2 ser vi Saulus av Tarsos i aksjon. Damaskus var en viktig by med en 
stor jødisk befolkning 20 mil nord for Jerusalem. Jødene utenfor Judea var organi-
sert i et slags nettverk under hovedkvarteret i Jerusalem (Rådet), og synagogene var 
ressurssentre for de lokale gruppene. Det var jevn skriftlig kontakt mellom Rådet og 
slike grupper. Brevene ble fraktet av en shaliaḥ, «en som er sendt» (av det hebraiske 
shalaḥ, «å sende»). En shaliaḥ var en offisiell representant for Rådet som utførte flere 
religiøse funksjoner.

Da Paulus spurte øverstepresten, Rådets formann, om brev til synagogene i 
Damaskus, ble han en shaliaḥ med myndighet til å arrestere etterfølgere av Jesus 
og føre dem til Jerusalem (se Apg 26,12). Det greske ordet som tilsvarer shaliaḥ, er 
apostolos, som ordet apostel kommer fra. Før Paulus ble Jesu Kristi apostel, var han 
altså en apostel for Rådet.

Når ivret du sist for, eller mot, noe og senere endret mening? Hva burde det ha 
lært deg?

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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PÅ DAMASKUS-VEIEN

Les Apg 9,3–9. Hva skjedde da Paulus nærmet seg Damaskus? Hvordan skal Jesu 
ord i Apg 9,5 forstås (se også Apg 26,14)?

Da Paulus og følget hans nærmet seg Damaskus, hendte noe uventet: ved middags-
tider opplevde de et sterkt lys fra himmelen og en stemme som talte. Dette var ikke 
bare et syn i profetisk forstand, men en guddommelig manifestasjon myntet nesten 
kun på Paulus. De andre så lyset, men bare Paulus ble blind; de hørte stemmen, men 
bare Paulus forsto den. Lyset var den oppstandne Jesu guddommelige herlighet. Han 
viste seg for Paulus der og da (Apg 22,14). Andre steder fastholder Paulus at han 
hadde sett Jesus. Dette stilte ham på lik linje med de tolv som vitne til Jesu oppstan-
delse og i apostolisk autoritet (1 Kor 9,1; 15,8).

Samtalen med Jesus rammet Paulus hardere enn selve lyset. Paulus var sikker på 
at han gikk Guds ærend når han angrep tilhengerne av Jesus fra Nasaret og renset 
jødedommen for kjetteriet. Til hans forferdelse gikk det opp for ham, både at Jesus 
levde og at han angrep frelseren når han påførte hans folk lidelser. 

Da Jesus talte til Saulus, brukte han et uttrykk som apostelen sikkert var kjent 
med: «Det blir hardt for deg å stampe mot brodden» (Apg 26,14). Bildet er hentet fra 
opplevelsen til en okse med åk som prøver å bevege seg mot den skarpe kjeppen som 
brukes til å lede den. Da får dyret stadig mer vondt.

Ordtaket kan tyde på indre kamp hos Paulus; Bibelen kaller det Åndens verk (Joh 
16,8–11). Det kan ha plaget ham siden Stefanus’ død. «Saulus spilte en framtredende 
rolle i rettergangen mot Stefanus. Der fikk han tydelige bevis på at Gud var hos 
martyren, og han begynte å tvile på om det var riktig å forfølge Jesu tilhengere. Han 
ble sterkt urolig, og rådvill begynte han å søke råd hos personer som han stolte fullt 
og fast på. Prester og ledere overbeviste ham til slutt om at Stefanus var en gudsbe-
spotter, at den Kristus som den drepte disippelen hadde forkynt, var en bedrager, og 
at de som satt i høye stillinger, måtte ha rett.» – Alfa og Omega, bind 6, side 80–81 
[AA 112, 113].

Hvorfor gjør vi klokt i å lytte til samvittigheten?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ANANIAS

Da han skjønte at det var Jesus han snakket med, stilte Saulus det spørsmålet som 
Jesus ventet på: «Hva skal jeg gjøre, Herre?» (Apg 22,10). Spørsmålet tyder på anger 
i lys av det han hadde foretatt seg, men viktigst av alt: Det uttrykker et ønske om å 
la Jesus lede hans liv fra da av. Saulus ble ført inn i Damaskus, der han ventet på ny 
beskjed.

I Apg 9,10–19 viser Bibelen hvordan Herren forberedte Saulus av Tarsos på livet 
som apostelen Paulus. I et syn ga Jesus Ananias beskjed om å besøke Saulus og leg-
ge hendene på ham, slik at han fikk tilbake synet. Men Ananias visste hvem denne 
Saulus var og at mange hadde blitt forfulgt og mistet livet på grunn av ham. Han 
visste også hvorfor Saulus var i Damaskus og hadde neppe lyst til å bli hans første 
offer der. Man forstår at han nølte.

Men det Ananias ikke visste, var at Saulus hadde møtt Jesus og at hans liv var 
forandret for alltid. Ananias trodde at Saulus fremdeles jobbet for Rådet, men nå fikk 
han vite at Jesus hadde kalt ham til å arbeide for seg. Han skulle føre evangeliet ut til 
jøder og hedninger.

Les Gal 1,1.11.12. Hvilken påstand kommer Paulus med om sin apostoliske 
tjeneste?

I Galaterbrevet insisterer Paulus på at han fikk budskapet og aposteloppdraget fra 
Jesus Kristus selv, ikke fra noe menneske. Dette motbevises ikke av den oppgaven 
Ananias utførte i Paulus’ kall. Da Ananias kom, stadfestet han bare det oppdraget 
Saulus alt hadde fått av Jesus på Damaskus-veien. 

Saulus var så forandret at menneskelige årsaker ikke kan forklare det. Kun et gud-
dommelig inngrep kan forklare at Jesu mest innbitte motstander plutselig omfavnet 
ham som frelser og Herre og la alt bak seg for å bli Jesu fremste apostel.

Hvordan illustrerer Saulus’ omvendelse Guds vidunderlige nåde? Hva kan dette 
lære deg om mennesker i ditt liv som du tviler på om de noen ganger kommer til 
troen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BEGYNNELSEN PÅ PAULUS’ OPPDRAG

Apg 9,19–25 gir inntrykk av at Paulus ble i Damaskus en stund etter omvendel-
sen før han dro tilbake til Jerusalem (Apg 9,26). Men Paulus sier selv at han dro 
til Arabia og bodde avsondret der en viss tid før han dro til Jerusalem (Gal 1,17). 
«Ensom i ødemarken fikk Paulus ro og god tid til studier og ettertanke.» – Alfa og 
Omega, bind 6, side 90 [AA 125].

Les Apg 9,20–25. Hvordan beskriver Lukas Paulus’ arbeid i Damaskus? Hvordan 
gikk det?

Da Paulus forlot Jerusalem med brev fra øverstepresten, var hans opprinnelige mål 
de jødekristne som antagelig hadde søkt tilflukt i synagogene i Damaskus (Apg 9,2). 
Etter tiden i Arabia la han endelig veien til synagogene, ikke for å arrestere kristne, 
men for å øke deres antall, ikke for å si at Jesus var en bedrager, men for å vise at 
han var Messias. De hadde hørt at han hadde forfulgt de kristne. Hva må de ikke ha 
tenkt når de hørte ham vitne om Jesus? Hva annet kunne de gjøre enn å forundre seg 
over hva Saulus av Tarsos hadde blitt og hva han gjorde for kirken? (De ante neppe 
hva han skulle komme til å utrette!) 

Noen av Paulus’ fiender ville ta livet av ham, da de ikke kunne gjendrive hans 
argumenter. Paulus’ skildring av episoden (2 Kor 11,32.33) tyder på at motstanderne 
fordømte ham for de lokale myndighetene for å oppnå sin hensikt. Men de kristne 
hjalp Paulus å flykte i en kurv, kanskje gjennom vinduet i et hus på bymuren.
Paulus visste fra første stund at han ville møte utfordringer (Apg 9,16). Han ville 
stadig møte motgang, forfølgelse og lidelse fra ulike hold. Men han sto fast, enda 
han møtte vanskeligheter og prøvelser for praktisk talt hvert skritt han tok i sitt nye 
liv i Kristus (2 Kor 4,8.9).

Kamp og motstand til tross: Paulus ga ikke opp. Hvordan kan vi lære å gjøre det 
samme i vårt trosliv: holde ut motgang og motstand? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TILBAKE I JERUSALEM

Etter å ha rømt fra Damaskus, dro Paulus tilbake til Jerusalem for første gang siden 
han forlot byen som en forfølger. Dette skjedde tre år etter omvendelsen (Gal 1,18). 
Det var ingen lett hjemkomst, for han møtte problemer både i og utenfor kirken.

Les Apg 9,26–30. Hva skjedde da han kom til Jerusalem?

I Jerusalem forsøkte Paulus å slå lag med i apostlene. Da hadde han vært kristen i 
tre år, men nyheten om omvendelsen var så utrolig at apostlene tvilte, som Ananias 
før dem. De fryktet det var en smart felle. Det var levitten Barnabas fra Kypros (Apg 
4,36.37), altså en hellenist, som overbeviste apostlene og tok med Paulus til dem. De 
må ha undret seg over det Gud hadde gjort med Paulus. Det var da de skjønte at han 
var en helstøpt person.

Men uviljen ble ikke borte, om ikke på grunn av Paulus’ fortid, så på grunn av 
forkynnelsen. Det tok de jødekristne, også apostlene, lang tid å fatte at kristentroen 
gjaldt alle og ikke lenger skulle bygge på GTs seremonier, at de hadde mistet sin 
gyldighet da Jesus døde på korset. Paulus’ krets i kirken i Judea var alltid de helle-
nistiske kristne: foruten Barnabas selv var det Filip, en av de syv (Apg 21,8) og Mna-
son, også fra Kypros (Apg 21,16). Flere år senere anklaget kirkelederne i Jerusalem 
fremdeles Paulus for at han i store trekk forkynte det samme som Stefanus før ham 
(Apg 21,21).

I de to ukene han var i Jerusalem (Gal 1,18), ser Paulus ut til å ha delt evangeliet 
med de samme ikke-kristne jødene som han før hadde hisset opp mot Stefanus. Som 
Stefanus møtte også han sterk motstand og ble truet på livet. I et syn sa Jesus at han 
skulle forlate Jerusalem for sin sikkerhets skyld (Apg 22,17–21). Trossøsken hjalp 
ham ned til havnen i Cæsarea. Derfra seilte han til hjembyen i Kilikia. Der ble han i 
flere år før han startet sine misjonsreiser.

__________________________________________________________________________________________________________________
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«Når en general faller i kamp, er det et tap for hæren hans, men hans død styrker 
ikke fienden. Går derimot en framtredende person over til motstanderen, er det ikke 
bare slutt på hans tjeneste, men de som han slutter seg til, høster avgjorte fordeler. 
Gud kunne lett ha drept Saulus fra Tarsos på veien til Damaskus og på den måten 
svekket de krefter som forfulgte de kristne. Men i samsvar med sitt forsyn valgte 
han å spare Saulus’ liv, samtidig som han omvendte ham. På den måten førte Gud en 
av fiendens toppmenn over på Kristi side.» – Alfa og Omega, bind 6, side 88–89 [AA 
124].

«Kristus hadde befalt disiplene å gå ut og undervise alle folkeslag; men det de før 
hadde lært hos jødene, gjorde det vanskelig for dem fullt ut å forstå det deres mester 
hadde sagt. Derfor var de sene om å gjøre noe med det. De kalte seg Abrahams barn 
og betraktet seg som arvinger til Guds løfte. Det var ikke før flere år etter Herrens 
himmelfart at de hadde fått nok vidsyn til å forstå hva Kristus hadde ment: at de 
skulle arbeide for hedningenes omvendelse, ikke bare jødenes.» – Sketches From the 
Life of Paul, side 38.

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk på Jesu spørsmål til Paulus på Damaskus-veien: «Hvorfor forfølger 

du meg?» (Apg 9,4). Spørsmålet fikk Paulus til å forstå at Jesus fra Nasaret 
hadde stått opp fra de døde. Men mer enn det: Det var også et tegn på den 
åndelige forbindelsen mellom Jesus og hans kirke (se også Matt 25,34–45). 
Meningen er klar: Å skade menigheten er å skade Jesus selv. Hva betyr dette 
for oss i dag?

2. Å vitne for Jesus betyr lidelse for Jesus. Det er ingen tilfeldighet at det greske 
ordet for «vitne» (martys) ble forbundet med «martyrdøden». Hva er det å 
lide for Jesus?

3. Et gammelt latinsk ordtak sier: Credo ut intelligam, «Jeg tror for å kunne for-
stå». Hvordan kan denne tanken gjøre det lettere å forstå det som skjedde 
med Saulus av Tarsos? Før omvendelsen og troen på Jesus forsto han ikke. 
Først etterpå kunne han forstå. Hva kan vi lære av dette når vi er frustrert over 
dem som ikke tror på det vi finner opplagt?
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TILGI MEG, FAR
Horita Risa (24) Japan

Som så mange av Japans 127 mill. innbyggere tenkte 
jeg ikke på Gud i oppveksten. Men min far opptok 

meg. Jeg likte ham ikke.
Jeg var liten da far og mor ble skilt. Jeg var hos far i 

helgene. Da han ble syk, måtte jeg passe ham mens jeg 
var der. Det ville jeg ikke. Jeg sa: ”Jeg hater deg.” Jeg 
gråt mye, og far gråt nok, han også. Etter en tid døde 
han.

Jeg flyttet til USA for å studere animasjon i Los An-
geles. Men først besøkte jeg søskenbarn i Chicago. De 
var adventister. Jeg trivdes i kirka deres. Men jeg hadde 
ikke tid til slikt da studiene begynte.

I et halvt år spurte mine fettere om jeg hadde funnet 
en SDA-kirke i Los Angeles. Til slutt gikk jeg i Glendale Filipino SDA Church for å høre på 
prekenen og så gå hjem og snakke med mor på Skype. Men det var mange unge i kirka, og de fikk 
meg til å bli og spise. Jeg ble utover ettermiddagen. De ringte hver dag. Jeg spurte om Gud og 
Bibelen. En var bibelarbeider, og hun ga meg bibelstudier. 

Jeg likte mine venner og ville bli døpt, men jeg kunne ikke glemme hvordan jeg hadde be-
handlet far. Jeg skulle så gjerne ha hatt hans tilgivelse.

En natt drømte jeg at far lå likblek på gulvet. Han stirret på meg, og jeg tenkte: ”Å nei, han vil 
aldri tilgi meg.”

Neste natt drømte jeg igjen. Far lå på gulvet. Nå smilte han og sa takk. Jeg tenkte: ”Far har 
tilgitt meg, dette er det Gud gjør for oss! Vi gjør ikke alltid rett, men Gud tilgir og elsker oss.”

Da far sa ”Takk” i drømmen, opplevde jeg gleden over frelsen. Jeg var tilgitt. Da jeg våknet, 
ba jeg: ”Takk, Gud. Jesus har tilgitt meg. Jeg føler Jesu kjærlighet.”

Nå skjønte jeg at Gud kunne tilgi, og jeg opplevde hans kjærlighet i kirken. Mine fettere fløy 
fra Chicago for å være med på dåpen. 

Nå er jeg 24 og arbeider for en frivillig organisasjon i Tokyo. Jeg ville ikke arbeide med 
animasjoner, for jeg vil ikke arbeide med videospill. Så jeg er kunstterapeut for barn. Vi bruker 
kunstterapi for å hjelpe barn etter traumer som jordskjelvet i Nord-Japan i 2011.

Jeg ber om at mor må ta imot Jesus, og jeg ber for kirken min. Den lærer japanske ungdommer 
å utbre evangeliet. En del av offeret 13. sabbat går til ungdomsarbeidet.

• Japan er et øyrike med fire hoved-
øyer, Hokkaido, Honshu, Shikoku, 
og Kyushu samt 4000 mindre øyer.

• Tre av jordas tektoniske plater 
møtes utenfor Japan og gir over 
1000 jordskjelv i året. Landet har 
200 vulkaner, 60 er aktive.

• Shinto er den største religionen 
og praktiseres av nesten 80 %, 
men bare en liten andel kaller seg 
shintoister i folketellinger.
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Bakgrunnsstoff
Apg 9,32–43; Apg 10,9–16; Ef 2,11–19; Apg 11,1–26; Apg 12,1–18.

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

Paulus har reist til Tarsos, og Peter er igjen hovedperson i fortellingen om urkirken. 
Han er en slags omreisende predikant i Judea og nærområdene. Apg gjengir to 
mirakelhistorier, om Æneas og Tabita (Dorkas) og om Kornelius i Apg 10. 

Hedningenes omvendelse var det som skapte størst røre i urkirken. Drøftelsene 
etter Kornelius’ dåp løste ikke alle problemene, men utøsingen av Ånden minnet 
om det som hadde skjedd på pinsedagen og overbeviste Peter og brødrene i Jerusa-
lem om at evangeliets velsignelser ikke gjaldt bare jøder. I mellomtiden hadde også 
kirken i Antiokia begynt å vitne for hedningene.

Studiet denne uken inneholder også oppstarten av en ny, kortvarig forfølgelse – 
denne gangen under kong Herodes – og følgene for apostlene, som hadde gått fri 
under Paulus’ forfølgelse.



B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 8 49

SøndagStudium 6  /  11. august

LOD OG JAFFA

Peter besøkte de troende i kystområdene i Judea. Hensikten var nok å undervise dem 
(Apg 2,42), men Gud brukte ham til å utføre mirakler som minnet om dem Jesus 
hadde utført.

Les Apg 9,32–35. Hvilke likheter finner du mellom et av Jesu mirakler (Luk 5,17–
26) og helbredelsen av Æneas?

Den korte historien minner om da Jesus helbredet den lamme i Kapernaum (Luk 
5,17–26). Detaljene om sengen ligner også. Men virkningen av Æneas’ helbredelse er 
viktigere, både i Lod og ellers på kysten. Mange ble omvendt etter å ha fått miraklet 
bekreftet.

Les Apg 9,36–43. Se over historien om Tabitas oppstandelse. Hva var så spesielt 
med henne?

Tabita – arameisk for «gaselle, eller Dorkas på gresk – var kjent for godgjørenhet. 
Historien om hennes oppstandelse minner også om et av Jesu mirakler der Peter 
hadde vært til stede: oppvekkelsen av Jairus’ datter (Luk 8,41.42.49–56). Han gjorde 
som Jesus og ba alle om å gå ut (se Mark 5,40). Han knelte og ba, og så talte han til 
den døde: «Tabita, stå opp!» (Apg 9,40). 

Gud utførte mange mirakler gjennom apostlene (Apg 5,12). Likhetene med Jesu 
egne mirakler skulle kanskje minne dem om at det som betyr mest, er ikke hvem 
som gjør det, men at de er overgitt til Gud (se Joh 14,12). Når vi lar Gud bruke oss 
fullt ut for evangeliet, kan store ting skje. Ikke nok med at Peter reiste opp Tabita. 
Det førte også til mange omvendelser i Jaffa (Apg 9,42).

Noen tenker at de ville tro hvis de bare kunne få se et ekte mirakel, slik som 
dette. Og det hendte faktisk at noen kom til tro etter å ha sett et mirakel, men 
mange som så mirakler, trodde likevel ikke. Så hva skal troen bygge på?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 6  /  11. august

HOS KORNELIUS

I Jaffa bodde Peter hos garveren Simon (Apg 9,43). Fire mil unna, i Cæsarea, bodde 
den romerske høvedsmannen Kornelius. Han og hans hus var gudfryktige og tilba 
Gud, enda de ikke hadde noe formelt forhold til jødedommen. Altså var Kornelius 
en uomskåret hedning. Gud talte til ham i et syn og sa han skulle sende bud til Jaffa 
etter Peter (Apg 10,1–8).

Les Apg 10,9–16.28.34.35. Hva opplevde Peter, og hvordan tolket han det?

Peters syn gjaldt ikke mat, men mennesker. Det var lunsjtid, og Peter var sulten. 
Stemmen sa at han skulle slakte og spise. Men Gud benyttet situasjonen til å vise 
ham at evangeliet også gjaldt hedningene.

Synet skulle bryte ned Peters motstand mot hedningene. Han hadde ment at hvis 
han kom inn i Kornelius’ hus og satte seg til bords med ham, ville også han bli uren. 
Da kunne han ikke tilbe i templet eller komme frem for Gud. Jødene i Judea og nær-
områdene pleide ikke omgang med uomskårne hedninger.

