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A/S (forkortet NBK).



1) Hva vil du at folk skal vite om deg?
Om folk kan se på meg som et vanlig, 
ufullkomment menneske som har blitt 
grepet av og er underveis med en fullkom-
men Gud, så er jeg tilfreds med det.

2) Hvilket forhold har du til 
bibelstudiegrupper?
Bibelstudiegrupper er noe jeg brenner 
for, grupper der man kan utforske Bibelen 
sammen, stille ærlige spørsmål og komme 
med ærlige svar og erfaringer – og også inn-
rømme det når disse mangler. Det viktigste 
for meg er at studiene alltid sentrerer rundt 
Gud som person, vårt forhold med Jesus og 
dets praktiske betydning i hverdagen. 

3) På hvilken måte deltar du i studie-
grupper: stiller du flest spørsmål eller 
gir du svar?
Begge deler – men jeg liker å dele tanker, 
erfaringer og vers som jeg personlig føler 
svarer på spørsmålene, eller i alle fall 
kaster noe lys over problematikken. 

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest 
betatt av?
Apostelen Johannes, vil jeg si. Han hadde 
det tetteste forholdet til Jesus og gikk 
fra å være «tordensønn» til å bli den 
elskede og elskende disippelen. Hans 
forhold til Jesus tror jeg resulterte i hans 
teologiske mesterverker i Det nye testa-
mentet: Johannes-evangeliet/-brevene og 
Åpenbaringsboken.

5) Hva er etter din mening den viktigste 
boken i Bibelen?

Johannes-evangeliet. Jeg synes det legger 
et solid grunnlag for en korrekt forståelse 
av Jesus fra Nasaret og hans unike vesen, 
hans rolle og identitet.

6) Identifiserer du deg med den bort-
komne sønnen eller broren hans?
Begge deler. Akkurat nå er det den bort-
komne sønnen.

7) Hva er det beste du har opplevd i en 
bibelstudiegruppe?
Når min egen byrde for et spesielt tema 
i Bibelen (Åndens virkningsfulle kraft i 
motsetning til rent kognitiv utveksling 
og argumentasjon) viste seg å være den 
andres lengsel uten at vi hadde snak-
ket om det på forhånd, og der vi begge 
følte et kall til å ta større steg i tro i 
hverdagen.

 8) Er det mulig å lese Bibelen uten å bli 
politisk engasjert?
Både ja og nei, vil jeg si. Individets og 
samfunnets verdier ligger til grunn for 
deres politikk. Bibelens budskap dreier 
seg i aller største grad om våre verdier 
og prioriteringer. Dermed kan (og burde) 
en bibeltroende ikke være 100 % nøytral 
og uengasjert i det politiske spillerom-
met. Samtidig peker Bibelen fram mot et 
kommende rike som skal knuse alle men-
neskelige riker og systemer. Det dreier 
seg om en balanse mellom å gjøre det 
beste ut av det her og nå og likevel huske 
at opprettelsen av Guds rike på jord er 
ene og alene Guds initiativ og ansvar og 
avhenger av Hans plan og timing, ikke 
menneskets.

Åtte faste
David-Kingsley Kendel
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REDAK TØRENS FORORD

Et «halmbrev»?

Jakobs brev har vært en av de mest misforståtte bøkene i Bibelen. I Leipzig-debatten i 1519 
brukte Johann Eck det til å utfordre Martin Luthers syn på rettferdiggjørelse ved tro alene 
og insisterte på at gjerninger var en del av regnestykket.

Luther benektet at brevet var inspirert, hovedsakelig ut fra påstanden om at det lærte 
rettferdiggjørelse ved gjerninger. I innledningen til sin tyske oversettelse av Det nye tes-
tamente av 1522 skrev Luther at han foretrakk bøker som Johannes, 1 Johannes, Romerne, 
Galaterne, Efeserne, og 1 Peter, som åpenbarer Kristus og lærer «alt som er nødvendig og 
velsignet [...] å vite.»

Forordet til Jakobs brev var enda krassere. Luther sa at det «egentlig var et halmbrev», 
siden det «ikke var noe av evangeliet i det.» Selv om Luther ikke fjernet det fra Skriften, 
skilte han Jakobs brev fra det han mente var kjernen i kanon.

Luthers vektlegging av Paulus-brevene, spesielt Romerbrevet og Galaterbrevet, og hans 
forkastelse av Jakob til annet enn andakt, har påvirket mye senere kristen tankegang.

Hvem var egentlig Jakob? Undergravde han Paulus’ tanke om rettferdiggjørelse ved 
tro ved å si at rettferdiggjørelsen egentlig skyldes gjerninger? Eller hadde han bare en litt 
annen vinkling på emnet, ikke ulikt det vi finner hos Jesus i evangeliene? Dette siste er 
tilfelle.

Ikke alle reformatorene delte Luthers oppfatning. Ingen ringere enn Melanchthon, Luth-
ers nærmeste medarbeider, mente at det ikke var noen konflikt mellom Paulus og Jakob.

Jakob hadde førstehånds kjennskap til Jesus. Det kan tenkes at hans brev er det aller 
eldste og gjenspeiler Jesu lære best slik vi finner den i evangeliene. Som i Jesu lignelser 
er mange bilder hentet fra landbruk og finans. Andre viktige temaer er visdom, bønn og 
fremfor alt tro.

Jakobs brev er unikt og åpner et vindu inn til noen av kampene i de første menighetene. 
Misunnelse, sjalusi, og verdslighet hadde sneket seg inn, og sosiale og kulturelle påtrykk 
skapte splid mellom rike og fattige kristne. Vi ser også den store konflikten når Jakob 
angriper falsk visdom og tro.

Jakobs brev utstråler tillit til Jesu gjenkomst, det har også viktige tanker om loven, dom-
men og Jesu gjenkomst. Elia fremstår som et forbilde for oss. Dette er spesielt relevant for 
syvendedags-adventister, som har fått oppgaven å berede veien for Kristi gjenkomst.
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Så vår reise i dette kvartalet spenner på et vis over hele den kristne æra, for den omfat-
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Livets verktøykasse  
– Guds visdom i hverdagen

Du vil sikkert helst at livet skal være på din side 
og ikke motarbeide deg. Men hvem kan vise deg 
hvordan du skal få et godt liv? Bare Gud, han som 
kjenner livets lover og lar deg få del i sin visdom. 
 
Bill Hybels tar for seg Salomos ordspråk og tilbyr 
deg veiledning i praktisk kristenliv. Han lar deg se 
hvordan du kan omsette Guds visdom i handling slik 
at både du selv, din familie og dine vennskap, og 
også din tjeneste for andre, kan bli forvandlet.
 
Bill Hybels er pastor i den verdenskjente menigheten Willow Creek Community 
Church. Han har skrevet mange bøker, deriblant bestselgeren om bønn: 
For travelt til ikke å be.

«Man gjør klokt i å høre på en som er så dyktig og har så 
mange jern i ilden som Bill Hybels.» – Steve Chalke
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Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følg
ende tilleggsmateriale som du kan få kjøpt på engelsk:

Adult Teachers Quarterly
Dette er den tradisjonelle engelske leksehjelpen for bibelstudier, med mye 
ekstra informasjon, flere henvisninger og utfyllende spørsmål som du kan 
bruke i gjennomgåelsen. 
http://sspm.gc.adventist.org

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

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

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

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

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

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

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

epost: ordre@norskbokforlag.no



Bakgrunnsstoff
 Joh 7,2–5; 1 Kor 15,5–7; Jak 1,3; 2,5; 1 Pet 2,9.10; Matt 7,24–27.

Minnevers
«Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere» (Joh 15,14).

Vi lever langt fra den første kristne menighet, både i tid og kultur. Derfor har 
vi få begreper om hvordan det var å tilhøre den nye bevegelsen i en tid da 
mange møttes i hjemmene og de fleste troende var jøder som ble forfulgt av 
sine landsmenn. Jakobs brev gir oss et av de første innblikk i jødisk kristendom 
før den forsvant i tåken av konflikter mellom jøder og kristne og før jødene ble 
skjøvet ut over sidelinjen i den overveiende hedningkristne menigheten i det 
andre århundret og fremover.

Det later ikke til at det var noen bestemt krise som fikk Jakob til å skrive 
dette brevet. Det er skrevet til et bredere fellesskap som er «spredt omkring» 
(Jak 1,1).

Før vi gir oss i kast med brevet, skal vi prøve å finne ut noe om forfatteren. 
Vi skal ta opp spørsmål som: Hvem var Jakob? Hva var hans bakgrunn? Hvor-
dan hadde forholdet til Jesus vært? Og hvilken stilling hadde han i menigheten?

8 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 4
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Lekse 1  /  4. oktober Søndag

JAKOB, JESU BROR

Forfatteren av brevet må ha vært godt kjent i kirken, for det sies ikke annet om 
ham er enn det som står i Jak 1,1: «Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, 
sender sin hilsen til de tolv stammer som er spredt omkring i fremmede land.»