Tidens teologi utelukket hedningene fra trosfellesskapet. Den var en fordreining 
av Israels berettigelse som nasjon: De skulle fortelle verden om den sanne Gud. 

Omskjærelsen var tegnet på pakten med Abraham. Derfor holdt man seg unna 
uomskårne hedninger og foraktet dem. De fikk jo ikke del i paktens velsignelser med 
mindre de tok imot omskjærelsen og ble jøder. Men dette var uforenlig med at Jesus 
døde for alle. Etter hvert begynte urkirken å forstå dette. 

Les Tit 2,11; Gal 3,26–28 og Ef 2,11–19. Hva sier disse tekstene om evangeliets 
universelle natur? Hva sier de om det at kristne mennesker har fordommer mot 
visse etniske grupper? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ÅNDENS GAVE

Apg 10,44–48 var et vendepunkt i urkirkens historie. Det var første gang en av 
apostlene forkynte for uomskårne. I motsetning til hellenistene var apostlene og 
andre kristne i Judea ikke klar til å ta imot hedninger i kirken. Jesus var Israels 
Messias. Derfor trodde de evangeliet bare gjaldt jøder. Hedningene skulle først bli 
jøder, så kunne de slippes inn i trosfellesskapet. De måtte altså bli jøder før de ble 
kristne. Slike tanker måtte de første jødekristne legge av seg. 

Kornelius og hans hus fikk tungetalens gave som et tegn på at denne tankegangen 
var feil. Gud har ingen favoritter, og jøder og hedninger står likt hva frelsen angår. 

Les Apg 11,1–18. Hvordan reagerte kirken i Jerusalem på det Peter hadde opplevd 
i Cæsarea?

Fordommene mot hedningene fikk de kristne i Jerusalem til å kritisere Peter for å ha 
spist sammen med uomskårne. Det ser ut til at slike skrupler betydde mer for dem 
enn det at Kornelius og hans hus ble frelst. De kan ha fryktet at hvis kirken sto i fare 
for å benekte Israels tro, ville de miste Guds gunst og risikere de samme anklagene 
fra andre jøder som hadde kostet Stefanus livet.

«For Kristi menighet var tiden inne for en radikal omlegning av virksomheten. 
Den døren som mange kristne jøder hadde lukket for hedningene, skulle nå åpnes, 
og hedninger som tok imot evangeliet, skulle bli likeverdige disipler uten å la seg 
omskjære.» – Alfa og Omega, bind 6, side 97 [AA 136].

Som på pinsedagen talte de også her på språk de ikke kjente, ikke i ekstatiske 
eller himmelske språk. Men hensikten var en annen: For apostlene var gaven rettet 
mot verdensmisjonen, men for Kornelius bekreftet den at Guds nåde også gjaldt 
hedninger. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 6  /  11. august

MENIGHETEN I ANTIOKIA

Etter Kornelius’ omvendelse gjør Lukas et kort opphold i historien om Peters virke 
for å skildre evangeliets første suksess blant hedningene.

Les Apg 11,19–26. Hva skjedde da noen flyktninger fra Jerusalem kom til Antiokia?

Denne delen av Apg 11 viser tilbake til Paulus’ forfølgelse i kapittel 8. Det vi nettopp 
har sett, fant sted i Judea og andre steder. Men samtidig skjedde det ting langt borte 
fra Judea: Noen av hellenistene som måtte forlate Jerusalem, forkynte evangeliet der 
de kom.

Lukas er opptatt av storbyen Antiokia i Syria. Her begynte flyktningene å forkyn-
ne for andre jøder og for hellenistene, og mange tok imot troen. Jesu befaling (Apg 
1,8) ble virkelighet i og med de hellenistiske jødekristnes innsats. De ble hedningmi-
sjonens egentlige grunnleggere.

Kirken hadde så stor suksess i Antiokia at apostlene i Jerusalem sendte Barnabas 
for å undersøke saken. Han merket seg mulighetene for evangeliets fremgang og 
sendte bud etter Paulus i Tarsos: Han trengte hans hjelp. 

Barnabas fikk rett. I det året han og Paulus arbeidet sammen, fikk store folke-
mengder, for det meste hedninger, høre evangeliet. Deres iver for Jesus Kristus 
gjorde at de troende der fikk tilnavnet «kristne» (Apg 11,26). Det at de ble kalt 
«kristne» tyder på at begrepet ble skapt av folk utenfor kirken, trolig for å håne dem. 
De troende foretrakk å omtale seg som «brødre» (Apg 1,16), «disipler» (Apg 6,1), el-
ler «hellige» (Apg 9,13). Da Apg ble skrevet, var «kristen» blitt en vanlig betegnelse 
(Apg 26,28), og Lukas later til å like ordet. «Kristen» betyr en tilhenger av Kristus. 

Hva betyr det for deg å bli kalt «kristen»? Hva er det ved deg som er virkelig kris-
telig? Hvordan er du forskjellig fra ikke-kristne i det som virkelig betyr noe? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORFØLGELSE UNDER HERODES

Når vi kommer tilbake til Judea, leser vi at kong Herodes henrettet Jakob, Johannes’ 
bror (Mark 1,19). Nå sto Peter for tur.

Les Apg 12,1–4. Hva sier dette om urkirkens utfordringer?

Denne Herodes er Agrippa I, Herodes den stores barnebarn (Matt 2,1). Han styrte 
Judea i årene 40–44 e.Kr. Han skiltet med sin fromhet og ble populær blant jødene, 
spesielt fariseerne. Forsøket på å vinne jødenes gunst ved å angripe noen apostler, 
stemmer godt med det vi vet om ham fra andre kilder.

Henrettelsen av Jakob var i samsvar med Agrippas agenda, så han ville henrette 
Peter også. Peter ble pågrepet. Hele tiden hadde han fire soldater hos seg: han var 
lenket til to, en på hver side, og to andre voktet inngangen. Forholdsreglene skulle 
nok forhindre en gjentakelse av det som hadde skjedd med Peter (og Johannes) en 
gang tidligere (Apg 5,17–20).

Les Apg 12,5–18. Hva skjedde som svar på bønn?

Natten før dagen da Peter skulle føres for retten og henrettes, ble han igjen utfridd 
av en engel. 

Så kommer historien om Agrippas død i Cæsarea (Apg 12,20–23). Man har prøvd 
å finne dødsårsaken (peritonitt, en svulst, også gift), men Lukas er ikke i tvil: kon-
gens død var Guds dom. 

Jakob blir drept, Peter utfris, og Herodes rammes av Guds vrede. Noen ganger 
skjer rettferdigheten, andre ganger virker det ikke sånn. Hva skal dette lære oss 
om vår evne til å forstå og at vi må leve i tro om det vi ikke forstår?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 6  /  11. august

VIDERE STUDIUM

«I det tiende kapittelet av Apg får vi enda et eksempel på englenes tjeneste. Dette 
fører til omvendelse for Kornelius og hans hus. Ta en titt på kapitlene 8–10. Der 
leser vi at himmelen er mye nærmere den troende som er opptatt av andres frelse 
enn mange aner. Her bør vi også se at Gud er opptatt av alle mennesker og at alle må 
behandles som Herrens redskaper for å utføre hans arbeid på jorden.» – SDA Bible 
Commentary, bind 6, side 1059.

«Når kirken ber, vil Guds sak ha fremgang, og hans fiender taper, selv om de 
troende ikke slipper for lidelse og martyrdød. Lukas’ tro på evangeliets seier er 
realistisk og innser at selv om Guds ord ikke er lenket, kan dets tjenere møte lidelser 
og bli bundet.» – I. Howard Marshall: The Acts of the Apostles (Grand Rapids, 1980), 
side 206, 207.

  Spørsmål til drøftelse
1. Kornelius omtales som «en from mann, og både han og hele hans hus hørte 

til dem som fryktet Gud. Han ga ofte gaver til de fattige blant jødene og ba 
stadig til Gud» (Apg 10,2). Guds Ånd var tydeligvis virksom i Kornelius lenge 
før han møtte Peter. Kan det tenkes at hans andaktsliv gjorde det mulig for 
Gud å nå ham med evangeliet? Hva kan hans historie lære oss?

2. Se på mandagens siste spørsmål og still dere spørsmålet: Hva er det ved kul-
turen, samfunnslivet og politikken der du bor som skaper etnisk spenning og 
som kristne ikke bør være med på? Altså: Hvordan kan kristne heve seg over 
sin kultur og bakgrunn?

3. Paulus’ forfølgelse av kirken førte også til noe godt: Flyktningene i Antiokia 
begynte å forkynne, både for jøder og hellenister. Snakk sammen om smerte 
og lidelse som Gud har vendt til velsignelse.

4. Jakob var en av Jesu nærmeste disipler (Mark 5,37; 9,2; 14,33). Likevel ble 
han den første som led martyrdøden. Hvilke andre eksempler har Bibelen på 
trofaste mennesker som led ufortjent? Hva burde dette lære oss om lidelse?
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JESUS FANGER EN FISKER
Kurihara Kimiyoshi (39) Japan

Jeg var så glad da fiskeren Sadayuki (48) ble døpt 
på øya Tsushima. Han hadde vært fisker siden han 

var 15, og jeg traff ham da han ba om en sigarett på en 
parkeringsplass.

Min kone og jeg er pionerer for Global Mission og 
bor på Tsushima, en øy mellom Japan og Korea der det 
bor 30 000. Vi var de eneste adventistene da vi kom for 
sju år siden.

Da Sdayuki banket på bilvinduet og ba om en siga-
rett, måtte jeg bare beklage. Men han virket så trist. Da 
han gikk, ba vi for ham, og så tenkte jeg: ”Enn om vi 
gir ham en traktat?” Vi hadde delt ut alle, men det lå en enslig, fillete en på gulvet i bilen. Men 
ordene var leselige, og det var det eneste vi hadde. Jeg grep jentene i hånden, og så løp vi etter 
mannen.

Da vi tok igjen ham, sa jeg: ”Beklager. Vi har ikke sigaretter, men vi har dette.” Han grep den 
uten å nøle og leste mens vi sto der. Så takket han hjertelig. ”For å si det som det er,” sa han, ”så 
var jeg på vei til en kirke for å finne ut hva håp som ennå fantes. Men dere kom meg i forkjøpet.”

Det var et sjokk. Som om Gud hadde ført oss sammen. Jeg ba ham studere Bibelen med meg 
hver dag og spurte om han trengte noe å spise. Mannen presenterte seg og takket ja til bibelstu-
dier.

Han kom neste dag, og vi studerte sammen i tre måneder. Han hadde slitt med depresjon og 
alkoholisme og prøvd å ta sitt liv to ganger med tabletter, men legene hadde reddet ham. Jeg sa at 
Jesus ikke ville la ham dø uten å oppleve Jesu kjærlighet.

Sadayuki ble døpt i 2015. Han drikker ikke lenger, og han drømmer om å starte et AA-pro-
gram for å hjelpe alkoholikere.

Noen dager er vi fristet til å gi opp, for det er vanskelig å dele evangeliet med buddhister og 
shintoister. Men Sadayuki og hans smil minner oss om at Guds veier ikke er våre veier, og han 
kan føre oss til mennesker som søker sannhet.

Fortelleren, Kimiyoshi, hadde ikke tenkt å bli misjonær med Global Mission. Han har flysertifikat 
og ville bli flymisjonær, men Gud ville det annerledes. Han leker fremdeles med fly. Du kan se 
ham leke med papirfly her: bit.ly/praying-for-students1

• Japanerne spiser mye ris, fisk og 
grønnsaker, men lite kjøtt. De lever 
lenger enn andre.

• Sumobryting er nasjonalsporten. 

• Kristendommen kom til Japan i 
1549. Nå er 1-2 prosent kristne.

• Det er 97 kirker i Japan, og 15151 
medlemmer.



Paulus’ første misjonsreise
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Bakgrunnsstoff
Apg 13; 2 Kor 4,7–10; Rom 10,1–4; Rom 3,19; Apg 14,1–26; Rom 9–11.

Minnevers
Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt 
dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror, bli 
frikjent for på grunn av ham (Apg 13,38.39).

Ja, evangeliet skulle ut til både hedninger og jøder. De jødekristne trengte tid til å 
forstå dette. Den første rapporten om at mange hedninger slutter seg til troen, er fra 
Antiokia. Det var i Antiokia den første menigheten av hedninger ble grunnlagt, selv 
om den også hadde et betydelig antall jødekristne (Gal 2,11–13). Takket være grunn-
leggernes misjonsiver og den nye kraften som ble tilført menigheten da Barnabas og 
Paulus kom, vokste kirken raskt og ble det første viktige senteret for kristendommen 
utenfor Judea. På visse områder overgikk den kirken i Jerusalem.

Mens apostlene satt i Jerusalem, ble Antiokia fødestedet for den kristne misjon. 
Det var derfra, og med støtte av menigheten der, at Paulus dro ut på sine tre misjons-
reiser. Takket være deres engasjement utviklet kristendommen seg slik Jesus ville: 
som en verdensreligion for «alle nasjoner og stammer, tungemål og folk» (Åp 14,6).
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SALAMIS OG PAFOS

I Apg 13 skifter scenen igjen tilbake til Antiokia for å innlede Paulus’ første 
misjonsreise. Dette tar to kapitler (Apg 13 og14). Herfra og til bokens slutt fokuseres 
det på Paulus og hedningmisjonen.

Dette er den første misjonsinnsatsen i Apg som er nøye planlagt av en enkelt me-
nighet. Likevel er Lukas opptatt av at det hele hadde opphav i Gud, ikke i de kristnes 
eget initiativ. Men Gud kan kun gjøre noe når vi stiller oss slik til rådighet at han 
kan bruke oss.

Les Apg 13,1–12. Hvilke hovedpunkter ved Barnabas’ og Paulus’ arbeid på Kypros 
ønsker Lukas å understreke?

En tid med forbønn og faste gikk forut for misjonærenes avreise. Håndspåleggingen 
var en helligelse eller en innvielseshandling eller en overgivelse til Guds nåde (Apg 
14,26) for oppgaven som lå foran.

Kypros ligger nordøst i Middelhavet, ikke langt fra Antiokia. Det var et naturlig 
utgangspunkt, ikke bare fordi Barnabas var fra Kypros og evangeliet hadde nådd 
øya. Men mye var ennå ugjort.

På Kypros forkynte Barnabas og Paulus – samt Johannes Markus, Barnabas’ 
fetter (Apg 15,39; Kol 4,10) – i synagogene i Salamis. Dette var vanlig praksis for 
Paulus: han forkynte først i synagogen og deretter for hedningene. Jesus var Israels 
Messias, så det var naturlig å dele evangeliet med jødene først.

Etter Salamis dro de vestover og forkynte, trolig, til de kom til hovedstaden Pafos. 
Fortellingen nevner en jødisk trollmann som het Bar-Jesus (alias Elymas) og Sergius 
Paulus, stedets romerske guvernør. Historien er et eksempel på kontrastene i folks 
respons på evangeliet: åpen motstand og tro, også blant fremtredende hedninger. 
Ordvalget i Apg 13,12 tyder på omvendelse.

Her var det en jøde som sto sannheten imot mens en hedning tok imot den. 
Hvorfor er de fra andre kirkesamfunn ofte vanskeligere å nå med «sannheten for 
vår tid» enn dem som ikke tror i det hele tatt? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ANTIOKIA VED PISIDIA: DEL I

Fra Kypros seilte Paulus og følget til Perge i Pamfylia på sørkysten av dagens Tyrkia. 
Lukas nevner to endringer før de dro til Antiokia ved Pisidia. Paulus blir frontfig-
uren (før ble Barnabas alltid nevnt først), og Lukas slutter å bruke Paulus’ jødiske 
navn (Saulus) og omtaler ham heretter bare som «Paulus» (Apg 13,9). Dette er vel 
fordi Paulus fra nå av stort sett oppholder seg i et gresk-romersk miljø.

Apg 13,13 forteller at Johannes Markus reiser hjem til Jerusalem. Teksten sier 
ikke hvorfor han stikker av. Ellen White skrev at strabasene som ventet dem, gjorde 
at Markus ble «skremt og mistet pågangsmotet. Han nektet å være med lenger og dro 
tilbake til Jerusalem.» – Alfa og Omega, bind 6, side 120 [AA 170]. Gud har ikke lovt 
noen et lett liv. Paulus visste fra første stund at han skulle lide mye for Jesus (Apg 
9,16), men han lærte å stole på Guds kraft. Det ble hemmeligheten til hans styrke 
(2 Kor 4,7–10).

Les Apg 13,38. Hva var kjernen i Paulus’ budskap i Antiokia?

Apg 13,16–41 er den første av Paulus’ prekener i NT. Det var ikke den første prek-
enen han holdt, og det vi har, er bare et kort sammendrag. 

Talen har tre hoveddeler. Den begynner med felles tro på Guds valg av Israel og 
Davids kongedømme (Apg 13,17–23). Dette skal bygge bro til hans jødiske tilhørere. 
Så viser den at Jesus oppfylte Guds løfter til David om en som kunne bringe frelse 
til Israel (Apg 13,24–37). Den siste delen advarer mot å avvise frelsen i Jesus (Apg 
13,38–41).

Prekenens høydepunkt er vers 38 og 39, som er kjernen i Paulus’ budskap om 
rettferdighet. Tilgivelse og rettferdiggjørelse er bare mulig gjennom Jesus, ikke 
gjennom Moseloven. Det står ikke at loven er opphevet. Men den kan ikke gjøre det 
jødene trodde: gjøre dem rettferdige (Rom 10,1–4). Det kan bare Jesus Kristus (Gal 
2,16).

Hva betyr det at frelsen bare er gjennom Jesus? Hvordan kan nødvendigheten av 
å holde Guds morallov forenes med det at loven ikke kan rettferdiggjøre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 8 59

TirsdagStudium 7  /  18. august

ANTIOKIA VED PISIDIA: DEL II

Apg 13,38.39 tar opp lovens manglende evne til å rettferdiggjøre. Moralloven er 
bindende, men den kan ikke gjøre noen rettferdig fordi den ikke kan skape fullkom-
men lydighet hos dem som følger den (Apg 15,10; Rom 8,3). Og selv om loven kunne 
ha gitt fullkommen lydighet, kan den perfekte lydighet ikke sone gamle synder (Rom 
3,19; Gal 3,10.11). Derfor kan vi ikke gjøre oss fortjent til rettferdiggjørelsen. Vi kan 
bare motta den ved tro på Jesu sonoffer (Rom 3,28; Gal 2,16), som vi ikke fortjener. 
Lydighet er viktig, men det kan ikke gjøre oss fortjent til frelse.

Les Apg 13,42–49. Hvordan ble Paulus’ budskap mottatt?

Til tross for den harde avslutningen på Paulus’ tale, reagerte de fleste positivt. Men 
neste sabbat var stemningen en helt annen. De «jødene» som avviste evangeliet, var 
nok synagogens ledere; de representerte den offisielle jødedommen. Lukas beskriver 
deres hensynsløshet mot Paulus som sjalusi.

Visse sider ved jødedommen, som monoteisme, livsstil og til og med sabbaten 
tiltalte ikke-jøder, og mange ble proselytter. Men omskjærelsen var bøygen, for den 
ble oppfattet som barbarisk og ekkel. Derfor gikk mange hedninger i synagogene for 
å tilbe Gud, men uten å gå over til jødedommen. Dette var de «gudfryktige», og det 
kan ha vært dem og proselyttene i Antiokia-synagogen (Apg 13,16.43) som spredte 
nyheten om Paulus’ budskap blant folk flest, og mange kom. De så nok muligheten 
til å oppleve frelse uten først å måtte bli jøde som spesielt tiltrekkende.

Dette kan forklare de jødiske ledernes misunnelse. Når de forkastet evangeliet, 
utelukket de seg fra Guds frelse, men de gjorde mer. Paulus og Barnabas kunne nå 
vie hedningene sin fulle oppmerksomhet. De gledet seg og priste Gud for at de var 
med i hans frelsesplan.

__________________________________________________________________________________________________________________
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IKONIUM

Etter oppfordring fra de jødiske lederne i Antiokia hisset de lokale myndighetene 
opp noen av de fremste kvinner og menn i byen mot Paulus og Barnabas og fikk dem 
jaget ut av byen (Apg 13,50). Men disiplene ble fylt med glede og Den hellige ånd 
(Apg 13,52). Misjonærene dro da til Ikonium.

Les Apg 14,1–7. Hva ble resultatet av arbeidet i Ikonium?