Fire personer i NT heter Jakob: to av de tolv disiplene (Mark 3,17.18), far til 
Judas (en av de tolv, men ikke Judas Iskariot, Luk 6,16), og en av Jesu brødre 
(Mark 6,3). Av de fire var det bare Jesu bror som levde lenge nok og var viktig 
nok i menigheten til å ha skrevet et slikt brev. Derfor tror vi at det er Jakob, 
Jesu bror, som har skrevet brevet.

Som sønn av en tømmermann (Matt 13,55) hadde Jakob bedre muligheter 
for skolegang enn en vanlig bonde. Hans brev er blant de beste eksemplene på 
litterær gresk i NT. Det store ordforrådet, hans retoriske teft og beherskelsen av 
GT overgås bare av Hebreerbrevet. Siden hans navn står først i listen over Jesu 
brødre, var Jakob trolig den eldste av dem. Men det at Jesus overlot omsorgen 
for sin mor til Johannes (Joh 19,26.27), kan tyde på at brødrene hans ikke var 
Marias egne barn, men Josefs sønner fra et tidligere ekteskap.

Les dette verset i lys av Jesu virksomhet: «Da hans nærmeste hørte det, gikk 
de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: ‘Han er gått fra forstanden’» (Mark 
3,21, se også Joh 7,2–5). Hva sier dette om hvordan Jesu egen familie betraktet 
ham? Hva kan vi lære av dette hvis vi iblant opplever at våre egne misforstår 
oss?

«Det var en falsk forestilling om Messias› gjerning og en manglende tro på 
Jesu guddommelige natur som fikk brødrene hans til å oppfordre ham til å 
stå offentlig frem for folket ved løvhyttefesten.» – Alfa og Omega, bind 5, 
side 45 [DA 485].

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



JAKOB, DEN TROENDE

Les 1 Kor 15,5–7 og Apg 1,14. Hva sier dette om forandringen som inntraff 
hos Jakob?

Jesus viste seg for mange etter oppstandelsen, deriblant Peter og «de tolv» 
(minus Judas Iskariot). Deretter viste han seg for over 500 på en gang. Jakob 
var tydeligvis ikke til stede på møtet med de 500, men Jesus viste seg for ham, 
og det må ha vært noe spesielt siden det er nevnt særskilt. Hva som skjedde 
på det møtet, forteller ikke Bibelen. Men det må ha gjort inntrykk på ham, for 
Jakob ble en trofast kristen og en viktig leder i menigheten.

Hva annet vet vi om Jakob? Apg 12,16.17; 15,13.14.19; Apg 21,17–19; Gal 
1,18.19; 2,9.

Jakob ble snart en av lederne i menigheten i Jerusalem. Da en engel hadde 
reddet ham fra fengselet (i år 44), ville Peter at Jakob skulle vite hva som 
hadde skjedd (Apg 12,17). Fem år senere ledet Jakob apostelmøtet i Jerusalem. 
I listen over «søylene» i Jerusalem nevner Paulus ham først, før både Peter 
og Johannes (Gal 2,9). Flere år senere (år 58), da Paulus kom med gaven til 
de fattige i Jerusalem fra de forskjellige menighetene, la de delegerte fra hver 
menighet gaven ved Jakobs føtter (se Sketches From the Life of Paulus, side 
208, 209).

Jakob later til å ha vært høyt aktet i mange tiår etter apostlenes død. Det 
er så mange legender om hans fromhet at han blir husket som «Jakob den 
rettferdige». Så selv om han hadde tvilt på Jesus, ble han en kjempe i den første 
menighet.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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JAKOB OG EVANGELIET

Mange kristne har ikke satt videre pris på budskapet i Jakobs brev, kanskje 
på grunn av Luther. Men vi skal huske at «reformasjonen endte ikke […] med 
Luther. Den skal videreføres til denne verdens historie er slutt, fordi reforma-
torene videreførte alvorlige feil, og mange viktige sannheter var ikke åpenbart 
ennå.» – The Story of Redemption, side 353.

Derfor hadde man behov for den store vekkelsen med Jonathan Edwards, 
George Whitefield og Wesley-brødrene, som ble opphavet til metodistbevegel-
sen og dens vektlegging av hellighet i kristenlivet. Reformarbeidet fortsatte 
med den andre vekkelsen, hvor Gud oppreiste Syvendedags Adventistsamfun-
net for å forkynne «den tredje engelens budskap». Denne verdensomspennende 
forkynnelsen kulminerer med et folk som «holder Guds bud og Jesu tro» og 
deres vitnesbyrd (Åp 14,12).

Les Jak 1,3; 2,5.22.23; 5,15. Hva er troens rolle i disse tekstene? Hva sier de 
om hva det vil si å leve ved tro? Hvordan viser de at tro er mer enn bare intel-
lektuell aksept av diverse utsagn som sanne?

Det kan komme som en overraskelse på noen at Jakob henviser til tro 19 
ganger i brevet, flere ganger enn gjerninger og rettferdiggjørelse til sammen! 
Troens betydning understrekes helt i starten av første kapittel i forbindelse med 
prøvelser og bønn om visdom (vers 3, 6). Dette viser at Jakob ikke bare skrev 
til troende, men at han forventet at de skal ha en bestemt slags tro. Som vi skal 
se, er det å tro ikke mye verd i seg selv. Sann tro har visse kjennetegn. Ekte tro 
viser seg i den troendes liv og karakter.

Hva gjør du til hverdags som viser hva troen din er verd? Hvordan kan du 
vise at den er ekte, også i de «små» ting?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 4 11

Lekse 1  /  4. oktober Tirsdag



TIL DE TOLV STAMMENE SPREDT OMKRING

Les Jak 1,1; Apg 11,19–21 og 1 Pet 2,9.10. Hvem er disse «tolv stammene» og 
hvordan har de blitt spredt så vidt omkring?

Vi har sett at Jakob skrev til troende. I førstningen ble evangeliet forkynt i 
Jerusalem (Luk 24,47), men under forfølgelsen, som ble mer intens etter stein-
ingen av Stefanus, ble de troende spredt, og evangeliets såkorn ble plantet i og 
omkring byene over hele Romerriket.

Ifølge Apg 11 kom evangeliet til hedningene ganske tidlig, først i Antiokia, 
så «de tolv stammene» gjelder nok de kristne som helhet. Det later ikke til å 
ha vært ulike forsamlinger ut fra etnisitet. Dette er grunnen til at apostelmøtet 
i Jerusalem snart måtte avgjøre om troende hedninger måtte omskjæres og bli 
jøder (Apg 15,1–6) for å kunne bli kristne.

Les Apg 15,13–21. Hvordan takler Jakob det problemet urkirken slet med?

En bibelsk løsning holdt menigheten sammen: Jakob siterer Amos’ profeti om 
at Israels gjenreisning og utvidelse skal omfatte hedningene (Apg 15,16.17). 
Profetens uttalelse bygget på mosaiske lover om utenlandske innbyggere 
(3 Mos 18–20). Jakob tiltaler sine lesere som «de tolv stammer» for å minne 
dem om deres identitet som medarvinger til det løftet som ble gitt til Abraham. 
Peter har en lignende tanke når han beskriver de kristne som et «hellig folk» 
(1 Pet 2,9, se 2 Mos 19,5.6), og skriver til dem som lever «spredt omkring» i 
utlandet (1 Pet 1,1). Det greske ordet i begge avsnittene er diaspora, et ord som 
gjerne gjaldt jøder som bodde utenfor Israels geografiske grenser (se Joh 7,35).

En menighet som er spredt omkring? Høres ut som Syvendedags 
Adventistsamfunnet. Hva er det som forener adventistene i Kristus som en 
særegen protestantisk bevegelse til tross for våre kulturelle, etniske og 
sosiale forskjeller?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

12 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 4

Lekse 1  /  4. oktoberOnsdag



JAKOB OG JESUS

Jakob hadde anledning til å se Jesus vokse opp. Og på et tidspunkt kom han 
ikke bare til tro på Jesus som Messias, men han ble en av lederne blant de 
kristne i Jerusalem. Likevel kaller han seg ikke Jesu bror, men hans «tjener» 
(Jak 1,1). Jakob lærte ydmykhet og sann visdom. Og dette er da også viktige 
temaer i brevet (se Jak 1,9–11.21; 3,13–18; 4,6–10).

Sammenlign disse tekstene og sammenfatt det de har til felles:

Jak 1,22 med Matt 7,24–27

Jak 3,12 med Matt 7,16 

Jak 4,12 med Matt 7,1

Mange har bitt seg merke i likhetstrekkene mellom Jakobs brev og Jesu lære, 
spesielt Bergprekenen. «Jesu innflytelse skinner gjennom i hele Jakobs lære.»  
– Peter H. Davids: The Epistle of James (Grand Rapids, Mich, 1982), side 50.

En nærlesning av Jakob og evangeliene viser at dette brevet ikke bygger på 
noen av dem. Jakob skriver som en som har inngående kjennskap til Jesu lære, 
som alltid inspirerte sine tilhørere til tro og utfordret dem til å praktisere den.