Også i Ikonium gikk Paulus og Barnabas til jødene før de henvendte seg til hednin-
gene. Paulus’ preken i Antiokia (Apg 13,16–41) forklarer hvorfor: Guds valg av Israel 
(Rom 3,2; 9,4.5) og oppfyllelsen av løftet om en frelser av Davids ætt. Mange jøder 
avviste evangeliet, men Paulus mistet aldri håpet om at mange ville bli omvendt.

I Rom 9–11 viser han at «ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel» (Rom 9,6), 
og at det bare er av Guds nåde at noen av jødene i det hele tatt tror. Gud har ikke 
forkastet sitt folk, men «i vår tid [er det] blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har 
utvalgt» (Rom 11,5). Paulus fortsatte å forkynne evangeliet for hedningene selv om 
han trodde at flere jøder en dag ville komme til tro på Jesus.

«Paulus argument i Rom 9–11 utdyper den misjonsstrategien han følger. Han 
konfronterer hver generasjon troende med den teologiske betydningen av å vitne for 
jøder som ikke tror.» – David G. Peterson: The Acts of the Apostles (Grand Rapids, 
2009), side 401.

Situasjonen var ikke så ulik den i Antiokia. Både jøder og hedninger var i første 
omgang positive til Paulus’ evangelium. Men de jødene som ikke trodde (kanskj  e  
lederne av de lokale gruppene), hisset opp hedningene mot misjonærene. Dette 
skapte splid. Da motstanderne planla å drepe Paulus og Barnabas, dro de til neste by.

Jødene må få se evangeliet i praksis hos dem som bekjenner seg til Jesu navn, 
ikke bare høre det. Hva slags vitne er du for jøder du kjenner?

______________________________________________________________________________________________________________
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LYSTRA OG DERBE

Det neste stedet Paulus og Barnabas besøkte, var Lystra, en landsby to mil sørvest 
for Ikonium. De ble der en tid (Apg 14,6.7.15), men Lukas nevner bare én episode 
og dens ringvirkninger: en lam mann som ble helbredet, trolig en tigger, som hadde 
vært vanfør fra fødselen av.

Les Apg 14,5–19. Hva avslørte folkets reaksjon om deres uvitenhet?

Folk var så imponert over miraklet at de trodde Paulus og Barnabas var guder – at 
Barnabas var Zevs, den greske gudeverdens øverste gud, og Paulus Hermes, Zevs’ 
talsmann. Ja, folk ville ofre til dem. 

Poeten Ovid (43 f.Kr.-17/18 e.kr.) skrev ned en legende der de samme to gudene 
(utkledd som mennesker) besøker en by i det samme området («Frygias høyland») 
for å finne et sted å hvile. Ifølge legenden viste et fattig, eldre par dem vennlighet og 
gjestfrihet, mens resten av folket var likegyldig. For deres godhet og gjestfrihet mot 
de ukjente gjestene fikk paret sitt hus forvandlet til et tempel og selv ble de prester, 
mens resten av byen ble rasert (Metamorphoses 611–724).

Med en slik historie i omløp er ikke deres reaksjon på Paulus’ mirakel så merke-
lig. Historien forklarer også hvorfor de trodde at misjonærene var disse to gudene, 
og ikke Asklepios, legekunstens gud. Men Paulus og Barnabas klarte å stoppe denne 
avgudsdyrkelsen. Til slutt fikk noen motstandere fra Antiokia og Ikonium snudd 
situasjonen på hodet, og Paulus ble steinet og etterlatt som død.

Les Apg 14,20–26. Hvor avsluttet Paulus og Barnabas reisen? Og hva gjorde de på 
tilbaketuren?

Paulus sa: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler» (Apg 14,22). 
Hva vil det si? Har du opplevd dette? Hvordan kan du vokse i tro uansett hvilke 
«trengsler» du møter?

__________________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«I sitt liv på jorden hadde Kristus forsøkt å føre jødene ut av deres eksklusivitet. 
Den romerske høvedsmannens og den syrisk-fønikiske kvinnens omvendelse var 
eksempler på tilfeller da han arbeidet for ikke-jøder. Tiden var nå kommet for aktivt 
og vedvarende arbeid blant hedningene. Blant dem tok hele samfunn imot evangeliet 
med glede og takket Gud for lyset fra en fornuftig og klarsynt tro. Jødenes vantro og 
ondskap kunne ikke hindre Guds hensikt, for et nytt Israel ble podet inn i det gamle 
oliventreet. Synagogene avviste apostlene, men de fikk bruke private hjem, og hed-
ningenes offentlige bygninger ble også brukt til å forkynne Guds ord.» – Sketches 
From the Life of Paul, side 51.

«Som misjonsarbeidere la Paulus og Barnabas alltid vekt på å følge Kristi 
eksempel i offervillighet og trofast tjeneste for andre. Årvåkne, nidkjære og 
utrettelige som de var, unnlot de å ta hensyn til egne ønsker og personlig 
bekvemmelighet. De arbeidet utrettelig og under bønn med å så sannhetens sæd. 
Samtidig passet apostlene nøye på at alle som tok standpunkt for sannheten, fikk 
verdifull praktisk undervisning. Slike bevis på oppriktighet og gudsfrykt gav de nye 
disiplene et uutslettelig inntrykk av evangeliets betydning.» – Alfa og Omega, bind 
6, side 132–133 [AA 186].

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk på historien om at Johannes Markus forlot dem når det ble vanskelig. 

Paulus og Barnabas ble senere uenige om Johannes Markus. Barnabas ønsket 
å bruke ham igjen, men ikke Paulus (se Apg 15,37). Men senere skrev Paulus: 
«Ta Markus med deg når du kommer, han er til stor hjelp for meg i tjenesten» 
(2 Tim 4,11). Hva kan dette lære oss om dem som har vært utro mot sitt kall? 

2. Se over det Paulus og Barnabas svarte da ble tatt for å være guder (Apg 
14,14–18). Hvordan kan vi reagere når vi fristes til å ta æren for det Gud har 
gjort?

3. Les Apg 14,21–23. Tenk på det Paulus og Barnabas gjorde. Hva kan den en-
kelte og menigheten gjøre for å styrke troen hos nyomvendte?

4. Hvordan kan vi unngå at tradisjoner og inngrodde oppfatninger får stå i veien 
for sannheten, som hos de religiøse lederne som sto Paulus imot?
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MOR TIL HUNDREDER
Mayumi Nagano (58) Japan

Mayumi er en av Japans mest innflytelsesrike SDA-kvinner. Hun vokste opp med en alkoho-
lisert far og en mor med mentalsykdom. Ingen av dem passet på jenta, og to ganger helte 

hun kokende vann over seg. Begge ganger fikk hun varige men.
Da hun var ni, forsvant moren og kom aldri tilbake. Det første lyspunktet kom i sjette klasse. 

En amerikansk nabo lærte henne å snakke engelsk og lese Bibelen. ”Da jeg hørte Matt 7,12, vis-
ste jeg at jeg hadde funnet en vei fremad. Fortiden og arrene slapp jeg ikke unna, men jeg kunne 
gi andre barn den kjærlighet jeg hungret etter.” 

Hun giftet seg da hun var 21 og ble skilt ti år senere. Hun ble alkoholiker og kjederøyker og 
prøvde å ta livet av seg. 38 år gammel ble hun gift igjen og startet et nytt liv. Hun fikk jobb i 
barnehage.

Vendepunktet kom da de avviste en ettåring med feber. Moren var fortvilet, for hun fikk ikke 
fri fra jobben. Neste dag kom hun igjen og sa ungen var frisk. Mayumi undret seg og fant svaret 
da hun byttet bleie på barnet: en stikkpille for å holde feberen nede.

”Sånn skal det ikke være,” tenkte hun og startet sin egen barnehage. Hun tok barna betingel-
sesløst, også om de hadde feber, og hun holdt døgnåpent, året rundt. 500 familier søkte på de ti 
plassene. Hvis et barn var sykt, sendte hun en barnevakt hjem til familien så de andre ikke skulle 
bli syke.

Mayumis egne døtre hadde problemer. Den yngste ville ikke gå på skolen etter at læreren had-
de kalt henne ”dum” og slått henne. Musikklæreren hadde slått henne med en tamburin. Mayumi 
oppdaget en adventistskole like ved. ”Den var som et paradis i sammenligning,” sa hun. Datteren 
slo seg til ro der, og senere ble hun døpt. Det ble også Mayumi, søsteren og faren.

Etter dåpen ble Mayumi forandret. Hun ble slank og kom i form, og hun var glad hele tiden. 
Venner, foreldre og barn hun hadde passet, ville vite hva som hadde skjedd, og Mayumi fortalte 
om Jesus. 30 barn hun har passet, går på adventistskoler nå. ”Jeg rådet dem til det lenge etter at 
de hadde sluttet hos meg, og mange gjorde det,” sa hun. 

Ca. 45 av barnehagebarna hennes og foreldrene deres er døpt i løpet av de siste årene. I dag 
driver Mayumi og staben hennes et stort dagsenter med 50 barn, de fleste fra ikke-kristne hjem. 
Det neste blir et livsstilssenter for barn med ADHD og Aspergers syndrom.
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Bakgrunnsstoff
Apg 15; Gal 2,11–13; 2 Mos 12,43–49; Rom 3,30; 3 Mos 18,30; Åp 2,14.20.

Minnevers
Vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de (Apg 
15,11).

Etter over to år kom Paulus og Barnabas tilbake til Antiokia i Syria. Hele kirken 
hadde vært med og sendt dem ut, så de avla rapport for medlemmene. Rapporten la 
ikke vekt på det de hadde oppnådd, men på hva Gud hadde utrettet. 

Formålet med rapporten var misjonens fremgang blant hedningene, selv om 
mange jøder også var kommet til tro. Etter episoden med Kornelius var uomskårne 
hedningers omvendelse blitt et problem (Apg 11,1–18), men nå som mange av dem 
ble tatt opp i menigheten, ble det hele meget komplisert. Mange av de kristne i Jeru-
salem var misfornøyde. De mente at hedningene skulle omskjæres og bli jøder før de 
kunne bli en del av Guds folk og ha fellesskap med dem.

I Apg 15 topper problemet seg, og kirken går sammen om å finne en løsning. 
Apostelmøtet i Jerusalem ble et vendepunkt i urkirkens historie hva misjonsopp-
draget angår.
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STRIDSPUNKTET

Fra først av besto kirken i Antiokia av både hellenistiske jøder og uomskårne 
hedninger (Apg 11,19–21; Gal 2,11–13) som så ut til å leve fredelig sammen. Men 
fellesskapet ble ødelagt da en gruppe kristne kom fra Jerusalem.

Les Apg 15,1–5. Hva var problemet?

De blir gjerne kalt judaister og kan ha vært de samme som i vers 5 blir kalt kristne 
fariseere. Det burde ikke overraske oss at det var fariseere i kirken. Paulus hadde 
også vært fariseer før omvendelsen (Fil 3,5). Gruppen later til å ha dratt til Antiokia 
på eget initiativ (Apg 15,24), selv om en senere episode i byen viste at jøder flest, 
også apostlene, var lite fortrolige med å ha uomskårne hedninger i menigheten (Gal 
2,11–13).

I Galaterbrevet har ikke Paulus noe positivt å si om judaistene. Han sier at de 
forvirrer folk (Gal 1,7; 5,10) og er «falske søsken» (Gal 2,4) som er ute etter å under-
grave evangeliets frihet og gjøre hedningene til lovtreller.

Deres budskap var: Med mindre hedningene ble omskåret og holdt alle andre 
jødiske seremonilover, kunne de ikke bli frelst. De mente frelsen bare var å finne hos 
Guds paktsfolk, og GT lærte at omskjærelsen var eneste måte å bli en del av Guds 
utvalgte folk på (1 Mos 17,9–14; 2 Mos 12,48). Altså kunne hedningene bare bli frelst 
hvis de først ble jøder.

Paulus og Barnabas kunne ikke gå med på dette, for det var stikk i strid med 
evangeliet. Men de jødiske gjestenes aggressive opptreden skapte livlig diskusjon: 
Ordet i Apg 15,2 (stasis) innebærer «konflikt» eller «splid». Men saken var for viktig 
til at en lokal løsning var nok. Kirkens enhet sto på spill. Søsken i Antiokia sendte 
da delegater til Jerusalem, deriblant Paulus og Barnabas, for å finne en løsning.

Tenk deg i judaistenes sted. Hvordan kan du argumentere for deres syn?

__________________________________________________________________________________________________________________
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OMSKJÆRELSE

Et av de store stridsspørsmålene var omskjærelsen. Dette var ikke menneskeverk (se 
Matt 15,2.9). Gud hadde valgt det som et tegn på sin pakt med Abrahams etterkom-
mere som hans utvalgte folk (1 Mos 17,9–14).

Les 2 Mos 12,43–49. Hvem skulle omskjæres, foruten dem som var født som 
israelitter?

Paktsløftene gjaldt ikke bare innfødte israelitter, men også slaver og fremmede som 
ønsket å oppleve dem, bare de ble omskåret. Etter omskjærelsen fikk den fremmede 
samme status for Gud som den innfødte: «Han skal være som en som er født i 
landet» (2 Mos 12,48).

For en mann var det altså ingen vei utenom omskjærelsen hvis man ville tilhøre 
Guds paktsfolk. Og siden Jesus var Israels Messias, virket det naturlig for judaistene 
å insistere på at ingen hedning kunne ha del i hans frelse uten først å bli jøde.

Les Rom 3,30; 1 Kor 7,18; Gal 3,28; 5,6. Hvordan forsto Paulus omskjærelsen?

Ved å si at ingen hedning kunne bli frelst uten å bli jøde, blandet de sammen to ting: 
pakt og frelse. Medlemskap i Guds paktsfolk var ingen garanti for frelse (Jer 4,4; 
9,25). Dessuten ble Abraham frelst (rettferdiggjort) av tro. Dette skjedde før, og ikke 
som en følge av han ble omskåret (Rom 4,9–13). Frelsen har alltid vært av tro, mens 
pakten var Guds nådeplan for at verden skulle lære ham og frelsesplanen å kjenne. 
Det var dette Israel ble utvalgt til (1. Mos 12,1–3).

Problemet var at disse jødekristne så en for nær sammenheng mellom pakt og 
frelse. Dermed oppfattet de omskjærelsen som en fortjenstfull handling. Men Guds 
frelsende nåde er ikke aktiv der menneskers handlinger er det. Å pålegge hedning-
ene å omskjære seg så de kunne bli frelst, var å forvrenge evangeliets sannhet (Gal 
1,7; 2,3–5), avvise Guds nåde (Gal 2,21) og forkaste Kristus (Gal 5,2). Dessuten var 
det en fornektelse av frelsens universelle natur (Kol 3,11; Tit 2,11). Paulus kunne 
aldri gå med på noe slikt.

Hva er faren ved å tro at man blir frelst bare man tilhører riktig trossamfunn? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEBATTEN

Les Apg 15,7–11. Hva var Peters bidrag til debatten i Jerusalem?

Lukas forteller ikke alt som ble sagt på møtet. Vi skulle gjerne ha visst hvordan 
judaistene begrunnet sin sak (Apg 15,5) og hva Paulus og Barnabas svarte (Apg 
15,12). Bare Peters og Jakobs taler er bevart. Dette viser hvor viktige de var. 

Peter minnet apostlene og de eldste om opplevelsen med Kornelius. Han sa stort 
sett det han hadde sagt i Jerusalem (Apg 11,4–17). Gud hadde godkjent Kornelius’ 
omvendelse (enda han var uomskåret og hedning) ved å gi ham og hans hus den 
samme Åndens gave som apostlene fikk på pinsedagen.

Gud hadde brukt Peter til å overbevise de jødekristne om at han ikke skiller mel-
lom jøder og hedninger i frelsesspørsmål. Selv om de manglet GTs regler og forskrif-
ter om renselse, kunne ikke de hedningkristne betraktes som urene lenger, for Gud 
hadde renset deres hjerte. Peters avslutning minner om det vi kunne ha forventet av 
Paulus: «Vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de» (Apg 
15,11).

Les Apg 15,13–21. Hvordan ville Jakob løse hedningspørsmålet?

Jakobs tale tyder på at han hadde stor makt (se Apg 12,17; 21,18; Gal 2,9.12). Hva 
han enn må ha ment med å gjenreise Davids falne hytte, som i Amos profeti gjelder 
gjenopprettelsen av Davids dynasti (Amos 9,11.12), så var Jakobs hovedtanke at Gud 
alt hadde sørget for at hedningene kunne bli med i et gjenreist «Guds folk» og at de 
dermed kunne innlemmes i Israel.

Derfor sa han at de hedningkristne bare skulle pålegges det man normalt ville 
forlange av utlendinger som ville bo i Israel. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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APOSTELDEKRETET

Les Apg 15,28.29. Hvilke fire forbud påla apostelmøtet de hedningkristne?

Hovedproblemet ble løst på tilfredsstillende vis. Frelsen er av nåde. Derfor ble 
hedningene fritatt fra omskjærelsen når de ble med i menigheten. Likevel burde de 
avstå fra: (1) Kjøtt som var ofret til avguder i hedenske ritualer og så servert i en 
tempelfest eller solgt på markedet; (2) mat med blod i; (3) kjøtt av kvalte dyr, det vil 
si kjøtt der blod ikke hadde rent av og (4) ulike former for seksuell umoral.

I dag betrakter de fleste matforbudene (1–3) som tidsbegrenset. Slike forskrifter 
spesifiserte hva som var spesielt avskyelig for jøder. Derfor hevder de at forbudene 
bare var ment å bygge bro mellom jødekristne og andre troende. Det sies ofte at alle 
de andre GT-lovene, de levittiske matlovene medregnet (3 Mos 11) og sabbatsbudet 
(2 Mos 20,8–11), som ikke står på listen, heller ikke er bindende for oss.

Men det såkalte apostoliske dekretet var verken midlertidig eller en ny kristen 
etikk som utelukker alt annet som har med GT å gjøre. Nei, under Den hellige ånds 
veiledning (Apg 15,28) tok apostlene og de eldste i kirken bare med de reglene i Mos 
17–18 som gjaldt de fremmede i Israel. 

I forbindelse med 3 Mos innebærer disse forbudene at man forkaster de andre 
religionene. Utlendinger som vil bo i Israel, må gi avkall på hedenske skikker (3 Mos 
18,30). Og hedninger som tror og vil tilhøre kirken, må stå fast mot hedenskapet. 

Men dette var bare første skritt. Når de ble medlemmer, måtte de gjøre Guds vilje 
og holde de budene som er universelle, førmosaiske og ikke seremonielle av natur, 
f.eks. sabbaten (1 Mos 2,1–3), og følge skillet mellom ren og uren mat (1 Mos 7,2).
Dekretet var ikke midlertidig. Det ser vi f.eks. av Åp 2,14.20, der det første og det 
siste forbudet gjentas, mens de to andre er underforstått. Dekretet ble regnet som 
normativt blant kristne lenge etter nytestamentlig tid.

Det vil oppstå uenighet. Hvordan kan vi lære å sitte sammen, lytte til hverandre 
med respekt og ydmykhet og arbeide oss gjennom problemene?

__________________________________________________________________________________________________________________
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BREVET FRA JERUSALEM

Les Apg 15,22–29. Hvilke tiltak fattet kirken i Jerusalem om rådets beslutning?

Det første de gjorde, var å skrive til de hedningkristne og informere dem om 
vedtaket. Brevet var sendt fra apostlene og de eldste i Jerusalem. Dette offisi-
elle dokumentet gjenspeilet Jerusalem-kirkens dominans over de andre kristne 
menighet ene takket være apostlenes lederskap. Brevet er høyst sannsynlig skrevet i 
år 49, og er således et av de tidligste dokumenter i kirkehistorien.

Menigheten i Jerusalem sendte to delegater, Judas Barsabas og Silas, som ble 
med Paulus og Barnabas til Antiokia. Deres oppgave var å levere brevet og bekrefte 
innholdet. 

Les Apg 15,30–33. Hvordan reagerte kirken i Antiokia på brevet?

Brevets oppmuntrende innhold vakte glede: Hedningkristne behøvde ikke å 
omskjære seg. De hadde heller ikke innvendinger mot brevets påbud (dekretets fire 
krav). Den første alvorlige splittelsen i urkirken var avverget, iallfall i teorien. 

Rådet hadde fullt ut anerkjent Paulus’ evangelium, og apostlene ga ham og Barna-
bas hånden som tegn på fellesskap og tillit (Gal 2,9). Likevel fant de jødekristne som 
fortsatte å leve etter jødiske lover, det vanskelig å spise sammen med hedningene, 
som var rituelt urene.

Dette ser man f.eks. av Peters opptreden i Gal 2,11–14. «Selv ikke alle disiplene 
stod klar til uten videre å godta rådsmøtets avgjørelse,» skriver Ellen White. – Alfa 
og Omega, bind 6, side 139 [AA 197].

Ærlig talt: Hvor lett er det for deg å være sammen med brødre og søstre av en 
annen rase, kultur eller sosial status? Hvordan kan du få bukt med disse ukriste-
lige holdningene?

__________________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«De fleste jødekristne var ikke innstilt på å gå like hurtig fram som Gud åpnet veier 
for dem. Resultatet av apostlenes arbeid viste at de hedningkristne tallmessig ville 
bli langt flere enn troende jøder. Jødene mente at lovens påbud og ritualer måtte bli 
pålagt hedningene som en betingelse for medlemskap i menigheten. Ellers fryktet de 
at det nasjonale særpreget som til da hadde skilt jødene ut fra alle andre folk, til slutt 
ville forsvinne helt hos dem som tok imot evangeliet.» – Alfa og Omega, bind 6, side 
134 [AA 189].

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

  Spørsmål til drøftelse
1. Les mandagens siste spørsmål. Hvordan forstår vi det at tilhørighet i «riktig» 

kirke ikke garanterer frelse? Det gamle Israel var «den riktige kirken», men 
dermed ble ikke alle der frelst. Hvorfor skal vi tilhøre en særskilt menighet 
hvis medlemskap ikke sikrer oss frelsen?

2. Et av urkirkens problemer var å avklare hvordan uomskårne hedninger skulle 
innlemmes i trosfellesskapet. Hva tilsvarer dette i vår tid, og hva kan Apg 15 
lære oss om hvordan problemene skal håndteres?

3. La noen i gruppen forsvare holdningen til de jødene som insisterte på at hed-
ningene måtte bli jøder før de kunne bli med i menigheten, som var en forlen-
gelse av paktsløftene til Israel. Hvordan argumenterer de, og hva kan dere si 
til det? Hvordan kan en slik debatt vise oss hvorfor det som i dag virker såre 
enkelt, i en annen tid kunne være et stort problem? 
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STRANDET PÅ ADVENTISTCOLLEGE
Yasuki Aoki (42) Japan

Aoki hadde aldri møtt en kristen da han begynte på 
adventistenes college i Japan. Han visste ikke en-

gang at Saniku Gakuin College var en kristen institusjon 
da foreldrene betalte for to års skolegang på forskudd. 
Han ville bare lære engelsk, og skolen hadde godt ry.

Så han ble forbauset da det ble opplyst at alle i gutte-
internatet skulle innfinne seg i møterommet. Det var tid for andakt.

Aoki hadde aldri sett en bibel før. "Alle de andre sang og fant frem til bibelvers. Jeg forsto 
ingenting."

Aoki ville hjem, men husket at foreldrene hadde betalt for to års skolegang, så han ble selv om 
han ikke var interessert i åndelige ting. Men han fikk et godt inntrykk av lærere og elever, gikk på 
møter og ble kjent med en adventistkvinne. Men døpes ville han ikke.

Etter to år var han engelsklærer og ville jobbe på skolen. Men først måtte han bli kristen.
Så han meldte seg på et teologistudium. Han skulle ikke bli pastor, bare studere Bibelen så han 

kunne undervise. Da han hadde fylt ut papirene, ble han kalt inn til kapellanen, som spurte ham 
om fremtidsplanene. "Vil du bli kristen?" spurte han.

"Kanskje en dag, men ikke nå," svarte Aoki. "Hvis du skal bli døpt, så gjør det nå," sa han. De 
snakket i flere timer. Til slutt sa Aoki: "Gi meg tid, jeg må tenke meg om." Men så lett slapp han 
ikke. "Når du kommer tilbake neste uke, må du bestemme tid for dåp," sa han.

Aoki ringte til kjæresten, som jobbet på en skole i en annen by. Han måtte vite når hun kunne 
være til stede. De ble enige om en dato.

I dag er Aoki 42 år og leder for Den japanske union. Han er også pastor i landets eneste ung-
domsmenighet, Setagaya-kirken i Tokyo, der unge mennesker lærer å bli bibelarbeidere. En del av 
offeret 13. sabbat går til å utvide ungdomsarbeidet.

Aoki sa at hemmeligheten bak å føre unge japanere til Kristus er kjærlighet. "Det var ikke 
Bibelen som lærte meg at Gud er kjærlighet," sa han. "Mine venner og lærerne gjorde det i ord og 
handling."

Du kan se Aokis vitnesbyrd her: bit.ly/stranded-at-adventist-college

• Helt til sist på 1800-tallet farget 
japanske kvinner tennene sorte. 
Hvite tenner var stygt.
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Bakgrunnsstoff
Apg 16; Rom 3,28; Gal 2,16; Apg 17; 1 Kor 1,23; Apg 18,1–10.

Minnevers
«Vær ikke redd! Du skal ikke tie, men tale. Jeg er med deg, og ingen skal røre 
deg eller gjøre deg noe vondt, for i denne byen har jeg et tallrikt folk» (Apg 
18,9.10).

I Antiokia tok Paulus og Barnabas seg av kirken og drev misjonsarbeid. Dette var 
trolig siste gang de arbeidet sammen, for de skilte lag etter en stor uenighet. Den 
gjaldt Markus, Barnabas’ fetter (Kol 4,10). Da Paulus foreslo at de skulle besøke 
stedene der de hadde misjonert på den forrige reisen, ville Barnabas ha med fetteren, 
men Paulus var imot, for Markus hadde sviktet dem før (Apg 13,13). Men atskillelsen 
ble til velsignelse, for nå kunne de dekke et større område enn planlagt. Barnabas 
tok med Markus hjem til Kypros (Apg 4,36). Paulus og Silas dro gjennom Syria og 
Kilikia og styrket menighetene der. Før han kom til Antiokia første gang, hadde 
Paulus tilbrakt flere år i Tarsos (Apg 9,30; 11,25.26). Nå besøkte han menighetene 
som han hadde startet der. Men Gud hadde større planer med Paulus enn han hadde 
tenkt seg.
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TILBAKE I LYSTRA

Lukas’ valg av hendelser fører Paulus nesten rett til Derbe og Lystra. Om Syria og 
Kilikia sier han bare at Paulus dro gjennom dette området og styrket menighetene 
(Apg 15,41).

Les Apg 16,1–13. Hva sier Paulus’ opptreden om hvor omtenksom han var når han 
oppsøkte andre?

Timoteus’ far var hedning, og moren var jødekristen. Hun het Evnike. Timoteus var 
ikke omskåret, men han hadde kjent Skriftene siden barndommen (2 Tim 3,15). Han 
hadde alt vunnet de andre troendes respekt og beundring.

Siden jødene regnet trostilhørighet gjennom moren, var Timoteus jøde. Han var 
ikke omskåret på den åttende dagen etter fødselen, kanskje fordi faren regnet om-
skjærelse som barbarisk.

Paulus ville ha med Timoteus som medarbeider, og fikk ham omskåret så han 
kunne besøke synagogen uten å bli anklaget for frafall. Paulus gjorde det altså av 
rent praktiske grunner. 

Etter å ha besøkt de stedene han hadde vært innom på sin første reise, ville han 
dra sørvestover, men Den hellige ånd stengte veien for ham. Dermed dro han nord-
over og prøvde å komme til Bitynia, men også her forhindret Ånden ham. Paulus 
hadde alt krysset Mysia, så eneste mulighet var å dra vestover til havnebyen Troas. 
Herfra kunne han seile i flere retninger.

Men i et nattlig syn viste Gud ham at han skulle krysse Egeerhavet til Makedonia. 
Da de andre fikk høre om synet, kom de til at Gud hadde kalt dem til å forkynne 
evangeliet for makedonerne.

Hvorfor omskar Paulus Timoteus? Bør vi gjøre visse ting som vi kanskje ikke all-
tid er enige i eller synes er nødvendig når det kan tjene en større sak?

__________________________________________________________________________________________________________________
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FILIPPI

I Makedonia reiste Paulus og vennene hans til Filippi. Der startet de Europas første 
menighet.

Les Apg 16,11–24. Hvor var misjonærene på sabbaten og hvorfor? Hva skjedde? 

Når Paulus kom til en ny by, besøkte han stedets synagoge på sabbaten og vitnet for 
jødene (Apg 13,14.42.44; 17,1.2; 18,4). I Filippi gikk han og gruppen hans til en elv 
for å be sammen med noen kvinner, både jøder og hedninger som tilba Gud. Det var 
nok ikke noen synagoge der i byen. Paulus gikk altså ikke til synagoger på sabbaten 
bare for å misjonere, men også fordi det var hans helligdag.

Les Apg 16,25–34. Se gjennom historien om fangevokterens omvendelse. Hva 
måtte han gjøre for å bli frelst?

Svaret på fangevokterens spørsmål er i tråd med evangeliet, for vi blir frelst ved 
troen på Jesus (Rom 3,28; Gal 2,16). Men tro på Jesus er ikke nødvendigvis alt som 
skal til for å bli døpt.

Hva vet vi om fangevokteren? Var han jøde eller proselytt? Uansett måtte han tro 
på Jesus som Herre og frelser. Enn om han var hedning og kjente Gud og tilba ham, 
slik som Kornelius, Lydia (Apg 16,14) og andre som er omtalt i Apg? Enn om han 
hadde hørt Paulus tale i byen? Fortellingen er så kort at den ikke kan brukes som 
påskudd for å bli døpt fort.

Les Apg 16,31–34. Hva sier dette om hvor dekkende Kristi offer var? Hvordan 
kan du lære å stole på at Kristi rettferdighet dekker deg og er ditt eneste håp om 
frelse?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TESSALONIKA OG BERØA

Da Paulus og Silas slapp ut av fengselet, forlot de Filippi (Apg 16,35–40). Fra Filippi 
dro de rett til Tessalonika, hovedstaden i Makedonia.

Les Apg 17,1–9. Hvordan reagerte jødene i Tessalonika på Paulus’ suksess i for-
kynnelsen for hedningene? 

Igjen ser vi at Paulus oppsøker synagogen for å forkynne evangeliet. Mange troende 
grekere og ikke så få fremtredende kvinner ble overbevist da de hørte Paulus. Det 
står at de «sluttet seg til Paulus og Silas» (Apg 17,4). Det betyr nok at de dannet en 
egen gruppe og møttes borte fra synagogen, trolig i Jasons hus.

Motstanderne var misunnelige og startet opptøyer. Tanken var å anklage Paulus 
og Silas (Timoteus er ikke nevnt) for byrådet. Men de fant ikke misjonærene. Da ble 
Jason og noen andre nyomvendte trukket for retten under påskudd av at de skjulte 
politiske oppviglere. 

Les Apg 17,10–15. Hvordan reagerte jødene i Berøa sammenlignet med jødene i 
Tessalonika?

Begrepet eugenēs (Apg 17,11) betydde opprinnelig «godt født» eller «av edel byrd», 
men etter hvert ble det til «rettferdig holdning». Det passer her. Jødene i Berøa roses 
ikke for at de var enige med Paulus og Silas, men fordi de gransket Skriftene selv 
hver dag for å se om misjonærenes uttalelser stemte. En rent emosjonell respons på 
evangeliet, uten intellektuell overbevisning, blir lett overfladisk og kortvarig.

Men snart ble Paulus’ arbeid i Berøa avbrutt av forfølgelse. Han dro sørover til 
Aten. 

Når gransket du sist Skriftene for å finne ut om «alt stemte»? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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PAULUS I ATEN

Aten var det intellektuelle sentrum i det gamle Hellas og henga seg bokstavelig 
talt til avguder. Det var marmorstatuer av mennesker og guder overalt, spesielt 
ved inngangen til agoraen, som var sentrum for byens liv. Paulus var så rystet over 
avgudsdyrkelsen at han forandret sin praksis. Han diskuterte hver sabbat i synagogen 
med jøder og fromme hedninger, men ellers daglig på torget med grekerne (se Apg 
17,15–22).

Atenerne var ivrige etter å høre noe nytt, så noen filosofer fattet interesse for 
Paulus’ lære og ba ham tale på Areopagos, setet for byens høyeste råd. I talen unnlot 
Paulus å sitere Skriften eller fortelle om Guds forhold til Israel, som han ellers 
gjorde når han hadde et jødisk publikum (se Apg 13,16–41). En slik tilnærming ville 
ikke ha sagt disse tilhørerne noe. I stedet la han frem viktige bibelske sannheter på 
en måte som kultiverte hedninger kunne forstå.

Les Apg 17,22–31. Hvilke sannheter om Gud og frelsen og historien og menneske-
heten forkynte Paulus i Areopagos-talen?

Det meste av det Paulus sa, hørtes latterlig ut for disse selvsikre tilhørerne. De hadde 
helt andre begreper om Gud og tro. Vi vet ikke hvordan Paulus hadde tenkt å runde 
av budskapet, for han ble avbrutt da han viste til Guds dom over verden (Apg 17,31). 
Denne troen var stikk i strid med to greske tanker: (1) at Gud er transcendent og 
ikke befatter seg med verden og menneskers anliggender, og (2) at når man er død, 
finnes det ikke noen oppstandelse. Dette forklarer hvorfor evangeliet var dårskap for 
grekerne (1 Kor 1,23), og antallet konvertitter i Aten var lite.

Men blant dem som kom til å tro, var også noen innflytelsesrike mennesker, som 
Dionysios, et medlem av Areopagos-rådet, og Damaris. Siden Damaris nevnes ved 
navn, har hun hatt en viss status (Apg 17,34).

Paulus’ tale på Areopagos viser at han var seg bevisst sosiale og kulturelle for-
skjeller. Han siterte til og med en hedensk poet (Apg 17,28) for å underbygge sitt 
poeng. Hva burde dette lære oss om å bruke ulike metoder for å nå forskjellige 
slags mennesker?

__________________________________________________________________________________________________________________
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PAULUS I KORINT

Apg 18,1–11 forteller om det Paulus opplevde i Korint, hvor han ble i halvannet år. 
Akvilas og Priskilla skulle bli Paulus’ venner for livet (Rom 16,3; 2 Tim 4,19). De 
var alt kristne da de kom til Korint, trolig etter at keiser Claudius deporterte jøder 
fra Roma. Den romerske historikeren Sveton ser ut til å indikere at deportasjonen 
skjedde på grunn av uro i den jødiske kolonien, som dreide seg om «Kristus» 
(Claudius 25.4). Kanskje skyldtes det de jødekristnes forkynnelse av evangeliet. Det 
kan tenkes at Akvilas og Priskilla hadde vært med på dette. Uansett: Ved siden av 
å ha samme tro og samme jødiske bakgrunn, drev Paulus og hans nye venner også 
samme yrke.

Les Apg 18,4–17. Hva ble resultatet av misjonsarbeidet i Korint?

Da Silas og Timoteus kom fra Makedonia, hadde de med økonomisk støtte fra 
kirkene der (2 Kor 11,8.9). Nå kunne Paulus bruke all sin tid på forkynnelsen. Han 
pleide ellers å leve for egen regning mens han forkynte, selv om han også lærte at 
«de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet» (1 Kor 9,14).

Tross jødenes innbitte motstand mot Paulus’ budskap, var det ikke bare hednin-
ger, men også noen jøder som trodde. Blant konvertittene var synagogeforstanderen 
Krispus og hele hans hus. Mange trodde og ble døpt. Men situasjonen blant jødene 
var anspent. Det fremgår av følgende episode (Apg 18,12–17). Paulus planla muligens 
å forlate Korint, men i et nattlig syn ble han oppmuntret til å bli (Apg 18,9–11). 

På vei tilbake til Antiokia tok han med seg Akvilas og Priskilla og etterlot dem i 
Efesos, der han ble noen dager før han reiste videre. I Efesos talte han i synagogen. 
Det ble godt mottatt, og han lovte å komme tilbake om Gud ville (Apg 18,18–21). Det 
gjorde han på sin neste reise.

Paulus var frustrert og trengte oppmuntring fra Herren da han var i Korint. Hva 
kan Herrens ord til ham si til oss når vi har det som han? (se Apg 18,10).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 9  / 1. september

VIDERE STUDIUM

«Skulle de som forkynner upopulære sannheter i dag, møte samme motstand som 
Paulus og hans medarbeidere, behøver de ikke å bli motløse om det viser seg at 
heller ikke de blir tålt av mennesker som gjør krav på å være kristne. Korsets 
sendebud må være væpnet med årvåkenhet og bønn og modig gå framover i tro. De 
må alltid arbeide i Jesu navn.» – Alfa og Omega, bind 6, side 160 [AA 230].

«Hvis alle som i endetiden får høre de sannheter som setter dem på en hard prøve, 
lærer av innbyggerne i Berøa og gransker skriftene daglig for å se om det de hører, 
stemmer med Guds ord, vil flere bli lydige mot Guds lov enn de relativt få vi ser i 
dag. ...

Alle blir dømt i samsvar med det lys de har fått. Herren sender ut sine sendebud 
med et budskap om frelse, og alle som hører det, vil bli stilt til ansvar for hvordan de 
behandler de budskaper hans tjenere bringer. Alle som oppriktig søker etter sann-
heten, vil sammenlikne det de hører, med Guds ord.» – Alfa og Omega, bind 6, side 
161–162 [AA 232].

  Spørsmål til drøftelse
1. Se på siste avsnitt i mandagsavsnittet og snakk sammen om hva som ligger 

i dette: «Det er nødvendig med en mer grundig forberedelse for å ta dåp. ... 
Kristenlivets prinsipper bør legges klart frem for dem som nylig har tatt imot 
sannheten.» – Testimonies for the Church, bind 6, side 91,92.

2. Se på onsdagens siste spørsmål. Hvordan kan vi som en kirke vise den for-
ståelsen Paulus viste når det gjelder kulturforskjeller, og legge for dagen den 
samme vilje til å møte folk der de er, uten å gå på akkord med evangeliet eller 
vår religiøse identitet? 

3. Les Apg 17,32–34. Hva kan vi lære av de tre reaksjonene på Paulus’ budskap 
i Aten? (1) «Noen spottet. De moret seg over denne underlige jødens iver og 
alvor. Man kan gjøre livet til en vits, men det som begynte som komedie, 
ender i tragedie. (2) Noen ville vente med å ta et standpunkt. Den farligste av 
alle dager er når man oppdager hvor lett det er å snakke om morgendagen.  
(3) Noen trodde. Den kloke vet at det bare er tåpen som vil forkaste Guds 
tilbud.» – William Barclay: The Acts of the Apostles, rev. utg. (Philadelphia, 
1976), side 133. 

4. Paulus siterte en hedensk forfatter (Apg 17,28) for å underbygge sitt poeng 
for atenerne. Vil det si at vi kan benytte slike kilder i vårt arbeid? Hvilke farer 
er det ved metoden? 
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• Det er flere hester enn mennesker 
i Mongolia. De brukes til transport, 
melk og kjøtt.

• De første adventistmisjonærene i 
Mongolia var russere.

1 .  september 

ÅTTENDEKLASSING FORNYER KIRKE
Emuchin Erdenebat (27) Mongolia

Åttendeklassingen Bumchin ønsket å gå i kirke da 
familien flyttet til en fjellby i Mongolia. Men det 

var bare én kirke i byen, og ikke en SDA-kirke. De 
fleste der var buddhister, slik som foreldrene hans. Og 
de kristne møttes hos matematikklæreren, som Bumchin 
var redd for, for matematikk var ikke hans fag.

Bumchin hadde vært med en slektning i adventistkir-
ken der han kom fra. Han var med til ungdomskonferan-
se i hovedstaden Ulaanbaatar og skjønte at man trengte misjonærer i Mongolia. Etter at de flyttet, 
lurte han på om han kunne misjonere der.

Bumchin gikk i fjellet hver morgen for å be og synge. En morgen løp han rett ned og fant 
søndagskirken. Han var eneste barn blant 20 voksne. Men det glemte han da han hørte at de ville 
stenge kirken fordi de var så få.

Bumchin reiste seg og leste fra 1 Kor 15,58: "Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. 
Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves."

Medlemmene lyttet intenst og utbrøt: "Dette er ikke lenger vårt siste møte. Vi begynner på 
nytt."

Bumchin fikk med pastoren i sin gamle adventistkirke til å tale om adventismen mot at han 
selv hjalp til. De ga bibelstudier en gang i måneden i et halvt år.

"Jeg prøvde ikke å gjøre dem til adventister," sa han. "Vi bare var sammen og ba." Men bøn-
nen på fjellet endret seg: "Hjelp meg å vinne dem for adventismen," ba han.