Når vi studerer Jakobs brev, ser vi noe lignende. Jakob er ikke tilfreds med 
en svak, ufruktbar eller vaklende tro. Som vi skal se neste uke, preger tro den 
første delen av brevet, og Jakob viser hvordan troen understøtter et levende 
forhold til Kristus.

Tenk over din egen tro. Hvor reell er det? Hvor dypt stikker den? Hvordan 
gjør den det mulig å leve som kristen? Hvordan kan du få en bedre og dy-
pere tro?

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Brødrene hans fremholdt ofte fariseernes filosofi som var forslitt og grånet av 
elde. De mente at de kunne belære ham som forstod all sannhet og fattet alle 
hemmeligheter. De fordømte fritt og åpent det som de ikke kunne forstå. Han 
tok seg nær av deres motvilje, og han følte seg trett og forpint. De påstod at de 
trodde på Gud og mente at de stod på hans side. Men Gud var hos dem i men-
neskeskikkelse, uten at de kjente ham.

Alt dette gjorde hans vei tornefull. Misforståelsene i hans eget hjem pinte 
ham slik at han følte det som en lindring å komme bort.» – Alfa og Omega, 
bind 4, side 279 [DA 326].

  Spørsmål til drøftelse
1. Jakobs brev er først og fremst en håndbok i praktisk kristendom. Det 

kan også ha vært det første nytestamentlige skriftet (en gang mellom år 
44 og 49). Foruten å være en teologisk bok, forteller det også hvordan 
vi skal leve kristenlivet. Hvorfor er praktisk kristendom minst like viktig 
som det vi tror? Eller er det vi tror viktigere enn hvordan vi lever denne 
troen? Hva er å foretrekke: en oppriktig søndagsholder som virkelig 
holder den første dag i uken hellig eller en uoppriktig sabbatsholder 
som «holder» den syvende dag, men ikke tar den så alvorlig?

2. Søndag så vi at Jakob var Jesu bror. Altså: Enda Jesus var Gud, var han 
også en av oss, og han hadde søsken. Hvordan gjør dette det lettere å 
forstå hvordan det ble bygget bro over avgrunnen mellom himmelen 
og en fallen verden? Og hva sier det om hvor langt Gud går for å redde 
fortapte mennesker? Hva kan Kristi menneskelige natur lære oss om 
hvordan vi kan få seier over synd? Hvordan forsikrer Kristi menneske-
lige natur oss om at Gud forstår vårt strev?

3. Denne ukens bibelstudium nevnte at ydmykhet var et tema i Jakobs 
brev. Hvorfor er ydmykhet viktig i kristenlivet? For hvordan kan noen se 
på korset og tillate seg å være arrogante eller selvhøytidelige, særlig 
når det gjelder religiøse spørsmål?
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4 .  ok tober

BIBELENS 67. BOK
Arlene, Belize

Jeg vokste opp hos mine besteforeldre, som var adventister og ga meg en kristen oppdragelse. 
Da jeg ble tenåring, flyttet jeg hjem til mine foreldre, der jeg måtte vaske huset på lørdager og 

spise flesk. 
Senere ble jeg gift med en farmasøyt som var narkoman. Vi fikk to barn før han døde i en tra-

fikkulykke. Etter en tid i USA flyttet jeg tilbake til Belize og giftet meg om igjen. Omkring denne 
tiden ble min sønn kidnappet og drept.

Hele tiden hadde jeg adventister rundt meg. Noen våget å si: ”Du er fortapt. Du må komme 
hjem.” Jeg var en bortkommet datter som hadde reist langt og trengte å komme hjem.

Da jeg ble bibliotekar ved universitetet i Belize, hadde de en klubb som het ”Advent Fellow-
ship”. Den var ikke spesielt aktiv, men for tre år siden kom det to nye studenter til universitetet. 
Jeg la merke til dem. De hengte opp plakater og inviterte folk til Advent Fellowship. Jeg fikk 
invitasjoner og SMS-er, men gikk ikke. Men deres iver og ryddighet gjorde inntrykk på meg. 

En dag bestemte jeg meg for å gå på møtet deres. Det handlet om musikk og dans. Da var det 
som skjell falt fra mine øyne. Jeg ville høre mer. De skaffet meg bibelstudier, og en bibelarbeider 
kom og studerte sammen med meg. Han var punktlig og godt forberedt.

Et halvt år senere var jeg døpt. Takket være Advent Fellowship og deres vitnesbyrd. De var 
Bibelens 67. bok for meg. Nå er Gud alt for meg.

Jeg hadde kommet til et punkt i livet hvor jeg virkelig trengte Gud. Jeg hadde sett hvordan 
mine besteforeldre håndterte kriser – de la alt frem for Gud i bønn. Jeg husker at de ba for meg, 
så det var bare å vende om og komme hjem.

Jeg er hjemme. Min tante ringte etter dåpen min og sa: ”Hvis du har kommet hjem, vil jeg 
også det.” Mine besteforeldre la grunnlaget, og nå vil jeg føre de andre hjem.



Bakgrunnsstoff
 Jak 1,2.3; 1 Pet 1,6.7; Fil 3,12–15; Jak 1,19–21; Luk 17,5.6; Luk 12,16–21.

Minnevers
«[...] med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, 
Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten 
å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds 
trone» (Hebr 12,2).

Tannlegen forklarte hvorfor kronene hans alltid er feilfrie. «I motsetning til 
enkelte tannleger har jeg aldri problemer med de kronene som kommer tilbake 
fra laboratoriet,» sa han. «Hvis jeg sender dem perfekt arbeid, sender de meg 
perfekte kroner.» Han er ikke urolig for sluttresultatet. Han konsentrerer seg 
om sin rolle i den første fasen av prosessen.

Slik trenger heller ikke kristne å stresse over om deres karakter vil være god 
nok til slutt. Det er Guds verk. Vi skal stride «troens gode strid» (1 Tim 6 12) 
ved å holde blikket festet på Jesus, «troens opphavsmann og fullender». En slik 
tro på Kristus gjør at han kan arbeide i oss så vi «både vil og gjør det som er 
etter Guds gode vilje» (Fil 2,13), og fullfører den gode gjerning han har begynt 
(Fil 1,6). Uten tro er det mulig å føle nederlaget alt før vi begynner, fordi vi 
fokuserer på oss selv i stedet for på ham.

Som Jesus sier: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham 
som Gud har sendt» (Joh 6,29). Vi skal se at Jakob hjelper oss å forstå denne 
sannheten.
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Lekse 2  /  11. oktober Søndag

TROEN VARER

Les Jak 1,2.3; 1 Pet 1,6.7; 4,12.13. Hva sier både Jakob og Peter om prøvel-
ser? Hvordan skal vi forholde oss til denne formaningen?

Ingen liker å lide, vi unngår det hvis vi kan. Det greske ordet for prøving av 
vår tro i vers 3 er dokimion. Det viser til prosessen med å bevise at noe er ekte. 
Peter sammenlikner testingen av vår tro med den måten ilden renser gull på: 
selv om en slik opplevelse ikke er behagelig, forventer Gud et godt resultat. 
Prøvelser burde ikke ta motet fra oss, for hvis vi er trofaste, kommer vi «ut som 
gull» (Job 23,10; se Ordsp 17,3).

Når prøvelsene kommer, skal vi glede oss, især over vår tro, for Jesus sier: 
«Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen» (Matt 5,12). Og 
prøvelser gir oss en bedre forståelse av hva Kristus utholdt for vår skyld. Som 
1 Pet 4,13 sier det: De gir oss del i Kristi lidelser.

Vi bør altså se ut over hver prøvelse mot resultatet Gud har i tanke. Det er 
der vi trenger tro. Vi trenger å tro på en kjærlig Far, stole på hans visdom og 
handle ut fra hans ord. Vi kan trygt overlate fremtiden til ham (se Rom 8,28). 
Det er bare ved troen, ved at vi kjenner Guds kjærlighet og lever tillitsfullt i lys 
av denne kjærligheten, at vi kan glede oss i våre prøvelser.

I Jak 1,3 er «utholdenhet» siktemålet for prøvelsen av vår tro. Det greske 
ordet (hypomonē) viser til det som varer lenger enn alt annet fordi det hviler 
trygt i vissheten om Guds endelige frelse (som i Luk 21,19).

Det er én ting å være trofast mot Gud i prøvelser, å ikke miste troen, men 
klamre seg til Herren når motgangen er som størst. Men vi skal også 
«glede» oss over våre prøvelser. Er ikke det litt vel mye forlangt? Iblant kan 
det være tøft nok bare å være trofast i prøvelser, men å glede seg over dem? 
Det er det som står i teksten. Men hvordan kan vi lære å glede oss når det er 
det siste vi har lyst til?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  11. oktoberMandag

FULLKOMMEN GJERNING

Les Jak 1,2–4. Legg merke til utviklingen: tro, prøvelser, utholdenhet, full-
kommen gjerning. Jakob starter med tro fordi det er grunnlaget for all kristen 
erfaring. Så sier han at vi trenger prøvelser så ektheten av vår tro kan testes. Til 
slutt sier Jakob at prøvelser kan lære oss utholdenhet, slik at vi ikke overraskes 
og bukker under for dem. Guds mål er at vi «kan være fullkomne og hele, uten 
noen mangel» (Jak 1,4). Ordet fullkommen (teleios) betyr åndelig moden, mens 
hele (holokleros) gjelder helhet i ett og alt. Vi kan bli så mye mer i Herren hvis 
vi dør fra selvet og lar ham virke i oss så vi «vil og gjør det som er etter Guds 
gode vilje» (Fil 2,13).

Les Ef 4,13 og Fil 3,12–15. Hva bør den kristnes holdning til «fullkommen-
het» være?

Som Paulus vil den kristne søke å forme sitt liv etter Mesterens kjærlighet. 
Men vi vil aldri føle at vi «alt er fullkommen».

Legg også merke til vektleggingen av fremtiden. Paulus peker på det Gud 
har lovet ham ved tro på Jesus. Det kommer aldri en tid i den kristne vandring 
da vi kan si «jeg har nådd det». (Har du lagt merke til at de som sier at de har 
«nådd det», er selvgode, en pest og en plage?) Vi er som et kunstverk, vi kan 
alltid bli bedre, og Gud lover å gjøre nettopp det, bare vi vandrer i tro og over-
gir oss til ham hver dag.

Ville du være god nok til å bli frelst hvis du døde nå? Eller ville du ha vært 
god nok til å bli frelst hvis du hadde dødd to uker etter at du tok imot Jesus? 
Tror du at du blir god nok om et halvt år? Hva sier svaret om ditt behov for 
Kristi rettferdighets kappe, uansett hva slags grad av «fullkommenhet» du 
når?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  11. oktober Tirsdag

BE I TRO

Les Jak 1,5.6. Hva er forskjellen på visdom og kunnskap? Hvordan forbinder 
Jakob visdom og tro?

Det kan virke litt rart at han sier: «Om noen blant dere mangler visdom.» Hvem 
føler vel at de har nok visdom? Salomo erkjente sitt behov og ba om «et lydhørt 
hjerte, så jeg kan [...] skille mellom godt og ondt» (1 Kong 3,9). Senere skrev 
han: «Å frykte Herren er opphav til visdom» (Ordsp 9,10).

Vi har lett for å tenke på visdom som det vi vet. Hvordan kan disse tekstene 
vise oss en annen side av sann visdom? Jak 1,19–21; 2,15.16; 3,13.

Både Ordspråkene og Jakob beskriver visdommen som noe praktisk: ikke det 
vi vet, men hvordan vi lever. For eksempel, å være «rask til å høre, men sen til å 
tale» (Jak 1,19). Platon sa: «Vise menn taler fordi de har noe å si, tåper fordi de 
ønsker å si noe.» Med andre ord kan vi ha all verdens kunnskap, men mangle 
sann visdom.

Siden Gud er kilden til all sann visdom, blir vi mest vise ved å lytte til ham, 
å lese hans ord og meditere over Kristi liv, «han som er blitt vår visdom fra 
Gud» (1 Kor 1,30). Ved å avspeile Kristi karakter i vårt liv lever vi ut sannhe-
ten slik den er i Jesus. Det er sann visdom.

Les Jak 1,6 igjen. Vi må be i tro, uten å tvile. Er ikke det vanskelig iblant? 
Hvem sliter ikke med tvil innimellom? Da er det viktig å be og tenke gjen-
nom alle de grunnene vi har for tro: historien om Jesus, Bibelens profetier 
og våre egne troserfaringer. Hvordan kan dette gjøre det lettere å håndtere 
tvil?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



20 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 4

Lekse 2  /  11. oktoberOnsdag

TROENS BAKSIDE

Les Jak 1,6–8. Hvordan skal dette forstås?

Ordet for «tvil» handler om indre splittelse. Dette hjelper oss å forstå dens 
forbindelse med å være spaltet. Vi får et eksempel på dette ved Kadesj-Barnea. 
Israel sto overfor et valg: gå fremad i tro eller gjøre opprør mot Herren. De 
valgte opprør og ville tilbake til slaveriet i Egypt. Da Gud grep inn og Moses 
kunngjorde at de ville dø i ørkenen, «trodde» folket plutselig! «Kom,» sa de, 
«så går vi opp til det stedet Herren har talt om. For vi har syndet» (4 Mos 
14,40).

«Nå lot det til at de oppriktig angret sin syndige atferd, men de sørget mer 
over følgen av sin egen onde vei enn over sin utakknemlighet og ulydighet. Da 
de fant ut at Herren ikke ville endre sin beslutning, våknet deres egenvilje på 
ny, og de nektet å dra tilbake til ørkenen. Da Herren påla dem å dra bort fra 
fiendens land, satte han deres tilsynelatende ydmykhet på prøve, og det viste 
seg at den ikke var ekte.» – Alfa og Omega, bind 1, side 365 [PP 391].

Les Luk 17,5.6. Hva sier Jesus om tro?

Da disiplene ba om mer tro, sa Jesus at det var rikelig om man hadde tro på 
størrelse med et sennepsfrø. Det som teller, er om troen lever og vokser, og det 
kan bare skje når vi utøver tro og stoler på Gud under alle forhold.

Men tvilen kan komme i veien. Verden bombarderer oss med tvil og skepsis, 
og ingen er immune. Vi kan bare be og huske Guds trofasthet og stole på at han 
har hånd om vår fremtid.

Hvilke grunner har du for å stole på Gud og løftene og leve i tro? Tenk gjen-
nom dem, så vil troen vokse.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  11. oktober Torsdag

DE RIKE OG DE FATTIGE

I dette korte brevet er Jakob opptatt av de fattige, og noen mener det er hoved-
temaet. Men for moderne ører virker kanskje utfallene mot de rike og for de 
fattige vel krasse. Samtidig sier Jakob bare det Jesus har sagt.

Sammenlign Jak 1,9–11 med Luk 8,14; sammenlign Jak 1,27 med Matt 
25,37–40; sammenlign Jak 2,15.16 med Luk 10,29–37 og sammenlign Jak 
5,1–4 med Luk 12–21,16. Hva er likt? Hvilke advarsler og formaninger innehol-
der de?

Jakob stenger ikke døren til Guds rike for alle de rike. Men som Jesus kjenner 
han rikdommens lumske fristelser. Enten man er rik eller fattig, må man ha 
blikket festet på det som virkelig er verdifullt. Problemet med penger er at de 
lett kan gjøre oss mer opptatt av det synlige enn det evige (2 Kor 4,18).

Det skal være sikkert: rikdom, høyere utdanning og sosial innflytelse kan 
lett skille folk fra de «mindre heldigstilte». Men den første menighet holdt de 
to gruppene sammen ved å snu opp ned på verdslige verdier. Den som tar den 
nederste plassen, kan glede seg over å bli opphøyet.

«Så lenge det i Guds verden finnes sultende å mette, nakne å gi klær, sjeler 
som forgår av mangel på frelsens brød og vann, taler hver unødvendig vane, 
ethvert overskudd av midler, de fattige og naknes sak.» – Welfare Ministry, side 
269.

Hva med deg? Om du er rik eller fattig betyr ingenting, det som betyr noe, 
er hvordan du forholder deg til penger. Hva er det med pengene som er så 
farlig for sjelen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  11. oktoberFredag

VIDERE STUDIUM

«Jesu programtale» i Alfa og Omega, bind 4, side 253–268 [DA 298–314].

«Gud vil at hans tjenere skal se seg selv som de er. For at de skal få sann 
innsikt i sin tilstand, tillater han at lidelsen angriper dem, så de kan bli renset. 
Livets prøvelser er Guds redskaper for å fjerne urenheter, skrøpeligheter og 
mangler fra vår karakter og utruster oss for samfunnet med himmelens rene 
engler i evigheten. Og når vi gjennomlever prøvelsen og lidelsens ild brenner 
oss, skal vi ikke da ha blikket festet på det usynlige, på arven, det evige liv, 
fylden av herlighet? Og når vi gjør dette, vil ilden ikke fortære oss, men bare 
fjerne slagget, og vi skal bli sju ganger renset og bære den usynliges stempel.» 
– Advent Review og Sabbath Herald, 10. april 1894.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvilke bibelske personligheter er til størst oppmuntring når du har det 

vondt? Har du lært å finne glede i prøvelser? Fortell i så fall klassen hva 
som har hjulpet deg til dette. Og hvis du ikke har kunnet glede deg i 
dine lidelser, så snakk om det også.

2. Tenk mer på den kjensgjerning at sann visdom ikke først og fremst er 
intellektuell, men hva vi foretar oss i troen på Kristus. Og hvorfor betyr 
ikke dette at intellektuell kunnskap er uvesentlig? Hvordan kan f.eks. 
feil lære være skadelig for vår vandring med Herren?