Medlemstallet vokste til 27, og nå kom Bumchins klassekamerater. Ved årets slutt reiste alle 
27 til et juleprogram i adventistpastorens menighet. Da de kom tilbake, var de enige om å gjøre 
om menigheten til en adventistkirke. 

Den nye kirken vokste til 40 medlemmer før Bumchin flyttet tilbake til Ulaanbaatar som vok-
sen. Bumchin er nå 27 år og er leder for Mongolias eneste speiderkirke. Adventistkirken i Khutul 
har et oppmøte på 60, derav 45 speidere. Den ble godkjent som kirke i 2017, og ti ble døpt i juni 
i 2017.

Bumchins matematikklærer bor nå i Ulaanbaatar og underviser på Tusgal-skolen, adventiste-
nes eneste skole i Mongolia, som fikk av offeret 13. sabbat i 2015. Og Bumchin vil plante flere 
menigheter.

Her synger Bumchin den sangen han sang på fjellet i 8. klasse: bit.ly/eighth-grader-converts-
church
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Bakgrunnsstoff
Apg 18,24–28; Apg 19; Apg 20,7–12.15–27; 2 Kor 4,8–14; Apg 21,1–15.

Minnevers
Men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet 
og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde 
(Apg 20,24).

Lukas’ beretning om Paulus’ tredje reise begynner brått. Teksten sier bare at etter en 
stund i Antiokia dro apostelen på enda en reise, «fra sted til sted gjennom Galatia-
området og Frygia og styrket alle disiplene» (Apg 18,23). Han ofrer én setning på de 
første 240 mil av reisen.

Hvorfor? Fordi målet hans var Efesos, der Paulus oppholdt seg lenger enn i noen 
annen by på sine reiser. Misjonsarbeidet i Efesos bar frukt: Budskapet nådde hele 
provinsen Asia (Apg 19,10.26). Det var trolig i denne tiden at menighetene i Kolossai, 
Hierapolis og Laodikea ble grunnlagt, kanskje av Epafras (Kol 4,12.13; 1,7; Filem 
23).

Dette er den siste misjonsreisen som er omtalt mens Paulus var en fri mann. Lu-
kas forteller om enda en reise, denne gangen til Roma, men da som fange.
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Studium 10  /  8. september Søndag

EFESOS: DEL I

Apg 18,24–28 forteller at mens Paulus ennå var underveis til Efesos, kom en 
jødekristen ved navn Apollos til byen. Han var veltalende og godt inne i Skriften. 
Det er tydelig at Apollos trodde på Jesus: «Apollos hadde fått undervisning om 
Herrens vei. Han forkynte med stor glød og underviste grundig om Jesus» (Apg 
18,25). Likevel kjente han bare til Johannes-dåpen. Etter å ha blitt døpt av døperen 
Johannes, ble Apollos kjent med Jesus, men han må ha dratt bort fra området – trolig 
tilbake til Alexandria – før det som hendte i påsken og pinsen.

Derfor ga Akvilas og Priskilla ham videre undervisning. Apollos kunne vise fra 
Skriften at Jesus var Israels Messias (Apg 18,28), men han måtte oppdateres om kris-
tendommens utvikling siden Jesu død. Akvilas og Priskilla gjorde imidlertid mer 
for Apollos: sammen med de andre kristne i Efesos ga de ham et anbefalingsbrev 
til menighetene i Akaia (Apg 18,27). Dermed kunne han arbeide fruktbart i Korint 
(1 Kor 3,4–6; 4,6; 16,12).

Les Apg 19,1–7. Hva skjedde med Paulus da han kom til Efesos?

Apollos’ historie er forbundet med historien om de tolv mennene som Paulus møtte 
da han kom til Efesos, fordi deres situasjon var svært lik. De omtales som «disipler» 
(Apg 19,1), og når Paulus spør dem (Apg 19,2), viser de at de allerede trodde på Jesus. 
Samtidig viser svarene Paulus at de, som Apollos, også hadde vært disipler av døpe-
ren Johannes og hadde blitt Jesu disipler uten å ha opplevd pinsedagen. De skulle få 
en dypere erfaring med Herren.

«Da Paulus kom til Efesos, møtte han tolv disipler av døperen Johannes. Som 
Apollos hadde de hørt litt om Kristus. De var ikke like dyktige som Apollos, men 
med samme iver og tro brakte de videre det de selv hadde lært.» – Alfa og Omega, 
bind 6, side 194 [AA 282].

Vi bør se deres nye dåp i lys av denne situasjonen. De kom ikke fra et annet 
trossamfunn, og de opplevde ikke noen omvendelse. De ble bare integrert i den 
alminnelige kristendommen. At de mottok Ånden og talte i tunger, betyr trolig at de 
var kristne misjonærer, som Apollos, som nå ble fullt utrustet til å vitne om Jesus 
Kristus hvor de enn gikk.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 10  /  8. september

EFESOS: DEL II

I Efesos talte Paulus som vanlig først i synagogen. Da han møtte motstand, flyttet 
han og de nyomvendte til Tyrannos’ skolelokaler. Der forkynte Paulus hver dag i to 
år (Apg 19,8–10). Lukas summerer opp Paulus’ arbeid i Efesos med at hele provinsen 
ble nådd med evangeliet (Apg 19,10.26). 

I Apg 19,11–20 leser vi at Lukas tar med noen mirakelhistorier som illustrerer 
Guds kraft i en by hvor magi og annen overtro hørte til dagens orden. Gud kunne 
utvilsomt helbrede gjennom Paulus. Men at selv lommetørklær og forklær som apos-
telen hadde rørt ved, hadde helbredende kraft (Apg 19,12), kan nok høres vel drøyt 
ut, selv om det minner om Jesu helbredelse av kvinnen med blødninger (Luk 8,44). 
Overtroen i Efesos kan ha ført til at Gud gjorde «helt uvanlige under», som Lukas 
uttrykker det (Apg 19,11). Dette er kanskje et eksempel på at Gud møter folks behov 
ut fra deres forståelse.

Paulus var tilfreds med sine resultater i Efesos og bestemte seg for å dra til 
Jerusalem (Apg 19,21). Lukas gir ingen forklaring for grunnen til denne reisen, men 
Paulus skriver selv at han ønsket å overlevere de midlene han hadde samlet for å 
avhjelpe nøden i menigheten i Jerusalem (Rom 15,25–27; 1 Kor 16,1–3). De kristne i 
Judea var utarmet etter at de hadde delt alt i de første årene og ble rammet av en stor 
hungersnød på Claudius’ tid. Da de ba om hjelp (Gal 2,10), håpet Paulus at gaven 
kunne gi dem større tillit til hans aposteloppdrag og styrke samholdet i kirken, som 
nå var tverrkulturell. Men han var ikke blind for risikoen for ham selv (Apg 20,22.23; 
Rom 15,31).

Les Apg 19,23–41. Hva var den virkelige grunnen til motstanden mot Paulus i 
Efesos mot slutten av oppholdet der?

Motstanden hadde å gjøre med hedensk tilbedelse, som så Paulus’ arbeid som en 
trussel. Demetrios var opptatt av penger, men han fikk dreid det til en religiøs sak 
fordi Artemis-templet i Efesos ble regnet som et av oldtidens sju underverker. 

Les Apg 19,27. Demetrios klarte å utnytte religiøs «fromhet» i forsøket på å 
holde i gang pengestrømmen. Hvorfor må vi unngå å gjøre slik bruk av vår tro, 
eller en påtatt fromhet omkring troen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 10  /  8. september

TROAS

Etter oppstanden (Apg 19,23–41) bestemte Paulus seg for å forlate Efesos. Men han 
tok en omvei gjennom Makedonia og Akaia i stedet for å dra rett til Jerusalem (Apg 
20,1–3). På denne reisen hadde han med representanter for noen av menighetene 
(Apg 20,4). 

Les Apg 20,7–12. Hva er galt med å si at disse versene viser at sabbaten ble endret 
til søndag?

Paulus’ stopp i Troas endte med et møte «den første dagen i uken» (Apg 20,7). De 
var samlet for å «bryte brødet». Det er trolig snakk om en nattverd, med eller uten 
fellesskapsmåltidet som ofte hadde vært kombinert med det siden den første tiden i 
menigheten i Jerusalem (Apg 2,42.46). Dette er mulig, selv om verken kalken eller 
bønnen er nevnt. Men denne episoden nevnes ofte som bevis for at iallfall de hed-
ningkristne kirkene hadde erstattet sabbaten med søndag som hviledag på Paulus’ 
tid.

Men først må man fastslå hvilken dag møtet ble holdt på, og hva slags møte det 
var. Omtalen av lys og det at Paulus talte til midnatt og så til daggry, for ikke å 
nevne Evtykos’ dype søvn, viser at det var et kveldsmøte (Apg 20,7–11). 

Men var det natt til søndag eller natt til mandag? Svaret avhenger av hvilken 
tidsregning Lukas bruker, det jødiske systemet fra solnedgang til solnedgang eller 
den romerske fra midnatt til midnatt. Hvis det er den første, så var det lørdag kveld, 
ellers var det søndag kveld. 

Uansett viser sammenhengen i Apg 20,7–12 at selv om møtet var på en søndag 
kveld, var det ingen vanlig gudstjeneste, men et spesielt møte fordi Paulus skulle 
reise neste dag. Det er da vanskelig å se at denne enkeltepisoden gir støtte til søn-
dagshelligholdelse. 

Hvorfor er det riktig å holde den syvende dag som sabbat? Hvordan bekrefter 
Bibelens lære om sabbaten vår identitet og vårt kall til å forkynne de tre engle-
budskapene for verden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 10  /  8. september

MILETOS

På vei til Jerusalem var Paulus også innom Miletos. Der sa han farvel til 
kirkeledelsen i Efesos.

Les Apg 20,15–27. Hva la Paulus vekt på i første del av talen?

Paulus hadde allerede planlagt en ny reise, til Roma og Spania (Rom 15,22–29), og 
trodde ikke at han noen gang ville komme tilbake til Asia. Så han innledet talen med 
en slags rapport om årene i Efesos. Rapporten var imidlertid ikke bare rettet mot 
fortiden, hans liv blant efeserne, men også mot fremtiden, for han var redd for det 
som kunne skje i Jerusalem.

Hans frykt var ikke uten grunn. Kirken i Jerusalem betraktet ham med en god 
porsjon skepsis, om ikke fiendskap, både på grunn av hans fortid som forfølger og 
det omskjærelsesfrie evangeliet han forkynte (Apg 21,20–26). For myndighetene var 
han en forræder. Han hadde sviktet deres religiøse tradisjoner (Apg 23,1.2). I midten 
av det første århundret, og spesielt på grunn av det romerske vanstyret, hersket det 
også revolusjonære og nasjonalistiske idealer i Judea. Dette berørte alle deler av 
samfunnet, kanskje også kirken. I en slik sammenheng må den tidligere fariseerens 
opptreden blant hedningene ha gjort ham forhatt (Apg 21,27–36).

Paulus hadde også andre bekymringer. Ifølge Apg 20,28–31 fokuserte han på 
hvordan kirkelederne i Efesos skulle behandle falske lærere, som han sammenlig-
net med ville ulver som ville forsøke å villede flokken. I selve kirken, og i kirkens 
første tid, var altså faren for falske lærere en realitet. Som Salomo sa i en annen tid 
og en annen sammenheng: «Intet er nytt under solen» (Fork 1,9). Historien viser den 
store skaden falske lærere har påført kirken. Og problemet vil vare ved til endens tid 
(2 Tim 4,3).

Ja, Paulus hadde mye på hjertet, mange bekymringer, men likevel: hans trofasthet 
og utholdenhet sviktet ikke.

Les 2 Kor 4,8–14. Hva sier Paulus at vi må anvende på oss selv, spesielt når prø-
velsene kommer? Hva er hans store håp? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 10  /  8. september

TYROS OG CÆSAREA

Etter Miletos gir Lukas en detaljert beskrivelse av Paulus’ reise. På vei til Jerusalem 
var apostelen en uke i Tyros, hvor skipet skulle losses (Apg 21,1–6). Men mens 
han var der, ba de troende ham om ikke å dra til Jerusalem. Det faktum at de ble 
ledet av Ånden til å advare Paulus mot å dra til Jerusalem, står ikke nødvendigvis 
i motsetning til hans ledelse av apostelen. Det greske etheto	en	tō	pneumati (Apg 
19,21) skal trolig oppfattes som «besluttet/bestemte seg i Ånden, snarere enn som 
om Paulus hadde kommet til denne avgjørelsen helt alene. Poenget er at Ånden kan 
ha vist de troende i Tyros hvilke farer som ventet Paulus. Derfor anbefalte de at han 
ikke ble ved i sitt forsett. Paulus selv var ikke sikker på hva som ville skje med ham 
i Jerusalem (Apg 20,22.23). Guds ledelse fjerner ikke alltid all uklarhet, selv for en 
som Paulus.

Les Apg 21,10–14. Hva fant sted i Cæsarea som gjaldt Paulus’ reise til Jerusalem?

Agabos var en profet fra Jerusalem som allerede er omtalt under hungersnøden i Apg 
11,27–30. Hans budskap minner om visse GT-profetier (som Jes 20,1–6; Jer 13,1–10) 
i det at det besto av en handling. Det var en levende illustrasjon av hva som ville 
skje når Paulus kom til Jerusalem. Hans fiender ville utlevere ham til hedningene 
(romerne).

De som var sammen med Paulus, forsto tilsynelatende Agabos’ budskap som en 
advarsel, ikke som en profeti, og de gjorde sitt beste for å få apostelen fra å dra opp 
til Jerusalem. Dette gjorde et sterkt inntrykk på Paulus, men han var fast bestemt på 
å fullføre sitt oppdrag, selv om det skulle koste ham livet. For ham var evangeliets 
integritet og kirkens enhet viktigere enn hans egen sikkerhet eller interesser. 
«Det var første gang Paulus nærmet seg Jerusalem med så tungt hjerte. Han visste 
at han ville møte noen få venner og mange fiender. Han nærmet seg byen som hadde 
forkastet og slått i hjel Guds Sønn. Nå var den truet med Guds vrede.» – Alfa og 
Omega, bind 6, side 272 [AA 397,398].

Paulus ble misforstått og mishandlet, og ofte utskjelt, men han fortsatte i tro. 
Hvordan kan vi lære å gjøre det samme?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 10  /  8. september

VIDERE STUDIUM

«At forkynnelsen av evangeliet hadde framgang, vakte enda en gang jødenes harme. 
Fra alle kanter kom det meldinger om medgang for den nye læren som fritok jødene 
for å holde seremoniloven og gav de samme rettigheter til hedninger som til jøder, 
Abrahams barn. ... Hans kraftige uttalelse: «Her er ikke greker eller jøde, omskåret 
eller uomskåret, utlending, skyter, slave eller fri; her er Kristus alt og i alle», ble av 
hans motstandere oppfattet som gudsbespottelse. Derfor bestemte de seg for å bringe 
ham til taushet.» – Alfa og Omega, bind 6, side 266 [AA 390].

«Paulus kunne neppe vente medfølelse og støtte fra sine venner i troen. 
Uomvendte jøder fulgte ham hele tiden på nært hold, og de var ikke sene med å spre 
ufordelaktige rykter om ham og hans arbeid. Det gjorde de både personlig og ved 
brev. Til og med noen av apostlene og menighetens ledere trodde på disse ryktene og 
gjorde ingenting for å tilbakevise dem. Heller ikke de gav uttrykk for at de var enige 
med Paulus.» – Alfa og Omega, bind 6, side 272–273 [AA 398].

  Spørsmål til drøftelse
1. De tolv disiplene som Paulus traff i Efesos, var tidligere etterfølgere av døpe-

ren Johannes som allerede var blitt Jesu disipler (Apg 19,1–7). Hvorfor tror du 
eventuelt at det er riktig å bruke dette avsnittet til å kreve omdåp når troende 
mennesker fra andre kirkesamfunn slutter seg til oss, selv om de alt er døpt 
ved nedsenkning? Har det noe å si at Apollos ikke ble døpt om igjen? 

2. Tenk på Paulus’ situasjon. Han blir avvist av sine egne landsmenn som ikke 
tror på Jesus. Selv blant jøder som tror på Jesus, er det mange som ser på 
Paulus med stor skepsis, ja mistillit, for de tror at han ødelegger «landemer-
kene». Mange av hedningene hater det evangeliet han forkynner. Hvorfor 
fortsatte Paulus tross all motstanden? Vi er ikke Paulus, men hva kan vi lære 
av dette? 

3. Tenk på noen av de andre argumentene folk bruker for å prøve å bevise at 
sabbaten ble endret til søndag eller at den ikke er bindende lenger. Hvordan 
svarer vi på disse argumentene på en måte som viser at lydighet mot sabba-
ten ikke er mer lovtrelldom enn lydighet mot de andre ni budene?
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• Gobi-ørkenen i Sør-Mongolia er 
enorm. Den består av ufruktbar 
ødemark der temperaturen varierer 
mellom ekstrem kulde og ekstrem 
varme.

• Det er seks adventistkirker i Mon-
golia. Folketallet er 3 mill.

8 .  september

VERDENS BESTE JOBB
Enkhmandakh “Mandakh” Bold (28)

Adventistkirken i Mongolia ble startet i 1991, og har 
2177 medlemmer. De fleste er av første generasjon. Det 
har sine problemer, som for eksempel å holde på dem. 
Dette er historien om Mandakh.

Jeg var hard og dømmende og trodde Gud var likedan. 
Til slutt syntes jeg det var meningsløst å tro, og sluttet 

å gå i kirken, holde sabbat og betale tiende.
Min kone var lei seg og ba for meg. Etter at Gud 

hadde velsignet meg i sju år, trodde jeg at han ville straffe meg. Men ingenting skjedde. Gud 
velsignet meg enda mer. Jeg fikk en god jobb som redaktør i en mongolsk TV-kanal.

Jeg ble forundret og tenkte på Gud igjen. Var målet med livet bare penger. Den eneste som 
hadde glede av meg, var TV-kanalens eier.

Jeg tenkte og tenkte. Den beste jobben var kanskje å være misjonær. Jeg overga meg til Jesus 
igjen og kom tilbake til kirken.

Måneder senere fikk jeg tilbud om å være pionermisjonær for Global Mission. Jeg skulle lede 
en døende husmenighet i andre etasje i et leilighetskompleks i hovedstaden, og i tillegg under-
vise i engelsk på en ungdomsskole. Min kone skulle ta seg av barnesabbatsskolen og undervise i 
kinesisk. Jeg ba en uke før jeg sa opp jobben og ble misjonær.

Jeg elsker min nye jobb. Det er fantastisk å se menneskeliv forvandlet ved Guds kraft.
Til bibelstudiet den første sabbaten kom et tidligere medlem som ikke har vært i kirken på tre 

år. Vi kjente ikke hverandre, men jeg prøvde å få ham til å komme tilbake neste sabbat. Det var 
han ikke så innstilt på. Jeg skjønte hvorfor da han ringte i uka og ville prate. Jeg oppsøkte ham på 
jobben og fikk vite at han hadde et utenomekteskapelig forhold. Han sa at kona hadde funnet ut 
det og ville skilles. Hva skulle han gjøre?

Jeg sa: ”Hva vil du gjøre?”
Det visste han ikke. Jeg forklarte at skilsmisse bare er tillatt når den andre har drevet hor, og 

ba ham be Gud om tilgivelse og slutte å bedra sin kone. ”Si sannheten til din kone, og lov henne 
at fra nå av skal du være en Guds mann og være tro mot henne,” sa jeg.

Vi ba sammen. Så gikk jeg.
En uke senere sa mannen at han hadde gjort det slutt med den andre kvinnen og sagt at han 

ville følge Jesus igjen. Han hadde også fortalt det til sin kone, og hun hadde heldigvis tilgitt ham. 
I dag er han aktiv i menigheten og kommer hver sabbat.
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Bakgrunnsstoff
Apg 21; Rom 2,28.29; Gal 5,6; Apg 22; Apg 23,1–30; Matt 22,23–32.

Minnevers
Natten etter sto Herren foran ham og sa: «Vær frimodig! Slik du har vitnet om 
meg i Jerusalem, må du også vitne i Roma.» (Apg 23,11).

Kort etter Paulus’ første misjonsreise ble det klart at det var splid om hvordan 
hedningene skulle innlemmes i menigheten (Apg 15,1–5). Paulus klekket ut en plan 
for enhet i kirken, kanskje fordi han merket konflikten komme. På apostelmøtet ble 
han bedt om å huske de fattige (Gal 2,10), så han ba de hedningkristne menighetene 
om økonomisk hjelp til de kristne i Judea, «innsamlingen til de hellige» (1 Kor 16,1), 
kanskje for å bygge bro. 