3. En ung mann hadde en venn som gikk gjennom store prøvelser. Selv om 
den unge mannen syntes det var tungt å se på prøvelsene, merket han 
at vennen vokste i nåde. Da prøvelsene var over, hadde vennen virkelig 
forandret seg – til det bedre! Hva har dine prøvelser lært deg som du 
har hatt åndelig nytte av? Spør deg om du kunne ha lært dette på annen 
måte?

4. Hva kan du si til en som er en oppriktig troende, men som iblant angri-
pes av tvil? Hvordan kan du hjelpe ham?
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11 .  ok tober

FORKYNNEREN
Francis, Belize

På jobben kaller de meg ”forkynneren” siden jeg liker å fortelle om Jesus, men sånn har det 
ikke alltid vært.

Jeg har sju søsken. Bestemor var den eneste adventisten hjemme og tok meg med i kirken på 
sabbaten. Hun ante ikke at hun forberedte meg til noe stort.

Jeg ble voksen og giftet meg. Vi fikk fire barn. En gang vi hadde vært i familieselskap hos 
mor, ble det drukket mye. Vi kjørte hjem på morgenkvisten. Som ved et mirakel kom vi levende 
hjem. Da jeg våknet utpå dagen, kunne jeg ikke huske noe av hjemturen. Min kone sa: ”Du kunne 
ha drept oss, jeg sitter aldri mer på med deg.”

Jeg gikk ut og sjekket bilen. Den var i orden. Jeg begynte å gråte: ”Hva har jeg gjort? Jeg 
kunne ha mistet hele familien min.”

Jeg visste at Gud kunne frelse, men jeg hadde ikke skjønt at jeg trengte ham før nå. ”Hva skal 
jeg gjøre?” spurte jeg. "Det er en grunn til at du lot meg leve.”

Mange år tidligere, mens jeg bodde hos en onkel i fjellene som dyrket marihuana, hadde jeg 
truffet en adventist som tok seg av meg. Jeg hadde bodd hos ham et år. På sabbatene forklarte de 
meg bibelvers som jeg lurte på. 

Nå husket jeg det jeg hadde lært: ”dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettfer-
dig, så han tilgir…” (1 Joh 1,9), ”Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv” (Gal 
2,20), ”alt tjener til det gode for dem som elsker Gud” (Rom 8,28), og mer til.

Jeg skjønte at Gud veiledet meg med sitt Ord, han ga meg noe å støtte meg til. Jeg begynte å 
be om hjelp hver kveld. Og jeg leste i Bibelen om morgenen. 

Jeg lærte mye nytt, fikk kontakt med Adventkirken igjen og ble døpt. Min kone overga seg 
også til Jesus. Gud elsker oss og tilgir oss, og så lar vi andre få del i kjærligheten og tilgivelsen.
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Utholdenhet i fristelse

18. oktoberLekse 3

Bakgrunnsstoff
Jak 1,12–21; Sal 119,11; 1 Mos 3,1–6; Tit 3,5–7; Rom 13,12; Ef 4,22.

Minnevers
«Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått 
sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som 
elsker ham» (Jak 1,12).

Alle har opplevd det. Vi bestemmer oss for ikke å gi etter for fristelsen, men 
så gjør vi det likevel. Desto mer vi konsentrerer oss om ikke å synde, desto 
mer håpløst virker det iblant. Vi lurer på om vi i det hele tatt er frelst. Det er 
vanskelig å forestille seg en kristen som ikke har tvilt på sin egen frelse etter å 
ha falt i synd.

Heldigvis kan vi få seier over de fristelsene som så lett fanger oss. Ingen er 
et håpløst tilfelle, for «himmellysenes Far» (Jak 1,17) er større enn vår tilbøye-
lighet til det onde, og bare han og hans ord kan gi oss seier.

Dette er budskapet i de versene vi skal studere denne uken. Jo, fristelsene er 
reelle, synden er virkelig og kampen mot selvet er svært virkelig. Men Gud er 
også virkelig, og han kan mer enn gi oss seier over fristelsene som hjemsøker 
oss og vil føre oss til fall.
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Lekse 3  /  18. oktober Søndag

FRISTELSENS OPPHAV

Les Jak 1,13.14. Hvorfor er det viktig at Gud ikke frister noen? Hvor kommer 
fristelsen fra, og hvordan kan denne kunnskapen hjelpe oss i kampen mot 
synd?

Jakob er bombesikker. Gud er ikke det ondes opphav, han er ikke engang 
kilden til fristelsen. Det onde er fristelsens opphav. Ifølge dette avsnittet ligger 
problemet inne i oss, og det er den viktigste grunnen til at det er så vanskelig å 
stå imot.

Kampen mot synden begynner i tankene. Sannheten er at vi velger å synde. 
Ingen kan tvinge oss til det (Rom 6,16–18). Syndig begjær og tilbøyeligheter 
fanger stadig vår oppmerksomhet. Med vanlige jakt- og fiskeuttrykk skildrer 
Jak 1,14 disse tilskyndelsene. Vårt eget begjær lokker og drar oss, og når vi gir 
etter, sitter vi på kroken.

Les Ef 6,17; Sal 119,11 og Luk 4,8. Hvilket tema har de felles, og hva har det 
med seier over fristelse å gjøre?

Jakob skiller mellom fristelse og synd. Det er ikke synd å bli fristet innenfra. 
Jesus ble også fristet. Problemet er ikke fristelsen, men vår reaksjon på den. 
Det er ikke synd å ha en syndig natur, men det blir synd når vi lar den styre 
våre tanker og diktere våre valg. Løftene i Guds ord lover oss at vi skal seire 
hvis vi gjør krav på dem og klamrer oss til dem i tro.

Tenk på tanken om at synd alltid er vårt eget valg. (Hvordan kan vi bli dømt 
for det hvis det ikke er vårt eget valg?) Hva kan vi rent praktisk gjøre som 
kan hjelpe oss å unngå gale valg?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 3  /  18. oktoberMandag

NÅR BEGJÆRET BLIR SVANGERT

Les Jak 1,13–15 igjen. Når blir fristelsen synd?

Flere greske ord i dette avsnittet beskriver hvordan synden begynner, og alle 
er knyttet til det å føde. Når lysten får næring, blir synden «unnfanget», som 
barnet i mors liv. «Når synden er fullt utvokst, føder den død» (Jak 1,15, forfat-
terens ordrette oversettelse).

Bildet er paradoksalt. Den prosessen som skal føre til liv, fører bare til død 
(se også Rom 7,10–13). Synden er en kreft som tar over og bruker verten. Dette 
vet vi, for alle har lidd under synd. Vårt hjerte er ondt, og vi kan ikke forandre 
det.

Les 1 Mos 3,1–6. Evas opplevelse er et levende bilde på konflikten med syn-
den. Hvilke skritt førte henne til synden?

Synden har sitt opphav i mistillit til Gud. Ved hjelp av den samme metoden 
som han hadde bedratt en tredjedel av englene med (Åp 12,4.7–9), sådde Satan 
tvil om Guds karakter (1 Mos 3,1–5). Det var ikke synd å gå bort til det for-
budte treet, men å ta frukten og spise den var synd. Men gale tanker gikk forut 
for den syndige handlingen (1 Mos 3,6). Hun fulgte Satans forslag.

Synden begynner alltid i tankene. Som Eva tenker vi kanskje på «fordelene» 
av å gjøre galt. Så tar fantasien og følelsene over. Snart sluker vi agnet og 
synder.

Vi lurer ofte på hvordan det kunne skje. Svaret er enkelt: Vi lar det skje. 
Ingen presset oss til å synde.

«Vi kan motstå Satans angrep ved bønn og tro, uten å flekke til hjertet med 
det urene.

Selv den sterkeste fristelse er ikke unnskyldning for synd. Uansett hvor 
sterkt press vi blir utsatt for, er det vi som begår overtredelsen. Det finnes ikke 
noen kraft på jorden eller i helvete som kan tvinge noen til å synde. Viljen må 
gi sitt samtykke, hjertet må føye seg, ellers kan ikke begjæret seire over for-
nuften eller urett overvinne rettferdighet.» – «Christian Privileges and Duties,» 
Signs of the Times, 4. oktober 1883.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 3  /  18. oktober Tirsdag

ALL GOD OG FULLKOMMEN GAVE

«La dere ikke føre vill, mine kjære søsken! All god gave og all fullkommen gave 
kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen 
forandring eller skiftende skygger» (Jak 1,16.17).

Synden føder død, men Gud er livets kilde. Han er «himmellysenes Far» (Jak 
1,17), en henvisning til skapelsen (1 Mos 1,14–18). Gud lar oss bli født til et 
nytt liv, som er den største gaven vi kan få «ovenfra» (sammenlign Jak 1,17 
med Joh 3,3).