Dette kan forklare beslutningen om å dra til Jerusalem på slutten av den tredje 
reisen, til tross for farene. Han elsket jødefolket (Rom 9,1–5) og han lengtet etter 
en forent kirke (Gal 3,28; 5,6). Både jøder og hedninger blir frelst ved tro, ikke ved 
lovgjerninger (Rom 3,28–30). Derfor var all fremmedgjøring mellom dem i strid 
med evangeliet (Ef 2,11–22). 

Vi skal følge Paulus i den nye fasen av hans oppdrag.
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LEDERNE I JERUSALEM

Da Paulus kom til Jerusalem, ble han hjertelig mottatt av venner av Mnason, som 
han skulle bo hos (Apg 21,16.17). 

Jakob og de eldste i Jerusalem uttrykte uro for Paulus’ rykte blant de jødekristne 
i byen, som var nidkjære for Moseloven (Apg 21,18 – 22). De hadde hørt at han lærte 
jødekristne i utlandet å glemme Moses, at de «ikke skal omskjære barna sine og ikke 
leve etter skikkene våre» (Apg 21,21).

Dette var ikke sant. Paulus lærte at omskjærelsen ikke betyr noe for frelsen, for 
både jøder og hedninger frelses av tro på Jesus (Rom 2,28.29; Gal 5,6; Kol 3,11). 
Dette er ikke å be jødene om å se bort fra loven og dens krav, for lydighet er ikke det 
samme som lovtrelldom.

Les Apg 21,23–26. Hvordan skulle Paulus vise at han fortsatt var en trofast jøde?

Paulus ble bedt om å være politisk korrekt. Han burde vise at ryktene om ham var 
falske ved å sponse noen jødekristnes nasiereerløfte. Dette var en fromhetshandling.
Dessverre ga Paulus etter. Helter gjør også feil. Det ser vi hos Abraham, Moses, 
Peter og flere andre. Man kan si at Paulus bare fulgte prinsippet om å leve som jøde 
når han var blant jøder (1 Kor 9,19–23), eller at han selv hadde avlagt et løfte ikke 
lenge før (Apg 18,18). Men det er uklart hva løftet gikk ut på. Dette var imidlertid et 
kompromiss, for han viste støtte til de loviske motivene som sto bak anbefalingen. 
En slik holdning ga uttrykk for nettopp det som apostelen var så sterkt imot, nemlig 
at det er to evangelier, et for hedningene: av frelse ved tro, og et annet for jøder: 
frelse ved gjerninger. «Gud gav ham [Paulus] ikke fullmakt til å gjøre så store inn-
rømmelser som de forlangte.» – Alfa og Omega, bind 6, side 277 [AA 405].

Hvordan kan vi unngå å gjøre lignende feil når vi prøver å tilpasse oss vår egen 
tid?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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OPPSTUSS I TEMPLET

Etter å ha gått med på kirkeledernes forslag, måtte Paulus foreta en sju dager lang 
rituell renselse for å bistå mennene med oppfyllelsen av deres løfte (4 Mos 19,11–13). 
Samtidig lærte jødisk tradisjon at den som kom fra hedenske land, var uren og ikke 
kunne komme inn i templet. Derfor måtte Paulus rense seg før han gikk til prestene 
(Apg 21,26).

Les Apg 21,27–36. Hva skjedde da de sju renselsesdagene var over?

De som var imot Paulus, startet et oppløp og sa han angrep jødedommens mest hel-
lige symboler og hadde vanhelliget templet. Da en i Paulus’ reisefølge var ikke-jøden 
Trofimos fra Efesos (Apg 21,29), trodde de at han hadde vært med inn i templets 
indre forgård, der bare jøder fikk komme. Hvis det stemte, var Paulus skyldig i en 
alvorlig forbrytelse. Langs veggen mellom den ytre og den indre forgården var det 
oppslag på gresk og latin som advarte hedninger mot å gå lenger, ellers ville de selv 
være ansvarlige for sin død. 

«Å ta en uomskåret med seg inn i det hellige templet var en forbrytelse som 
etter jødisk lov ble straffet med døden. Paulus var blitt sett sammen med efeseren 
Trofimos, og nå trodde jødene at Paulus hadde tatt ham med til templet. Det var ikke 
tilfelle. Paulus selv var jøde og brøt derfor ikke loven da han gikk inn i templet. Selv 
om beskyldningen var falsk, flammet folkets fordom opp. Noen begynte å rope så det 
hørtes over hele tempelområdet, og det oppstod full forvirring.» – Alfa og Omega, 
bind 6, side 278 [AA 407].

Da nyheten om opprøret nådde romerne, kom kommandanten Claudius Lysias 
(Apg 21,31.32; 23,26) med en styrke og reddet Paulus før han ble tatt av dage.

Paulus ble arrestert og bundet med lenker mens kommandanten prøvde å finne 
ut hva som foregikk. Folk ropte hysterisk rundt ham, så han fikk apostelen ført til 
festningen.

Falske rykter startet oppstanden. Hvorfor må vi være på vakt mot rykter vi hører, 
eller enda verre: sprer? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORAN FOLKEMENGDEN

Apg 21,37–40 viser hva som så skjedde. Da Paulus ble ført inn i festningen for å bli 
forhørt, ba han kommandanten om lov til å tale til folket, som raste av mordlyst.
Da han talte gresk, trodde kommandanten at Paulus kanskje var en viss jøde fra 
Egypt som tre år før hadde startet et opprør mot romerne i Jerusalem. Opprøret ble 
imidlertid slått ned, og mange ble enten drept eller arrestert. Men egypteren rømte.
Etter å ha sagt at han var fra Tarsos, ikke Egypt, fikk Paulus lov til å tale. I talen ga 
han ikke noe detaljert svar på anklagene mot ham (Apg 21,28). Han fortalte om sin 
omvendelse og fremhevet sin troskap mot jødedommen og forfølgelsen av de kristne. 
Etter en rekke åpenbaringer fra Herren hadde han ikke annet valg enn å følge dem. 
Dette forklarte helomvendingen i hans liv og kallet til å forkynne for hedningene. 
I stedet for å gi seg til å diskutere teologi, fortalte Paulus om sin egen erfaring og 
hvorfor han gjorde som han gjorde.

Les Apg 22,22–29. Hvordan reagerte motstanderne da Paulus sa at han var apos-
tel til hedningene? 

Beslutningen om å la Paulus tale, falt ikke heldig ut. Da han viste til arbeidet for 
hedningene, var det som om han bekreftet sannheten i anklagene (Apg 21,28), og 
publikum raste igjen. 

Den romerske kommandanten har kanskje ikke forstått alt Paulus sa, så han 
bestemte seg for å forhøre ham under pisking. Men foruten å være fullblods jøde 
(Fil 3,5), var Paulus romersk statsborger. Som romersk statsborger kunne han ikke 
piskes.

Les Paulus’ tale (Apg 22,1–21). Hva viser at han ikke bare forsvarte seg, men 
også forkynte for sine medjøder? Hvorfor ville han fortelle om sin omvendelses-
erfaring? Hva gjør at dette veier så tungt?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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RÅDET

Da det gikk opp for offiseren at Paulus ikke var noen fare for imperiet, men at det 
dreide seg om interne tvister jødene imellom, ba han Rådet ta saken (Apg 22,30; 
23,29).

Les Apg 23,1–5. Hvordan innledet Paulus sitt forsvar for Rådet?

Paulus’ innledning ble møtt med et slag på munnen, kanskje fordi det han sa, lød 
blasfemisk. Hans impulsivitet gir oss et glimt av temperamentet hans. Omtalen av 
øverstepresten som en «kalket vegg» (Apg 23,3), minner om Jesu fordømmelse av 
fariseernes hykleri (Matt 23,27). Men siden Paulus ikke var klar over at han talte til 
øverstepresten, kan det ikke utelukkes at synet var dårlig.

Les Apg 23,6–10. Hvordan prøvde Paulus å så splid?

Rådet besto av både saddukeere og fariseere. De var uenige om mangt og meget. 
Saddukeerne, som mente bare Mosebøkene var Guds ord, trodde f.eks. ikke på de 
dødes oppstandelse (Matt 22,23–32).

Men Paulus’ uttalelse var mer enn bare taktikk (Apg 23,6). Møtet med den 
oppstandne Jesus på Damaskus-veien var utgangspunktet for hans omvendelse og 
apostoliske tjeneste. Derfor var troen på oppstandelsen det han egentlig sto tiltalt for 
(Apg 24,20.21; 26,6–8). Bare den kunne forklare hans omvendelse. Hadde Jesus ikke 
stått opp fra de døde, ville hans tjeneste være meningsløs (1 Kor 15,14–17).

Den kvelden viste Herren seg for ham og oppmuntret ham: «Vær frimodig! Slik 
du har vitnet om meg i Jerusalem, må du også vitne i Roma» (Apg 23,11). Løftet må 
ha vært kjærkomment for fangen Paulus. Han hadde lenge ønsket å forkynne i Roma 
(Apg 19,21; Rom 1,13–15; 15,22–29). Det skulle han altså få.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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OVERFØRT TIL CÆSAREA

I frustrasjon over at de ikke var blitt kvitt Paulus med lovlige midler, bestemte en 
gruppe seg for å ta ham av dage.

Les Apg 23,12–17. Hva var planen, og hvorfor gikk den i vasken? Hva sier dette om 
hvor sterkt man kan engasjere seg for noe som er galt?

Når mer enn førti jøder sammensverget seg mot Paulus, viser det hvor sterkt hatet 
mot apostelen var. Lukas sier ikke hvem de var, men de var villige til hva som helst 
for å beskytte jødedommen mot forrædere og fiender. Det var ikke uvanlig at religiøs 
fanatisme gikk hånd i hånd med en revolusjonær og nasjonalistisk innstilling. 

Men Paulus’ nevø fikk nyss om sammensvergelsen. Vi vet svært lite om Paulus’ 
familie. Sammen med søsteren later det til at han har vokst opp i Jerusalem (Apg 
22,3), der hun giftet seg og fikk minst én sønn. Ordet neaniskos (Apg 23,18.22) og det 
at han ble grepet «i armen» (Apg 23,19) tyder på at han fortsatt var tenåring. Gutten 
fikk besøke Paulus i festningen og fortalte ham historien. 

Les Apg 23,26–30. Hva sier offiseren Lysias til guvernør Feliks om Paulus?

Brevet ga Feliks en balansert rapport om situasjonen. Dessuten viser det at Paulus 
hadde nytte av sitt romerske statsborgerskap. Romersk lov vernet om Roms borgere. 
De hadde krav på å få sin sak hørt og forsvare seg (Apg 25,16), og de kunne anke til 
keiseren hvis de følte seg urettferdig behandlet (Apg 25,10.11).

Feliks behandlet Paulus på juridisk riktig måte. Etter et foreløpig forhør ga han 
beskjed om at han skulle voktes til anklagerne ankom.

Tenk på Guds forsyn i Paulus’ liv. Har du eksempler på at Gud er til stede i ditt liv, 
til tross for prøvelser og lidelser du kan ha opplevd?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Der fikk lederne for arbeidet i Jerusalem seg overrakt de gaver som Paulus og hans 
medarbeidere hadde med til fattige jødekristne fra hedningkristne menigheter. ... 

Disse frivillige gaver var et tegn på de omvendte hedningers lojalitet overfor det 
organiserte arbeidet for Guds sak og burde blitt mottatt med takk. Likevel forstod 
Paulus og hans medarbeidere at noen av dem som var til stede, ikke visste å verd-
sette den broderkjærlighetens ånd som lå bak disse gavene.» – Alfa og Omega, bind 
6, side 274 [AA 399,400].

«Hadde menighetens ledere oppgitt bitterheten mot Paulus og innsett at han var 
kalt av Gud til å forkynne evangeliet for hedningene, ville Herren ha spart Paulus. 
Gud bestemte ikke at Paulus’ gjerning skulle slutte så brått, men han utførte heller 
ingen undergjerning for å motvirke den rad av omstendigheter som menighetsled-
erne i Jerusalem gav støtet til.

 Deres holdninger fører til liknende resultater i dag. Menigheten har gått glipp av 
mange velsignelser fordi den har unnlatt å sette pris på og utvikle det Gud i sin nåde 
har skaffet til veie. Hvor ofte kunne ikke Gud ha forlenget en trofast forkynners virk-
somhet dersom menigheten bare hadde forstått å verdsette hans arbeid! Gud fjerner 
ofte sin velsignelse fra dem som tillater sjelefienden å forkvakle deres dømmekraft, 
slik at de mistyder alt en Kristi tjener sier og gjør, og på den måten stiller seg i veien 
og hindrer ham i arbeidet. ... 

 Når deres hender ligger foldet over det livløse brystet, og stemmen som advarte 
og oppmuntret, er stilnet, våkner kanskje de hardnakkede og tar imot og verdsetter 
velsignelser som de tidligere skjøv fra seg. Kanskje oppnår Guds tjenere med sin død 
det de ikke klarte mens de levde.» – Alfa og Omega, bind 6, side 284–285 [AA 417, 
418].

  Spørsmål til drøftelse
1. Paulus satte menighetens interesser over sine egne da han dro til Jerusalem, 

enda han visste han var uglesett der. Burde vi alltid følge hans eksempel?

2. Hva kan vi lære av Paulus’ kompromiss i Jerusalem? Hvordan kan vi være poli-
tisk korrekte uten å svikte våre prinsipper? Kan vi det? 

3. Kirkens enhet er viktig. Hvordan kan vi lære å arbeide sammen, også når vi 
har forskjellig syn på ting?
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• Bare 2 % av mongolene er kristne. 
Resten er buddhister eller ikke-
troende.

• Nesten halvparten av mongolene 
bor i Ulaanbaatar. Mange andre er 
nomader.

• Mongolia er et fjelland. Gjennom-
snittshøyden er 1580 moh.

15 .  september

JEG VIL IKKE UNDERVISE
Tserenpil “Ogie” Otgontuya (40)

Mor var barnehagelærer, så da jeg studerte ved uni-
versitetet i Mongolia, visste jeg at jeg ikke skulle 

bli lærer, jeg orket ikke barn som bråket.
Jeg ble gift med en universitetslærer, vi fikk et barn 

og ble misjonærer til en liten by i Mongolia. "Hva vil du 
gjøre her?" spurte min mann. "Vet ikke, men iallfall ikke 
undervise," svarte jeg.

Min mann ba hjem studenter fra universitetet, og jeg 
laget god, enkel mat til dem. Men uten kjøtt, som er så 
viktig i Mongolia. "Hva er dette? Hvorfor spiser dere 
ikke kjøtt," spurte de unge. Jeg forklarte dem helsebudskapet.

Når nabokonene kom på besøk, fortalte jeg barna deres bibelhistorier. Undervise gjorde jeg 
visst hele tiden.

Min mann plantet en menighet i byen, og da han skulle videreutdanne seg i Filippinene, spurte 
jeg Gud hva jeg skulle gjøre der. Først tenkte jeg på sykepleie eller bokføring, men kursene tok 
mer tid enn vi skulle være der.

Jeg kom i prat med en lærer som hadde vært i Mongolia. Han foreslo at jeg skulle studere pe-
dagogikk. Han overtalte meg til å besøke universitetets barnehage. Stedet overrasket meg. Barna 
var så rolige og glade. Læreren virket tilfreds.

Det viste seg at jeg kunne få en lærerutdanning på tre år, siden jeg hadde studert noe pedago-
gikk i Mongolia. Min mann og jeg drøftet saken. Adventistene hadde ingen skole i landet. Han sa: 
"Kanskje vil Guds at du skal bli lærer". "Hm, kanskje det, sa jeg."

Jeg tok eksamen etter 2 1/2 år, samtidig med min mann.
Hjemme i Mongolia var jeg med og startet den første adventistskolen, og nå er jeg rektor. Jeg 

elsker barna og undervisningen!
I dag har Tusgal-skolen 124 elever fra 0. til 12. klasse, de fleste fra ikke-adventisthjem. Takk 

for gavene i 2015. Skolen vokser fort og planlegger internat for 9.-12. klasse. Offeret 13. sabbat 
vil hjelpe oss med det.

Når slektninger sier: "Du skulle jo ikke bli lærer, så hvorfor er du det?" sier jeg: "Du vet ikke 
hva du kommer til å bli. Bare Gud vet det. Vi må være tålmodige mens Gud legger planer for 
oss."
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Bakgrunnsstoff
Apg 24–26; 1 Kor 1,23.

Minnevers
«Like før eller langt igjen, mitt ønske til Gud er at både du og alle som hører 
meg i dag, må bli som jeg, bare uten disse lenkene» (Apg 26,29).

Overflyttingen til Cæsarea innledet et to års fengselsopphold (Apg 24,27) i 
Herodes’ slottsborg (Apg 23,35), den romerske guvernørens residens. I denne 
tiden ble Paulus forhørt flere ganger, i påhør av to romerske guvernører (Feliks 
og Festus) og en konge (Agrippa II). Dermed fikk han oppfylt den oppgaven Gud 
hadde gitt ham (Apg 9,15).

I alle høringene hevdet Paulus sin uskyld og sa at det ikke fantes bevis mot ham, 
noe mangelen på vitner viste. Beretningen skal vise at Paulus ikke fortjente fan-
genskapet og at han kunne ha vært løslatt om han ikke hadde anket til keiseren (Apg 
26,32). Under høringene vitnet han om Jesus og oppstandelseshåpet.

Det var likevel år med stor engstelse i et langvarig fangenskap, og det ser ikke ut 
til at apostelen har fått noen støtte fra menigheten i Jerusalem. Lederne der mente 
fremdeles «at han selv måtte bære hovedansvaret for fordommen som var kommet til 
syne.» – Alfa og Omega, bind 6, side 276 [AA 403].
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FELIKS

Fem dager etter overflyttingen til Cæsarea kom en gruppe jødiske ledere – 
øverstepresten, noen medlemmer av Rådet og en advokat ved navn Tertullus ned fra 
Jerusalem og la frem sin sak mot apostelen for Feliks (Apg 24,1–9).

Dette er den eneste rettssaken i Apg der anklagerne bruker advokat. Tertullus 
prøvde en snedig strategi for å vinne guvernørens gunst. Det var ikke sant at jødene 
hadde hatt en lang fredsperiode under Feliks. Ingen guvernør hadde undertrykt 
dem mer voldelig, og dette hadde skapt sterk motvilje mot romerne. Med stor kløkt 
brukte Tertullus guvernørens egen politikk for å overbevise ham om at han bare ville 
få politisk stabilitet med streng undertrykkelse i dette tilfellet.

Så la han frem tre anklager mot Paulus: (1) at han var en agitator og bare skapte 
uro blant jøder over hele riket (Apg 24,5); (2) at han var leder av nasareersekten (Apg 
24,5), underforstått at kristendommen var et uroelement og (3) at han hadde prøvd å 
vanhellige templet (Apg 24,6).

Les Apg 24,10–19. Hvordan tilbakeviste Paulus anklagene?

Paulus nevnte to ting til som torpederte anklagernes sak: (1) det at de asiatiske vit-
nene ikke var der (Apg 24,18.19) kunne gjøre rettssaken ugyldig, og (2) det at jødene 
der bare kunne uttale seg om Paulus’ forhør for Rådet uken før (Apg 24,20). Dermed 
hadde de ingenting å beskylde ham for, annet enn at han trodde på de dødes oppstan-
delse (se Apg 23,6).

Feliks skjønte straks hva Paulus’ argumenter innebar, også fordi han hadde en 
smule kjennskap til kristendommen, trolig gjennom sin kone Drusilla, som var jøde. 
Han avbrøt saken inntil videre (Apg 24,22).

Feliks svar (Apg 24,24–27) sier mye om ham: han utsatte, han tok bestikkelser, og 
han var opportunist. Det var neppe utsikt til en rettferdig høring hos en mann som 
Feliks.

Les Apg 24,16. Paulus sa at han la vinn «på alltid å ha ren samvittighet for Gud 
og mennesker». Hva vil det si? Hva må du eventuelt endre på for å kunne si det 
samme?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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FESTUS

Etter at Feliks hadde holdt Paulus fanget i to år, bare for å vinne jødenes gunst, tok 
Porkius Festus over som guvernør i Judea (Apg 24,27). Festus hersket fra 60 til 62 
e.Kr. 

Les Apg 25,1–5. Hvordan bidrar dette til å avsløre det hatet som forkynnelsen av 
sannheten kan skape hos dem som ikke vil tro på den?

De jødiske lederne hadde ikke klart å overbevise Feliks om anklagen mot Paulus. De 
ville nok ikke å ta noen sjanser med etterfølgeren. I det som synes å ha vært Festus’ 
første besøk i Jerusalem, ba de ham om en tjeneste: la Rådet få forhøre Paulus etter 
jødisk lov.

Dette sa de for å dekke over den egentlige hensikten: å ta Paulus av dage. Festus 
var med på å gjenåpne saken, men høringen skulle finne sted etter romersk lov og i 
Cæsarea, sa han. 

Da Festus kom tilbake til Cæsarea, kalte han sammen til rettssak, og Paulus’ mot-
standere la frem anklagene (Apg 25,7). Denne gangen gjentar ikke Lukas klagemålet. 
Men Paulus’ svar (Apg 25,8) viser at påstandene stort sett var de samme som før, 
kanskje med et tillegg om at agitatoren Paulus også truet rikets sikkerhet.

Les Apg 25,9–12. Hvordan reagerte Paulus da han været at Festus kunne finne på å 
bruke ham som brikke i et politisk spill?

Festus’ strategi var ikke helt ulik Feliks’ (Apg 24,27). Han ville nødig miste jødenes 
støtte tidlig i sin periode ved å erklære Paulus uskyldig. Derfor funderte han på å gi 
dem det de ba om: la Rådet forhøre apostelen i Jerusalem.

Dette kunne ikke Paulus godta. Der ville han ikke få en rettferdig dom. Derfor 
insisterte han på sin rett som romer og anket sin sak inn for keiseren.

__________________________________________________________________________________________________________________
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AGRIPPA

Festus gikk med på å sende Paulus til Roma (Apg 25,12). Imens kom kong Herodes 
Agrippa II på visitt. Festus ville rådføre seg med ham før han skrev sin rapport til 
keiseren, for han var ikke så inne i jødiske saker, og Agrippa kunne sikkert hjelpe 
ham (Apg 26,2.3).

Les Apg 25,13–22. Hva fortalte Festus Agrippa om Paulus, og hvordan reagerte 
kongen?

Agrippa II var den siste av herodianerne. Han og søsteren Berenike kom for å hilse 
på den nye landshøvdingen.

Festus uttrykte forbauselse over at anklagene mot Paulus ikke gjaldt noe politisk 
eller kriminelt som kunne straffes med døden. Det hele hadde med jødisk tro å gjøre, 
og «noe om en viss Jesus som var død, men som Paulus påsto er i live» (Apg 25,19). 
For Rådet hadde Paulus sagt at han var anklaget på grunn av sin tro på Jesu oppstan-
delse, og nå bekreftet Festus at dette var det springende punkt.

Les Apg 25,23–27. Hvordan beskriver Lukas seremonien der Paulus kom for 
Agrippa?

«Og der stod Paulus, fremdeles i lenker, foran forsamlingen. Hvilken kontrast! 
Agrippa og Berenike stod for makt og stilling og nøt derfor verdens gunst, men de 
manglet de karakteregenskaper Gud verdsetter. De brøt hans lov og var fordervet 
i hjerte og levesett. Deres livsstil var avskyelig i Herrens øyne.» – Alfa og Omega, 
bind 6, side 295–296 [AA 434]

Hva sier dette om at ytre prakt ofte kan dekke over det som bor i en? Hva med 
oss? Hvor stor forskjell er det på virkeligheten og slik den fortoner seg for oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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PAULUS’ FORSVAR 

De kongelige gjestene har satt seg sammen med landshøvdingen, og fangen får 
legge frem sitt forsvar, først og fremst for Agrippa, for Festus har alt hørt det (Apg 
25,8–11).

Les Apg 26,1–23. Hva gjorde Paulus i sin tale for Agrippa?

Paulus fortalte om sitt liv før og etter omvendelsen. Talen minner om den til folke-
mengden i Jerusalem (Apg 22,1–21).

Paulus begynte med å prøve å få Agrippa på sin side. Han takket for at han fikk 
legge frem sin sak for en så høytstående person, særlig fordi Agrippa kjente jødenes 
religion så godt. Derfor kunne kongen hjelpe landshøvdingen å forstå at anklagene 
var grunnløse.

Talen er i tre deler. I første del (Apg 26,4–11) beskrev Paulus sin ungdoms fari-
seiske fromhet. Det var ikke ukjent for hans jevnaldrende i Jerusalem. Som fariseer 
trodde han på de dødes oppstandelse, som var viktig for oppfyllelsen av Israels håp. 
Det var derfor selvmotsigende når jødene motsatte seg hans lære, for den var tvers 
gjennom jødisk. Men han forsto dem godt, for en gang hadde heller ikke han trodd 
at Gud hadde reist Jesus fra de døde. Ja, han hadde forfulgt dem som var av den 
oppfatning.

I del to (Apg 26,12–18) får vi vite at Paulus hadde endret syn etter møtet med 
Jesus på veien til Damaskus, da han ble kalt til å forkynne for hedningene.

Til slutt sier Paulus at det han hadde sett (Apg 26,19–23), ikke ga ham noe valg. 
Han måtte misjonere. Dette var den eneste grunnen til at han nå var fange. Hans 
fangenskap skyldtes altså ikke at han hadde brutt jødisk lov eller vanhelliget templet. 
Nei, det var fordi han forkynte Jesu død og oppstandelse, som var i harmoni med 
Skriften og ga troende hedninger adgang til frelsen på linje med jødene.

Les Apg 26,18. Hva skjer med dem som har frelsen i Kristus? Hvordan har du 
opplevd denne virkeligheten?

__________________________________________________________________________________________________________________
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DE MEKTIGE

Paulus talte til Agrippa, men Festus reagerte først (se Apg 26,24). Det ville ikke ha 
vært noe problem for ham hvis Paulus hadde talt om sjelens udødelighet. Men selv 
de gamle romerne visste at udødelighet og oppstandelse ikke kan forenes. De trodde 
på udødelighet og avviste oppstandelsen. Derfor sier Paulus andre steder at evange-
liet var dårskap for hedningene (1 Kor 1,23).

Paulus forsvarte høflig sine tanker og henvendte seg til Agrippa, en jøde som 
ikke bare kunne forstå ham, men som kunne stadfeste at det han sa, var i tråd med 
profetenes lære (Apg 26,25.26).

Les Apg 26,27.28. Hva svarte Agrippa på Paulus’ nærgående spørsmål?

Paulus’ spørsmål satte Agrippa i en knipe. Som jøde ville han ikke benekte sin tro på 
Skriften. Men hvis han svarte bekreftende, måtte han godta Jesus som Messias. Han 
vred seg snedig unna den logiske fellen han var fanget i: «Driver du allerede og vil 
overtale meg til å bli kristen?» (Apg 26,28, se NRSV). Dette er en bedre oversettelse 
enn den vanlige: «Det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen» (f.eks. 
2011-utgaven).

Paulus’ replikk viser et sterkt engasjement for evangeliet: «Like før eller langt 
igjen, mitt ønske til Gud er at både du og alle som hører meg i dag, må bli som jeg, 
bare uten disse lenkene» (Apg 26,29). Til avslutning ba ikke apostelen å få være 
fri som sine tilhørere. Nei, han ønsket at de kunne bli som han, bare uten lenkene. 
Misjonsiveren var større enn bekymringene for egen sikkerhet.

Les Apg 26,30–32. Hvordan viste Agrippa at han mente Paulus var uskyldig?

Festus trengte bare Agrippas hjelp til å få skrevet rapporten (Apg 25,25–27). Paulus 
hadde alt klaget sin sak inn for keiseren. Fangen var ikke lenger deres sak.

Les Apg 26,24–28. Hva appellerte Paulus til, og hva burde dette si oss om hva 
vår endelige autoritet bør være i trosspørsmål?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«Fikk dette Agrippa til å tenke på familiens fortid og deres forgjeves anstrengelser 
mot den mannen Paulus talte om? Tenkte han på bestefar Herodes og barnemordet 
i Betlehem? Eller onkelen Antipas og mordet på døperen Johannes? Eller sin egen 
far, Agrippa I, og apostelen Jakobs martyrdød? Tenkte han på katastrofene som kort 
etter rammet disse kongene som bevis for Guds vrede over deres forbrytelser mot 
hans tjenere? Minnet dagens pomp og prakt Agrippa om den dagen da hans far sto 
kledd i glitrende klær der i byen mens folk ropte at han var en gud? Hadde han glemt 
den forferdelige straffen som hadde rammet kongen allerede før ropene forstummet? 
Agrippa tenkte på brokker av dette, men den strålende scenen smigret ham, og stolt-
het og innbilskhet jaget høyere tanker på flukt» – SDA Bible Commentary, bind 6, 
side 1066, 1067.

  Spørsmål til drøftelse
1. Snakk sammen om Paulus’ beslutning om å appellere til keiseren. Var det 

riktig av ham (se Apg 25,25; 26,31.32)? Er det rett å gjøre strategiske valg for 
å beskytte oss i stedet for å stole fullt ut på Guds omsorg? 

2. Tenk over det Paulus bekjente overfor Agrippa: «Derfor, kong Agrippa, har 
jeg ikke vært ulydig mot det himmelske synet» (Apg 26,19). Hva sier det om 
apostelen? Hvor trofaste er vi mot vårt misjonskall (1 Pet 2,9.10)?

3. Paulus var opptatt av mennesker – ikke tall. I sitt siste forhør i Cæsarea sa 
han at hans ønske var at alle som hørte ham, ville bli som han, altså frelst av 
Guds nåde (Apg 26,29). Han var ikke mer opptatt av egen frihet og rettigheter 
enn av at de skulle få oppleve Guds frelse. Hva kan vi lære av dette? Hva er vi 
villige til å ofre for evangeliets skyld?

4. Agrippa fikk høre evangeliet av Paulus selv. Likevel avviste han det. Hvordan 
kan vi unngå å gå glipp av store muligheter når de byr seg? Hvordan kan vi 
holde oss åndelig våkne for det som skjer omkring oss?
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• Kina har flere kristne enn Italia. 
Landet er snart verdens største 
kristne senter.

• Det er 433 000 adventister i Kina 
og 1195 kirker. 

• Den første adventisten i Kina var 
Abram La Rue. Han dro til Hong 
Kong som kolportør i 1888 da han 
var 65 år.

22 .  september

ET NYTT LIV
Peter (40) Kina

Peters mål i livet var å bli matematikklærer og ta seg 
av sine fattige foreldre på den kinesiske landsbygda. 

Da han skulle begynne som lærer for mellomtrinnet, 
måtte han gjennom en legesjekk. Han spilte basketball 
og fotball, så det burde ikke være noe problem. Men 
Peter strøk til legesjekken. Han hadde en alvorlig lever-
sykdom og fikk ikke bli lærer.

"Alt var tapt," sa Peter. "Jeg hadde arbeidet i mange 
år for å komme ut av fattigdommen. Men alt forsvant på 
et øyeblikk."

Den kvelden sto Peter på en bro og ropte i nattemør-
ket: "Laotian [høyere makt], du er så urettferdig!" Han gråt og tenkte et øyeblikk på å hoppe i 
elva.

Foreldrene fikk ham til å legge seg inn på sykehuset. Forholdene der var dårlige, men de hadde 
ikke råd til noe bedre.

Etter tre dager gikk Peters mor til kirken for å be for sønnen. Hun gikk iblant på søndager, og 
trodde det var søndag, men det var lørdag, og adventistene ble forbauset da de hørte hennes kla-
ger i kirkesalen da de kom. "Hvorfor er du så nedfor?" spurte en eldre kvinne. Da hun fikk høre 
om Peter, sa hun: "Ta det med ro. Be ham stole på Gud. Han vil frelse dere."

Det var vanskelig for Peter å godta. Helt siden barneskolen hadde han lært at Gud ikke fantes. 
Han måtte velge: Bli på sykehuset og være en enda større byrde for foreldrene, og så dø, eller tro 
på Gud.

Han valgte å sette sin lit til Gud. Han ville ikke ha med seg medisiner hjem.
Den gamle adventisten fortalte Peter om et av kirkens sanatorier. Dit dro han, og han ble godt 

mottatt.
"Da jeg var syk og ensom, trengte jeg hjelp, men alle forlot meg," sa Peter. "Men på sanatoriet 

ba alle for meg. De godtok meg og viste meg kjærlighet."
Han ble på sanatoriet i to måneder. Der ba han, studerte Bibelen og lærte om et sunt liv. "Jeg 

glemte at jeg var syk. Jeg var så glad," sa Peter.
Etter to måneder ba han om å få dra og få en legesjekk. Resultatet kom som et sjokk, både på 

ham og legen. Han var frisk. 
Peter ble døpt. Det ble også foreldrene og besteforeldrene hans. I dag er Peter 40 år og bibel-

arbeider.
"Gud ga meg et nytt liv. Det gir jeg til ham," sa han.
Takk for misjonsgavene som gjør det mulig å spre evangeliet i Kina.
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Bakgrunnsstoff
Apg 27.28; Rom 1,18–20.

Minnevers
«Vær ikke redd, Paulus. Du kommer til å stå foran keiseren» (Apg 27,24).

Paulus hadde lenge ønsket å besøke Roma, men pågripelsen i Jerusalem endret alt. 
Da han ga etter for presset fra kirkelederne i byen, kom han i romersk fangenskap i 
nesten fem år. Dette var et slag for misjonsplanene hans.

Tross tilbakeslaget lovet Jesus at apostelen skulle få vitne for ham i Roma (Apg 
23,11). Når vi kludrer det til, kan Gud likevel gi oss en ny sjanse. Paulus ble ført 
til Roma som fange, og Bibelen sier ikke noe om at han kom til Spania, slik han 
hadde håpet (Rom 15,24). Etter løslatelsen fra det som kalles det første romerske 
fangenskap, ble Paulus arrestert igjen en tid senere, og denne gangen led han mar-
tyrdøden (2 Tim 4,6–8) under Nero i år 67. 

Ja, Paulus kom til Roma, og mens han satt i husarrest og ventet på å få sin sak inn 
for keiseren, talte han fritt med sine gjester (Apg 28,30.31), lenkene til tross (Ef 6,20; 
Fil 1,13). Blant dem var også viktige personer i keiserens hus (Fil 4,22).
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TIL ROMA

Etter et par års fengsel i Cæsarea (Apg 24,27) ble Paulus sendt til Roma. Bruken av 
«vi» og den detaljerte skildringen av sjøreisen til Italia (Apg 27,1–28,16) tyder på 
at Lukas var med. Det var også Aristarkos, en annen kristen (Apg 27,2). En annen 
viktig person i historien var den romerske offiseren Julius, som også hadde andre 
fanger i sin varetekt (Apg 27,1). 

Det var sensommer da de dro av sted. Fasten (Apg 27,9) er forsoningsdagen i 
andre halvdel av oktober. På grunn av været reiste man nødig i Middelhavet mellom 
november og mars. Og de støtte på vanskeligheter fra første stund. Det tok lang tid å 
nå bukta «Gode havner» på Kreta (Apg 27,8).

Les Apg 27,9–12. Hvordan grep Paulus inn, og hvordan ble det mottatt?

Paulus talte for døve ører. De ville seile enda seks mil vestover til en havn 
(Føniks) og overvintre der. Men det slo om til uvær. Mannskapet måtte la skipet 
drive sørvestover med vinden, vekk fra land. Snart begynte de å kaste lasten over 
bord, også skipsutstyr, i et forsøk på å gjøre skipet lettere, for det tok inn vann. 
Situasjonen var prekær. I flere dager hadde de lite dagslys, dårlig sikt, og regnet 
høljet ned og stormen raste. De visste ikke hvor de var, og helt utmattet mistet de alt 
håp om redning (Apg 27,20).

Les Apg 27,21–26. Hva var Paulus’ nye inngrep i historien?

Paulus ga besetningen et profetisk budskap fra Gud. De skulle ikke fortvile eller 
miste håpet. De slapp ikke unna farer og tap, men alle ville beholde livet.

Hvorfor måtte en Herrens tjener som Paulus lide så mye? Hva kan vi lære av hans 
erfaringer?

__________________________________________________________________________________________________________________
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SKIPBRUDDET

I sitt andre inngrep i historien forsikret Paulus alle om bord – 276 i alt (Apg 27,37) – 
at selv om ikke alt kom til å gå enkelt for seg, ville alle overleve, men skipet ville gå 
tapt (Apg 27,22). Fjorten dager senere gikk det som forutsagt. Stormen raste ennå, og 
skipet bare drev omkring, men sjøfolkene merket at de var nær land. Kanskje hørte 
de lyden av brenningene? De loddet dybden, og av frykt for at skipet skulle drive 
mot klippene kastet de fire ankere fra akterstavnen. Imens ba de til gudene om at 
dagslyset måtte komme (Apg 27, 28.29).

Les Apg 27,30–44. Hva kan denne historien lære oss?

I begynnelsen av reisen behandlet offiseren Paulus fint, men så ingen grunn til å stole 
på apostelens sjøkunnskap. Men to uker senere var situasjonen en annen. Paulus 
hadde vunnet offiserens respekt med sine profetord om skipbruddet, som nå var ved 
å gå i oppfyllelse (Apg 27,21–26).

Paulus ba folk ta mat til seg, ellers ville de ikke ha krefter til å svømme i land. 
Forsynet fritar oss ikke for det som ellers er vår plikt. «I hele denne fortellingen er 
det en fin balanse mellom Guds løfte om at de er trygge og folkets innsats for å sørge 
for det.» – David J. Williams: Acts (Grand Rapids, 1990), side 438. 

Da det begynte å bli lyst, fikk de land i sikte. Det var en bukt med en strand der 
de ville sette skipet på grunn. Men skipet nådde ikke stranden. Det traff en sandban-
ke og ble slått i stykker av brenningene. Soldatene ville drepe fangene for at de ikke 
skulle rømme, men offiseren stanset dem, mest på grunn av Paulus. Det gikk som 
Gud hadde sagt. Alle overlevde. 

Hva bør det si oss om kraften i Paulus’ vitnesbyrd og karakter at soldatene ikke 
fikk drepe fangene fordi offiseren ville redde Paulus?

__________________________________________________________________________________________________________________
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PÅ MALTA

Det var først da de kom i land at de skjønte at de var på Malta, en liten øy rett sør 
for Sicilia, midt i Middelhavet. I de to ukene de drev rundt på havet, hadde de hadde 
lagt bak seg nesten 80 mil siden «Gode havner» på Kreta. Nå måtte de bli der de tre 
vintermånedene før de kunne fortsette reisen (Apg 28,11).

Les Apg 28,1–10. Hva skjedde på Malta, og hvordan kunne Gud bruke Paulus?

Malteserne var vennlige og gjestfrie. De tente bål for dem. Temperaturen på denne 
tiden av året var neppe mer enn ti grader.

Hendelsen med slangen gjorde folk oppmerksom på Paulus. Først mente de at 
slangebittet var uttrykk for gudenes vrede. De trodde Paulus var en morder som 
hadde unnsluppet drukningsdøden, men som gudene likevel fikk ram på, kanskje 
var det greske gudinnen Dikê, rettferdighetens og hevnens gudinne. Da apostelen 
ikke døde, ble han hyllet som en gud, som i Lystra for mange år siden (Apg 14,8–18). 
Lukas nevner det ikke, men Paulus benyttet nok anledningen til å vitne.

Publius var enten den romerske landshøvdingen på Malta eller en lokal stormann. 
Han tok imot Paulus og hans følge i tre dager, til de fant et mer permanent tilholds-
sted. Etter helbredelsen av mannens far kom også andre maltesere for å bli helbredet.

Lukas nevner ingen omvendelser, eller at Paulus etterlot noen menighet da han 
forlot Malta. Det er kanskje en tilfeldighet, men det viser at vårt oppdrag i verden 
ikke bare er dåp og kirkeplanting. Det er også å ta seg av mennesker og deres behov. 
Dette er en del av evangeliet (Apg 20,35, se Tit 3,14).

Det er interessant at øyfolket hadde begreper om Guds rettferdighet. Hvor hadde 
de det fra? Se Rom 1,18–20.
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I ROMA

Etter tre måneder på Malta kunne Paulus og følget hans fortsette reisen (Apg 28,11). 
De kom til Puteoli (Apg 28,13), dagens Pozzuoli i Napoli-bukten, og derfra tok de 
landeveien til Roma (se Apg 28,11–16). 