I likhet med Paulus, som omtaler frelsen som et resultat av Guds nåde (Rom 
3,23.24; Ef 2,8; 2 Tim 1,9), kaller Jak 1,17 frelsen en «gave». Og i neste vers 
sier Jakob at frelsen, denne nye fødselen, er resultatet av Guds hensikt og vilje: 
”Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetens ord» (Jak 1,18). Det vil si 
at Gud vil vi skal bli frelst. Det var hans vilje, alt før vi ble til, at vi skulle bli 
frelst og få et nytt liv i ham nå og i evigheten.

Hvordan er Jakobs fremstilling sammenlignet med den beskrivelsen av 
Paulus og Peter gir av den nye fødsel? Se Tit 3,5–7; 1 Pet 1,23.

Både Jesus, Paulus, Peter og Jakob forbinder frelsen med den nye fødsel. Guds 
hensikt med frelsesplanen er å føre mennesker som er ødelagt av synden, 
tilbake til samfunn med himmelen. Avstanden var så stor at ingenting vi kunne 
gjøre, kunne ha bygget bro over avgrunnen. Bare Jesus, Guds ord i menneske-
lig skikkelse, kunne føre himmelen og jorden sammen igjen. Det inspirerte ord 
(2 Tim 3,16) kan puste åndelig liv i dem som er åpne for å motta gaven.

Kort sagt: Han som er «himmellysenes Far», elsker oss så høyt at han gir 
oss «all god gave og all fullkommen gave» (Jak 1,17), og den beste av alle 
gaver er Jesus og den nye fødsel.

Hvilke gaver har du fått «ovenfra»? Hvorfor er det så viktig å tenke på dem? 
Hva skjer når vi ikke gjør det?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 3  /  18. oktoberOnsdag

SEN TIL Å TALE

Les Jak 1,19.20. Hvilket viktig poeng peker han på i disse versene?

Guds ord er mektig. Men det er også menneskers ord. Hvor ofte har vi ikke sagt 
ting som vi skulle ønske var usagt? Men bare det å vite hvor sårende ord kan 
være, gjør det ikke lettere å styre seg. På egen hånd klarer vi ikke å snu på flisa. 
Det er derfor vi må høre mer på Gud og la ham arbeide i oss.

«Når alle andre stemmer er tause og vi i stillhet venter for hans ansikt, så vil 
den stillhet som råder i sjelen, gjøre Guds stemme så mye tydeligere. Han byr 
oss: ‘Hold opp! Kjenn at jeg er Gud.’» – Helse og livsglede, side 38–39 [MH 
58].

Men når vi slutter å lytte til Gud og til hverandre, blir det problemer. Det 
ender med krangel når man slutter å lytte, enten det er hjemme, på jobben eller 
i kirken. Da begynner man å snakke fortere, og sinnet vokser. Syndige ord og 
ukontrollert begjær (i Jak 1,14.15) fører ikke til Guds rettferdighet.

Det er derfor Jakob sammenstiller Guds rettferdighet og menneskets vrede. 
Når vi tyr til det som bobler opp fra vår syndige natur, stenger vi for den 
kreative kraften i Guds ord, og våre egne ufruktbare eller sårende ord kommer 
i stedet. Ikke rart at Jakob sier vi skal være forsiktige med hva vi sier rett etter 
at han har snakket om alt som «himmellysenes Far» gjør for oss når han gir oss 
et nytt liv.

Hva sier disse tekstene om ord? Ordsp 15,1; Jes 50,4; Ef 4,29; 5,4; Kol 4,6.

Tenk på sist du følte deg knust på grunn av det en annen sa. Dine følelser 
viser hvor stor kraft det er i ord, på godt og ondt. Hvordan kan du styre dine 
ord? Hvorfor er det så viktig å tenke før man taler?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 3  /  18. oktober Torsdag

FRELST VED Å TA IMOT

Les Jak 1,21. Hvilken rolle spiller «ord» i det Jakob sier?

Dette verset oppsummerer det som er sagt om tro og frelse hittil. Det er en opp-
fordring om å legge bort all urenhet og ondskap. Befalingen «legg av» er brukt 
sju av ni ganger i NT for å legge av de onde vanene som ikke har noen plass i et 
liv hvor Kristus er Herre (Rom 13,12; Ef 4,22.25; Kol 3,8; Hebr 12,1; 1 Pet 2,1). 
Det kan også bety å ta av klær (Apg 7,58), slik at det å ta av syndens «skitne 
filler» (se Jes 64,6), kan være underforstått. Og i Jakobs brev brukes ordet 
skittenhet om de fattiges «skitne klær» i kontrast til de rikes skinnende rene 
klær (Jak 2,2). Som Jesus, hadde Jakob lite til overs for tendensen til å være så 
opptatt av det ytre, for Gud ser mest etter hvordan det er fatt med vårt hjerte.

I den greske oversettelsen av GT er ordet skitten (ryparos) brukt bare ett 
sted: Sak 3,3.4, hvor øverstepresten Josva står for det syndige Israel. Gud tar 
av øversteprestens skitne klær og kler ham i en ren kappe som symboliserer 
tilgivelse og renselse.

Denne scenen er svært forskjellig fra det populære bildet vi noen ganger 
ser, hvor Jesus legger en ren hvit kappe utenpå synderens snuskete, skitne 
klær. Hvem ville gjort det i det virkelige liv? Man tar ikke rene klær utenpå de 
skitne. Hos Sakarja fjernes de skitne klærne før den rene kappen tas på. Dette 
betyr ikke at vi skal være uten synd før vi kan bli kledd i Kristi rettferdighet. 
Hvem kunne i så fall bli frelst? Det betyr heller ikke at vi mister frelsen hvis vi 
faller i synd etter å ha tatt imot Jesus. Men det betyr at vi må overgi oss helt til 
ham, dø daglig fra våre syndige vaner og la ham skape oss i sitt bilde. Da vil vi 
være kledd i Kristi fullkomne rettferdighets kledning.

Les Jak 1,21 igjen. Hvor oppsatt er du på å anvende dette i livet ditt? Hva 
betyr det å ta imot ordet som er «plantet» i hjertet?

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 3  /  18. oktoberFredag

VIDERE STUDIUM

Les om synd og kraft til å endre seg i «Omvendelse» i Veien til Kristus, side 
23–40 [SC 23–36] og sammenfatt de viktigste punktene.

«Frelsesplanen har til hensikt å gjøre oss fullstendig fri fra Satans makt. 
Kristus er alltid villig til å frigjøre et angerfullt menneske fra synd. Han kom 
for å gjøre ende på djevelens gjerninger, og han har sørget for at Den Hellige 
Ånd blir tildelt hvert angrende menneske for å bevare det fra å synde.» – Alfa 
og Omega, bind 4, side 265 [DA 311].

«Har du tatt imot Kristus som din personlige frelser, må du glemme deg selv 
og prøve å hjelpe andre. Tal om Kristi kjærlighet, og fortell andre hvor god han 
er. Utfør hver gjerning du blir stilt overfor. Ha en byrde for andre i hjertet, og 
gjør alt som står i din makt for å frelse menneskesjeler. Etter hvert som du tar 
imot Kristi Ånd – den ånd som viser seg i uegennyttig kjærlighet og i tjeneste 
for andre – vil du vokse og bære frukt. Åndens frukter vil modnes i ditt liv. Din 
tro vil vokse. Din overbevisning vil bli dypere. Din kjærlighet vil bli fullkom-
men. Kristi bilde vil gjenspeiles mer og mer i deg i alt som er rent, edelt og 
vakkert. – Ord som lever (2006), side 41 [COL 67,68].

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk mer på ordenes makt. Hvorfor har de så stor kraft? Hvordan kan 

språk manipuleres? Hvor ofte er hvordan vi sier eller skriver noe, like 
viktig som hva vi sier eller skriver?

2. Hva er den største av alle de gavene du har fått «ovenfra», og hvorfor?

3. Les gjennom Jak 1,12–21. Hva er hovedbudskapet? Ser du håp og løfter?

4. Begjær føder synd, og synd føder død. Hvorfor får vi ikke de seirene 
vi burde få når så mye står på spill? Hvordan bortforklarer vi synd, og 
hvorfor er dette alltid et farlig spill?

5. Les den siste Ellen G. White-uttalelsen ovenfor. Hvilket viktig råd inne-
holder den, især for dem som har en vaklende tro?
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18 .  ok tober

MIN SISTE ØL
Jervis og Yvonne, Belize

Jeg er pastor på øya San Pedro i Belize. Den 
er et populært feriested for pensjonerte 

utlendinger som liker å feste. Med så mye 
festing skulle man ikke tro folk var interessert 
i å høre om Gud på et så sekulært sted, men 
historien om Jervis og Yvonne viser at Gud er 
aktiv her også.

Jervis og Yvonne kom til Belize fra 
Jamaica. De var reggae-artister og rastafarier. 
Musikken var livet for dem. 

Jeg traff dem på Robin’s Kitchen, en re-
staurant eid av adventisten ”brother Harvey”, 
som lager utmerket mat. Vi kom i prat, og jeg 
inviterte dem til kirken. De takket høflig nei.

En dag da jeg snakket med Yvonne, gikk hun for å hente Jervis, som var i baren og skyllet ned 
sitt yndlingsbrygg, en Belikin-øl. Jeg følte Gud talte til meg, så jeg inviterte dem til kirken enda 
en gang. Du kan tro jeg ble glad da Jervis sa: ”OK, pastor, dette er min siste øl. Jeg kommer i 
kirken.”

Sabbats morgen troppet Yvonne og Jervis opp i kirken. De var ivrige etter å lære, så vi startet 
bibelstudier. De ville også leve sunt, så de sluttet med alle skadelige stoffer og ble vegetarer. Etter 
mange års samliv bestemte de seg for å gifte seg, og så begynte de å synge gospel. Nå vil de tjene 
Gud med musikken. Begge to er aktive i misjonsarbeidet. 

•  San Pedro er en vakker øy utenfor 
Belize-kysten.

•  De fleste på San Pedro er verdslige 
mennesker.

•  Det offisielle språket på øya er 
engelsk.

•  Øya har den høyeste konsentrasjo-
nen av gjestesenger i Belize, og dykker-
fasilitetene er blant de beste i landet.
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Å være og å gjøre

25. oktoberLekse 4

Bakgrunnsstoff
Jak 1,23.24; Matt 19,16–22; Luk 6,27–38; Rom 8,2–4; 12,9–18; 2 Pet 1,4.

Minnevers
«Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra 
dere selv» (Jak 1,22).

Jean Francois Gravelet, bedre kjent som «The Great Blondin», ble berømt da 
han gikk over Niagarafallene på stram line. I september 1860 var prinsen av 
Wales vitne til at Blondin krysset fossen med en hjelper på ryggen. Etter turen 
vendte Blondin seg til den britiske prinsen og tilbød seg å bære også ham over 
fossen. Selv om prinsen hadde hørt om mannens ferdigheter, og hadde sett dem 
i aksjon, ville han likevel ikke legge sitt liv Blondins hånd.

Slik er det å høre og se heller ikke nok når det gjelder et gudsforhold. Vi kan 
være overbevist om Guds eksistens, sannheten i evangeliet og Jesu gjenkomst. 
Vi har kanskje også opplevd Guds kjærlighet og omsorg. Men likevel vil vi 
ikke overlate oss helt i hans varetekt, noe som ville gå frem av våre gjerninger. 
Det er nettopp derfor Jakob understreker betydningen av å være ordets gjørere, 
ikke bare dets hørere.

Denne uken skal vi se på hva det vil si å være ordets gjører for dem som er 
frelst av nåde.
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Lekse 4  /  25. oktober Søndag

Å KJENNE SIN FIENDE

Noen sa en gang dette om sin fiende: «Jeg ser ham hver dag – når jeg barbe-
rer meg.» Det er dette Jakob vil at vi skal forstå: Vi er vår egen verste fiende. 
Frelsen begynner når vi ser hvem vi egentlig er, ikke hvem vi tror vi er.

Les Jak 1,23.24. Hvem er beskrevet her, og hva er hovedproblemet?

Det er ikke noe galt i å ta seg best mulig ut, men mange bruker mye tid og 
penger på å forbedre utseendet. Vi må passe oss så vi ikke lurer oss selv. Jakob 
sier at vi må få større innsikt i oss selv, selv om vi kanskje ikke liker det vi ser.

Les Matt 19,16–22 og 26,33–35.69–75. Hvordan er selvbildet til de to sam-
menlignet med realiteten? Hva sier deres ulike reaksjoner på Jesu ord om dem?

Den rike unge mannen trodde han hadde holdt budene. Plutselig ble han 
utfordret til å følge en annen slags lydighet, en lydighet som han aldri hadde 
forventet, som var mye dypere enn bare ytre overholdelse av regler og forskrif-
ter (se Rom 7,7).

Som denne unge mannen hadde også Peter et fortegnet bilde av seg selv. 
Selvsikkert spådde han at selv om alle andre falt fra, ville han være trofast, om 
det så skulle koste ham livet. Men ingen av dem skjønte hvilket grep synden 
hadde på dem. Begge tok feil i forståelsen av sin åndelige tilstand. Men Peter 
ble til slutt omvendt. Så vidt vi vet skjedde det ikke med den rike unge mannen.

Det er lett å se andres feil, men ikke våre egne. Men innerst inne er vi nok 
mer klar over våre feil enn vi vedstår oss. Gransk deg selv. Hva viser det deg 
om hvorfor du trenger en frelser?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 4  /  25. oktoberMandag

Å VÆRE EN GJØRER

Les Jak 1,22 igjen. Den greske teksten sier «å være» ordets gjørere. Hvordan 
kunne budskapet ha vært annerledes om Jakob hadde sagt: «Gjøre ordet»?

Jakob kombinerer å være og å gjøre. Han skiller dem ikke, og han gjør ikke 
det ene viktigere enn det andre. De er som to sider av samme sak. Vi skal være 
gjørere. Videre viser den formen som det greske ordet for å være står i at det er 
tale om en varig livsstil preget av lydighet, en livsstil som forventes av oss nå, 
ikke en diffus gang i fremtiden.

Poenget er at vi skal bli nye mennesker i Herren, og som et resultat av det vi 
blir, gjør vi det Gud sier. Dette er noe ganske annet enn bare å følge regler (som 
ser ut til å ha vært problemet med den rike unge mannen, som vi så i gårdagens 
avsnitt).

Les Luk 6,27–38. Hva er noen av de tingene vi bør gjøre?

”Elsk deres fiender, gi til hver den som ber deg, vær barmhjertige, slik deres 
Far er barmhjertig» (Luk 6,27.30.36). Høres umulig ut, ikke sant? Og det er 
umulig, på egen hånd. Slik kjærlighet er ikke naturlig for syndige mennesker. 
Det er derfor Jesus fortsetter og taler om to slags trær og frukten på dem (Luk 
6,43–45).

Og i Gal 5 sammenligner Paulus kjødets gjerninger (Gal 5,19–21) med Ån-
dens frukt (Gal 5,22.23). Det er nesten som om vi blir verre dess mer vi foku-
serer på å gjøre. Men når vi blir ledet av Ånden, blir utfallet et annet – frukten 
blir kjærlighet og lydighet.

Tenk på en gang du gjorde noe bare fordi det ble forventet av deg, eller 
fordi det var en regel du måtte følge. Sammenlign det med da du gjorde noe 
lignende fordi det var noe du ønsket, noe som kom naturlig fordi Kristus 
bor i deg. Hvordan gjør denne forskjellen det lettere å forstå poenget med 
dagens avsnitt?

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 4  /  25. oktober Tirsdag

FRIHETENS LOV

Les Jak 1,25. Hva sier han om lovens rolle?

Jakob lyder som et ekko av Salmene, der Guds lov kalles «fullkommen» (Sal 
19,8) og åpent land (Sal 119,45). Men legg merke til at hos Jakob kan ikke 
loven frelse oss, og absolutt ikke rense oss. Den peker på Guds ideal, men kan 
ikke få oss til følge idealet, ikke mer enn det å se en toppidrettsutøver i aksjon 
kan sette oss i stand til å gjøre det samme. For å følge idealet trenger vi Kristi 
kraft i vårt liv.

Les Rom 8,2.4 og 2 Kor 3,17.18. Hva er forskjellen på loven som et dødens 
instrument og som noe som viser veien til frihet og liv?

Selv Paulus bekrefter at «det er ikke de som hører lovens ord, som blir rett-
ferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal kjennes rettferdige» 
(Rom 2,13). Som han sier, kan vi bare bli gjørere når Ånden skriver loven i vårt 
hjerte. Bare når vi adlyder den av hjertet, kan loven være frihetens lov.

Så det er vi, ikke loven, som er problemet. Vi glemmer hvem vi er: syndere i 
konstant behov av frelse. Uten Kristus hører vi bare lovens fordømmelse. Men 
i Kristus er vi nye mennesker (2 Kor 5,17) som er satt fri i Jesus (Joh 8,36). 
Vi hører ham tale loven for oss, at vi skal «elske hverandre som jeg har elsket 
dere» (Joh 15,12). I Kristus opplever vi friheten til Guds sønner og døtre som 
er frelst av nåde og ikke ønsker å falle tilbake i fordømmelsen og fangenskapet 
fra da vi var lovbrytere. I Kristus får vi ikke bare tilgivelse for våre synder, vi 
får et nytt liv, et liv hvor vi kan vise lydighet mot loven. Men vi gjør det ikke 
for å bli frelst, vi gjør det i friheten som kommer av å vite at vi allerede er frelst 
og ikke lenger blir fordømt av loven.

Tenk hvordan det ville være å ha den naturen vi har og skulle prøve å holde 
loven godt nok til å bli frelst. Hvordan ville det gjøre loven til et redskap for 
slaveri? Hvordan har Jesus frigjort oss fra slaveriet og samtidig befalt oss å 
holde loven?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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NYTTIG ELLER UNYTTIG?