Ryktet om Paulus’ ankomst gikk foran ham, og en gruppe kristne fra Roma kom 
for å ta imot ham. Paulus hadde aldri vært i byen, men han hadde mange venner der: 
medarbeidere, konvertitter, slektninger og mange andre som han var glad i (Rom 
16,3–16). Møtet på veien til Appia må ha vært ganske spesielt når man tenker på 
skipbruddet og at Paulus kom som fange. Han ble møtt med slik kjærlighet og om-
sorg at han takket Gud og følte seg styrket foran møtet med keiseren.

I sin rapport har nok Festus skrevet at hva romersk lov angikk, var ikke Paulus 
skyldig i noe av betydning (Apg 25,26.27; 26,31.32). Det var trolig derfor han fikk 
bo privat (Apg 28,30) i stedet for å bli satt i et fengsel eller en militærleir, men etter 
romersk skikk og bruk var han lenket til en soldat. Når Paulus bekostet oppholdet 
selv, må han ha drevet sitt yrke (Apg 18,3).

Les Apg 28,17–22. Hva gjorde Paulus da han hadde flyttet inn?

Kunne ikke Paulus gå til synagogen, så kunne synagogen komme til ham. Som 
vanlig henvendte han seg først til jødene (Rom 1,16). Han kalte sammen deres ledere 
og bedyret sin uskyld. Han forklarte at han ene og alene var fange for Israels håp 
(Apg 23,6; 24,15; 26,6–8). Han ville ikke så mye forsvare seg som skape tillit, slik 
at han kunne forkynne evangeliet og vise at Jesu oppstandelse var oppfyllelsen av 
Israels håp. Jødene var forundret over at de ikke hadde hørt noe fra Jerusalem om 
Paulus, og de hørte på ham.

Les Apg 28,22. Hva sier dette om den fiendtligheten de troende fremdeles ble 
møtt med? Hvordan kan vi være trofaste når andre taler mot vår tro?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EVANGELIETS SEIER

En dag kom et stort antall jøder for å høre Paulus legge ut om evangeliet (Apg 28,23).

Les Apg 28,24–31. Hvorfor siterte Paulus Jesaja i denne sammenheng? 

Sitatet fra Jes 6,9.10 viser hva som skjer når folk ikke vil ta imot budskapet fra Gud. 
Noen jøder trodde, andre ikke, og den store uenigheten ga ham ikke annet valg enn å 
henvende seg til hedningene igjen (Apg 13,46.47; 18,6).

Paulus måtte vente to år på keiseren. Imens satt han i husarrest, men han kunne 
fritt forkynne for dem som besøkte ham. Den siste scenen i Apg understreker evan-
geliets seiersgang, for ingen makt hadde klart å stanse det.

Det er uklart hvorfor Lukas avslutter boken nå, for man vet at Paulus ble løslatt 
på grunn av bevisets stilling og dro på enda en misjonsreise, før han igjen ble ført til 
Roma og henrettet (2 Tim 4,6–8). Men kanskje hadde evangeliet alt nådd «verdens 
ende» i og med at det var forkynt i Roma (Apg 1,8).

«Paulus viste tålmod og glede under det lange og ufortjente fangenskapet. 
Sammen med troen og motet var de som en eneste lang preken. Hans sinnelag var 
så helt annerledes enn verdens sinnelag. Det bar bud om at han var fylt av en kraft 
som overgikk alt annet i verden. Hans eksempel drev de kristne til en større innsats 
for den saken som Paulus ikke lenger kunne virke for offentlig. Da det syntes som 
om apostelen var avskåret fra å være til nytte og etter alt å dømme ikke kunne gjøre 
noen verdens ting, førte hans lenker til at det ble sanket nek for Kristus i områder 
han syntes å være utestengt fra.» – Alfa og Omega, bind 6, side 315–317 [AA 464].

Hva kirkens oppdrag angår, kan man si at historien om evangeliets utbredelse 
ikke er avsluttet, og det er her hver enkelt av oss kommer inn i bildet. Mange flere 
spennende og dramatiske kapitler er skrevet gjennom århundrene, noen ganger 
med blod. Nå er det vi som skal skrive et kapittel og fullføre det oppdraget Jesus ga 
disiplene, «og så skal enden komme» (Matt 24,14).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Kristus har gitt menigheten en hellig oppgave. Medlemmene bør være redskaper 
Gud kan bruke til å gjøre verden kjent med sin nådeskatt, Kristi ufattelige rikdom. 
Frelseren verdsetter ingen mennesker høyere enn slike som er villige til å vise 
verden hans ånd og karakter. Mer enn noe annet behøver verden mennesker som 
viser Frelserens kjærlighet. Hele himmelen venter på mennesker som Gud kan bruke 
til å åpenbare den kraft som bor i kristendommen.» – Alfa og Omega, bind 6, side 
412 [AA 600].

«Gud har ventet lenge på at viljen til tjeneste skal gripe hele menigheten, slik 
at alle arbeider for ham ut fra de forutsetninger de har. Når medlemmene av Guds 
menighet lyder misjonsbefalingen og utfører sin gjerning fjern og nær hvor det er 
bruk for dem, vil hele verden snart være advart og Herren Jesus komme tilbake med 
kraft og stor herlighet.» – Alfa og Omega, bind 6, side 79 [AA 111]

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan fremstiller Lukas Paulus’ tro på Gud gjennom hele reisen til Roma? 

Hvordan ble andre påvirket av hans tro?

2. Til tross for alt han hadde gjennomgått, ga Paulus aldri slipp på troen eller 
sitt oppdrag. I Roma forkynte han til tross for begrenset handlefrihet. Hva 
kan vi gjøre når vi fristes til å slutte å forkynne evangeliet for noen?

3. Les Rom 1,14.15. Hvorfor følte Paulus at han sto i gjeld og skulle forkynne 
evangeliet for alle? Er vår plikt mindre enn hans? Tenk over dette: «Å redde 
sjeler bør være livsverket for alle som bekjenner Kristus. Vi står i gjeld til 
verden for den nåde Gud har gitt oss, for lyset som har skint for oss og for 
skjønnheten og kraften i sannheten vi har funnet.» – Testimonies for the 
Church, bind 4, side 53.

4. Les det avsnittet fra Jesaja som Paulus brukte. Hvordan kan det gjelde oss? 
Ja, vi har mottatt mye sannhet, men hvilken åndelig fare utsetter vi oss for 
hvis vi forherder oss mot den eller sider ved den som ikke er slik vi lyster? 

5. Tenk deg at du var soldaten som var lenket til Paul. Hva tror du han så i man-
nen som han var så tett knyttet til? 
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FREMTIDIGE PROSJEKTER:

Helsesenter i Lahore, Pakistan

Helsesenter i Kambodsja

Språkskole i Laos

Internasjonal misjonsskole i Nakhon 
Ratcchasima i Thailand

29 .  september

TRETTENDE SABBAT
Jin Rong Gao, Taiwan

Etter å ha besøkt Sør-Korea, Japan, Mongolia og Kina skal vi dag møte en mann fra Taiwan. 
Jin Rong Gao og hans kone fikk jobb på en sykkelfabrikk i Taiwan. Lønnen var dårlig, men 

de hadde fri på sabbaten.
Etter noen måneder klarte han å skaffe sin bror, fire søstre og andre familiemedlemmer jobb 

der også, så de kunne ha fri på sabbaten. 
Jin Rong slet med den lave lønnen, men ble i jobben på grunn av sabbaten. Og da etterspørse-

len etter sykkelrammer plutselig økte, fikk de høyere lønn, men det var ikke gratis.
En fredag ettermiddag sa sjefen at alle 16 måtte jobbe på lørdager.
Jin Rong sa: "Det kan jeg ikke." 
Sjefen svarte: "Det er opp til deg. Velg mellom sabbaten og jobben."
Den natten sov Jin Rong dårlig. Ikke bare han, men hans kone og slektninger kunne komme til 

å miste jobben. Han la saken frem for Gud. Neste dag gikk alle sammen i kirken.
Sjefen var rasende. Under halvparten av arbeiderne kom. Han sendte hjem resten og sa at alle 

måtte komme etter solnedgang og også jobbe søndag.
På tirsdag ble Jin Rong kalt inn til sjefen. "Vil du tjene mer?" spurte han.
"Sa du ikke at jeg ville miste jobben på grunn av sabbaten," svarte Jin Rong.
Sjefen sa at etterspørselen etter sykkelrammer var blitt så stor at han måtte åpne enda en 

fabrikk. Der kunne Jin Rong være arbeidsleder og få mye høyere lønn. Men han måtte arbeide på 
lørdag.

Jobben hørtes spennende ut, men Jin Rong takket nei. Sjefen ble ikke sint, men sa at de ville 
innføre et nytt tidsskjema: Fabrikken ville holde stengt på sabbaten og åpne etter solnedgang, 
samt være åpen på søndager.

"Ingen jobber på sabbaten, ikke engang sjefen," sa Jin Rong.
Hans medarbeidere er imponert over hans tro, og fire har tatt dåp. 

La oss gi et godt offer i dag så flere kan få høre evangeliet.

[Offeret tas opp]



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/
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SOLNEDGANG FREDAG KVELD I 2018

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:  
http://www.hvafor.no/oppslag/nar-er-soloppgang-og-solnedgang 
*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 25. mars og 28. oktober

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   5 15.31 15.56 15.49 14.56 13.25 - - -
  12 15.45 16.08 16.02 15.13 13.57 13.02 - -
  19 16.00 16.23 16.19 15.33 14.28 13.49 13.15 12.03
  26 16.18 16.39 16.36 15.54 14.59 14.28 14.02 13.20
 Februar   2 16.36 16.55 16.55 16.16 15.28 15.03 14.42 14.07
  9 16.54 17.12 17.14 16.38 15.57 15.35 15.17 14.47
  16 17.12 17.29 17.32 17.00 16.25 16.06 15.50 15.23
  23 17.30 17.46 17.51 17.22 16.51 16.35 16.21 15.56
 Mars   2 17.48 18.02 18.09 17.43 17.17 17.04 16.51 16.28
  9 18.05 18.18 18.27 18.03 17.42 17.31 17.19 16.58
  16 18.23 18.34 18.44 18.23 18.06 17.57 17.47 17.28
  23 18.40 18.50 19.02 18.43 18.31 18.24 18.15 17.58
  30 19.57* 20.05* 20.19* 20.03* 19.55* 19.50* 19.43* 19.27*
 April   6 20.14 20.21 20.36 20.24 20.20 20.18 20.12 19.58
  13 20.31 20.37 20.54 20.44 20.45 20.46 20.41 20.30
  20 20.48 20.53 21.12 21.05 21.12 21.15 21.13 21.04
  27 21.05 21.08 21.29 21.26 21.39 21.46 21.47 21.42
 Mai   4 21.23 21.24 21.47 21.48 22.09 22.21 22.25 22.27
  11 21.40 21.40 22.05 22.09 22.40 23.01 23.13 23.37
  18 21.56 21.54 22.22 22.31 23.16 23.56 - -
  25 22.12 22.08 22.38 22.52 00.00 - - -     
Juni   1 22.25 22.20 22.52 23.11 - - - - 
  8 22.36 22.29 23.03 23.27 - - - -
  15 22.43 22.35 23.10 23.37 - - - -
  22 22.45 22.38 23.13 23.41 - - - -
  29    22.44    22.37  23.11 23.37 - - - -     
 Juli   6 22.38 22.32 23.05 23.27 - - - - 
  13 22.28 22.24 22.54 23.11 01.00 - - -
  20 22.15 22.12 22.41 22.53 23.50 - - -
  27 22.00     21.59 22.25 22.32 23.11 23.41 00.09 -     
August   3 21.43 21.43 22.08 22.11 22.37 22.54 23.03 23.14
  10 21.24 21.27 21.49 21.48 22.06 22.16 22.19 22.18
  17 21.05 21.09 21.29 21.24 21.35 21.41 21.40 21.34
  24 20.45 20.50 21.08 21.00 21.05 21.07 21.05 20.55
  31 20.24 20.31 20.47 20.36 20.36 20.35 20.31 20.18
 September   7 20.03 20.11 20.26 20.12 20.07 20.04 19.57 19.43
  14 19.42 19.51 20.04 19.48 19.38 19.33 19.25 19.09
  21 19.20 19.31 19.42 19.23 19.09 19.02 18.53 18.35
  28 18.59 19.11 19.21 18.59 18.41 18.31 18.21 18.01
 Oktober   5 18.38 18.51 18.59 18.35 18.13 18.01 17.49 17.28
  12 18.17 18.32 18.38 18.11 17.44 17.31 17.18 16.54
  19 17.57 18.13 18.18 17.48 17.16 17.00 16.46 16.20
  26 17.38 17.55 17.58 17.25 16.48 16.29 16.13 15.45
 November   2 16.19* 16.38* 16.39* 16.03* 15.20* 14.58* 14.39* 14.08*
    9 16.02 16.22 16.21 15.42 14.53 14.26 14.04 13.29
  16 15.47 16.08 16.05 15.22 14.25 13.53 13.27 12.42
  23 15.33     15.56 15.51 15.05 13.58 13.17 12.40 -
  30 15.23 15.47 15.40 14.50 13.32 12.31 - -    
 Desember   7 15.15 15.41 15.33 14.39 13.07 - - - 
  14 15.12 15.38 15.29 14.34 12.46 - - -
  21 15.14 15.40 15.31 14.34 12.37 - - -
  28 15.19 15.45 15.36 14.40 12.52 - - -



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 2018 brukes årgang A

Smårollingene, 3–5 år
I 2018 brukes årgang A

Miniorene, 6–9 år
I 2018 brukes årgang C

Power Points, 10–13 år
I 2018 brukes årgang C

Real Time Faith, 14–16 år
I 2018 brukes årgang C
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med  
Norsk Bokforlag  
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no 
eller til ordrekontoret  

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

Temaene er arbeidstitler og endringer kan derfor forekomme.

4. KVARTAL 2018
Temaet for neste kvartal er enhet i Kristus, og studiene vil i all hovedsak kretse rundt to 
temaer:

a.  Kirken er Guds familie på jorden. Medlemmene tilber, tjener og studerer sammen. 
Men hvordan definerer og forklarer vi hva kirken er og hvem den består av?

b.  Kirken har fått et oppdrag – nemlig å bringe gode nyheter til verden. Hvordan gjør 
vi det, og hvordan kan vi bevare enhet i mangfold?

Forfatteren av bibelstudiematerialet er Denis Fortun. Han er prosessor i teologi ved 
Andrews University, Michigan, USA.

1. KVARTAL 2019
Åpenbaring

2. KVARTAL 2019
Familien

3. KVARTAL 2019
Tjenende forkynnelse

4. KVARTAL 2019
Esra og Nehemja



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

Takk for at du har påtatt deg den viktige oppgaven som gruppeleder/tilrettelegger 
for bibelstudier i din menighet! Her er tips og ideer til forberedelsene:

I Danmark prøver man noe nytt og spennende dette kvartalet. På deres nettside 
ligger en oversettelse av det tyske bibelstudiematerialet. Det følger temaet for ver-
denskirken, men man har skrevet leksene selv, se https://adventist.dk/adventister/
bibelstudie

Hvis du er interessert i å finne sabbatsskoleleksen på et annet språk, eller lek-
sehjelpene utarbeidet for lærere, finnes dette via dette nettstedet (det er ikke en 
offisiell «adventistside», men de som driver siden, har samlet mange ressurser på 
ett sted):
www.ssnet.org

Misjonsfortellingene som film, Mission Spotlight
Hvert kvartal er alle misjonsfortellingene tilgjengelige som film, med norsk 
tale. Du finner fortellingene for dette kvartalet her: http://www.hopechannel.no/
on-demand/episoder/ml/mission-spotlight-q2/

Bibelstudiet på TV
Hope Channel sender bibelstudiet på TV hver uke, og i tillegg er det tilgjenge-
lig on demand via nettsiden deres, se http://www.hopechannel.no/  NB! Dette er 
norske programmer!

Du kan også velge å se bibelstudiet på andre språk via Hope Channel. Her er en 
link til Derek Morris’ bibelstudieprogram: http://hopess.hopetv.org/

Hjelp for bibelstudieledere på norsk
Hver uke lager Terje Bjerka en bibelstudieguide, og i tillegg lager jeg tips til bibel-
studiet. Sistnevnte har som målgruppe også studentene (18-35 år). Disse sendes ut 
som e-post, og du kan starte abonnement slik: Send en blank e-post til: leksehjelp-
subscribe@listserver.no fra den e-postkontoen du vil motta utsendelsene til. 
Ved start av abonnementet vil du motta en e-post som må bekreftes av deg. Ved 
problemer, send en e-post til postmaster@adventist.no.



Jeg går og leker med noen tanker om at vi kanskje burde lage noen alternative 
bibelstudier som et supplement. Hvis du har noen gode ideer, hører jeg gjerne fra 
deg. Jeg bidrar også gjerne til en inspirasjonssamling om sabbatsskolen/bibelstu-
diene i menigheten. Hvis din menighet kunne tenke seg å være vertskap for en 
kursdag for flere menigheter, kan jeg eventuelt være behjelpelig med arrangemen-
tet og å skaffe en eller flere kyndige kursholdere. Ta kontakt med meg på epost 
eller telefon.

Hilsen fra Nina Myrdal, leder for sabbatsskoleavdelingen
E-post: nina.myrdal@adventist.no
Tlf. 32 16 16 75

Lykke til med bibelstudiene!



DEN NORDASIATISKE STILLEHAVSDIVISJON

UN
IO

N 
 

ME
NI
GH

ET
ER

 
GR

UP
PE

R 
ME

DL
EM

ME
R 

 
FO

LK
ET

AL
L

Ki
na

 
1 

19
5 

 
3 

12
1 

 
43

3 
44

9 
1 

38
6 

04
0 

00
0

Ja
pa

n 
 

97
  

51
  

15
 1

51
 

12
5 

31
0 

00
0

Ko
re
a 

 
71

5 
 

14
7 

 
24

7 
14

3 
75

 9
16

 0
00

Mo
ng

oli
a 

 
6 

 
5 

 
2 

17
7 

3 
09

5 
00

0
Ta

iw
an

  
56

  
29

  
6 

29
6 

23
 4

99
 0

00

I A
LT
  

2 
06

9 
 

3 
35

6 
 

70
4 

21
6 

1 
61

3 
86

0 
00

0

PR
O

SJ
EK

T
ER

:

1 
 

Ho
lis
tis

k 
me

ni
gh

et
sp
lan

tin
g 
i k

in
es
isk

 b
y

2 
Fø

rs
te
 a

dv
en

tis
tk
irk

e 
i S

ejo
ng

, S
ør
-K
or
ea

3 
In
te
rn
at
sk
ole

 i 
Ul
aa

nb
aa

ta
r 
i M

on
go

lia
4 

Op
pl
ær

in
gs
se
nt
er
 i 

un
gd

om
se
va

ng
eli

se
rin

g 
i S

et
ag

ay
a-
me

ni
gh

et
en

 
i T

ok
yo

5 
Se
ks
 h

els
es
en

tre
 t
il 

by
er
 i 

Ta
iw

an



Adventistkirken er i gang med et verdensomspennende, modig initiativ kalt 
«Alle engasjert» (på engelsk «Total membership Involvement» – TMI). Alle 
som har tilknytning til Adventistkirken, utfordres til å engasjere seg med å 
gjøre Gud kjent ved å bygge broer gjennom ord og gjerninger. «Glem ikke å 
gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud» (Hebr 13,16). 
Under er noen ideer til hvordan du kan engasjere deg. 

1.  Hjelp en mor som strever med barnevognen over kanter, trapper, snø, eller 
inn i bussen osv.

2.  Hvis du er en del av en gruppe, prøv å involvere alle i samtalen.

3.  Gi en oppmuntring til foreldrene dine, og takk dem for alt de gjør for deg. 
Eller gi et kompliment til foreldre med barn som oppfører seg godt.

4.  Ta initiativ til å hilse på en ny nabo for bli litt kjent, og tilby din 
lokalkunnskap.

5.  Tilby din tjeneste hvis menigheten trenger noen til å ha bibelstudier med 
interesserte personer. Er du usikker på hvordan du gjør det, så spør pastoren 
om du kan være med ham eller henne og lære.

6.  Hvis du ser en i kirken som sitter eller står alene, gå bort og hils og slå av en 
prat.

7.  Ha et hjørne i sabbatsskolen eller gudstjenesteprogrammet for å dele nye 
erfaringer fra den siste uken.

8.  Finn selv på noe hyggelig, godt, oppmuntrende, hjelpende, kjærlig å gjøre. 
Bare fantasien setter grenser. 
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