Les Jak 1,26.27 og sammenlign teksten med Matt 25,35.36.40 og Rom 12,9–
18. Hvordan vil du forklare hva sann kristendom er i lys av disse skriftstedene?

Hvis det er noe Jesus, Jakob, og Paulus understreker, så er det betydningen av 
å være en nyttig kristen. Ved å elske «disse mine minste» (Matt 25,40), ved å ta 
tid til å besøke dem som er lettest å overse, ved å vise gjestfrihet, og på andre 
praktiske måter, viser vi Jesu kjærlighet og blir kanaler for kjærligheten.

«Det sterkeste argument til forsvar for evangeliet er en kjærlig og elskverdig 
kristen.» – Helse og livsglede, side 358 [MH 470]. Og som det står videre: «Å 
leve et slikt liv og å øve en slik innflytelse koster for hvert eneste steg anstren-
gelser, selvoppofrelse og disiplin.» Det skjer ikke av seg selv. Hvis vår religion 
bare er trosbekjennelser og benkesliting i kirken, er den bortimot ubrukelig.

Jakob beskriver «religion» eller «religiøs» i vers 26. 27 med et ord som 
antyder å være usedvanlig hengiven. En slik holdning har umiddelbare følger 
som folk legger merke til.

Forandringen viser seg i ordvalget vårt. I stedet for å bruke hemningsløse 
og harde ord og gester, vil vi bli mer vare for hvordan andre reagerer. Vi holder 
tungen i tømme slik at den ikke farer av sted som et villdyr.

Jakob trekker også frem foreldreløse og enker som de som trenger mest til 
kjærlighet og omsorg. Verdslig sett har det ikke noe for seg å bruke ressurser 
på slike som ikke kan gi noe tilbake til samfunnet. Men fra Guds ståsted er det 
nettopp behandlingen av dem som verden har avvist som viser om vi er sanne 
kristne: enten ved å låne ut penger til dem som ikke kan betale tilbake, invitere 
dem til middag som ikke kan gjøre det samme, eller velsigne og be for dem 
som behandler oss dårlig (Luk 6,35; 14,12–14; Matt 5,44). Som Paulus sier det: 
Vi er gjenskapt i Kristus Jesus til gode gjerninger (Ef 2,10).

Hva bruker du av tid og krefter på å hjelpe mennesker i nød? Hva sier svaret 
om hvor «nyttig» din tro egentlig er?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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IKKE SOM VERDEN

Hva vil det si å «ikke la seg flekke til av verden»? (Jak 1,27) Hvordan er det 
mulig? Se også 1 Joh 2,15.16; 2 Pet 1,4.

Noen tror at hvis de bare kunne flytte langt nok bort fra verden, ville de unngå 
de fleste av sine fristelser. Noe sant er det vel i det, og vi bør unngå fristelser 
mest mulig (særlig dem som er vanskeligst å motstå), men problemer og svak-
heter følger gjerne med som nissen på lasset. Problemet med synden er ikke 
først og fremst det som er der ute, men det som er inni oss, i hjertet. Det er der 
kampen står, og den kampen må vi kjempe samme hvor vi bor.

Det er også interessant at når noen problemer blir løst, blir de som er igjen 
mer synlige. For eksempel: Når vi gjør rent en del av et rom, ser vi skitten i 
nærheten tydeligere. Slik også med det åndelige liv: «Jo nærmere du kommer 
Jesus, desto flere mangler vil du se ved deg selv, fordi ditt syn blir klarere, 
og dine ufullkommenheter trer frem i tydelig motsetning til hans fullkomne 
vesen.» – Veien til Kristus, side 75 [SC 64].

Ikke les noe inn i sitatet som ikke står der. Det står ikke at jo nærmere vi 
kommer Jesus, desto flere mangler får vi. Avsnittet fortsetter: «Jo mer følelsen 
av vårt behov driver oss til ham og til Guds ord, desto mer vil vi forstå av hans 
karakter, og desto klarere vil hans bilde stråle ut fra oss.» – Veien til Kristus, 
side 75–76 [SC 65].

Ekte religion gjør at man «hungrer og tørster» etter en dypere erfaring (Matt 
5,6). Jesus brukte nok tid alene med sin Far til å kjenne hans vilje. Likevel 
skydde han ikke folk. Han gikk der det var folk. Hans «mat» var å nå ut til dem 
som trengte hjelp, bryte ned fordommer og dele det gode budskap om evig liv 
(Joh 4,28–35).

Til tross for at Jesus og de første kristne hadde et kosthold og en livsstil som 
var ganske forskjellig fra kulturen omkring dem, klarte de likevel å dele sin tro. 
De reiste overalt, og evangeliet ble spredt over hele imperiet, også der korrup-
sjon og ondskap hersket, som i Roma.

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Kjennemerker på et Guds barn» i Veien til Kristus, side 65–76 [SC 57–66]

«Loven er Guds store moralske speil. Mennesket skal sammenligne sine ord, 
sin ånd og sine handlinger med Guds ord.» – SDA Bible Commentary, bind 7, 
side 935.

«I stedet for å frita mennesket for lydighet, er det troen og troen alene som 
gir oss del i Kristi nåde og setter oss i stand til å vise lydighet. Slik Jesus var i 
menneskelig natur, slik vil Gud at hans tilhengere skal være. I hans styrke skal 
vi leve det rene og edle liv som Frelseren levde.» – Our Father Cares, side 69.

  Spørsmål til drøftelse
1. Vi har hørt at det ville være en fordel å flytte bort (om mulig) fra verds-

lige steder, men hvorfor er ikke dette noe fasitsvar på syndens og 
fristelsens problemer? Hvor langt måtte man dra for å komme helt bort 
fra enhver form for fristelse? Hva er den eneste løsningen på synd og 
fristelse, uansett hvor vi bor?

2. Politiet prøvde å plassere elektronisk lytteutstyr i et kontor der de 
hadde mistanke om kriminell virksomhet. Det eneste problemet var 
at skarpe doberman-hunder patruljerte området. Derfor matet politiet 
hundene med hamburgere hver kveld. Til å begynne med kastet de fem-
seks gjennom sprinklene. Ikke nok med at hundene etter hvert spiste 
burgere av offiserenes hender, de slikket offiserenes hender når de var 
ferdige. Da vakthundene var temmet, kunne politiet infiltrere stedet og 
montere utstyret. Hva kan denne historien lære oss om hvordan vi kan 
bli uoppmerksomme hvis vi ikke er forsiktige?

3. Tenk mer på det å være en Ordets gjører i motsetning til bare å tro 
Ordet. Hva er forskjellen?

4. Hva sier du til dem som sier at de er løst fra loven på grunn av Kristi 
nåde? Hva mener de med det, og hvordan ville du svart dem?
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ET FORKASTET FOSTER, 1. DEL
Jeremy, Belize

Det er for tidlig, tenkte moren da hun hastet av sted for å føde sitt tiende barn. Veene kom 
etter fem måneders svangerskap, og da barnet ble født, sa legen: ”Du har ni barn hjemme, 

frue. Dette er et uutviklet foster som ikke klarte fødselen.” Så la han fosteret i et håndkle og kastet 
det i søpla.

”Hvor er barnet mitt,” spurte moren om og om igjen. Men svaret var det samme. ”Et uutviklet 
foster.” Men hun var ikke sikker. Hun kikket i søpla og så at det rørte seg. Da hun løftet det opp, 
pustet barnet.

Hun tok en klut, pakket inn fosteret og gikk hjem. Det pustet fremdeles.
Men politiet kom. Hun hadde stjålet sykehusets eiendom. ”Det er mitt barn!” sa hun og nektet 

å utlevere fosteret. ”Hvis fosteret dør i din varetekt, kommer du i fengsel,” sa de. ”Da får jeg hel-
ler det, da,” svarte hun.

Babyens munn var så liten at hun måtte gi den melk med en dukkeflaske. Kuvøse var ikke å 
oppdrive, så hun la ham i solen hver dag. Barnet vokste.

Men en dag ble babyen syk og måtte på sykehus. Legen ble forundret over at fosteret levde. 
Moren falt på kne og tigget om hjelp. Barnet trengte blodoverføring, men de hadde lite blod, 
og det var ikke renset. Moren ba dem gi ham det likevel, for ellers ville han dø. De ga fosteret 
blodoverføring og forsikret henne om at det ikke ville leve natten over. Moren ba. Neste morgen 
levde det fremdeles. Legen var forbløffet. Noe sånt hadde han ikke sett før. Han fikk en ny idé: 
”Vi kontakter Jamaica og får dem til å se hvor lenge de kan holde liv i fosteret.” Moren nektet: 
”Barnet mitt er ingen prøveklut!”

Politiet ble tilkalt så den gale kvinnen ikke skulle stjele fosteret enda en gang. Men hun hadde 
lagt en plan. Hun tuslet over til en annen avdeling og skapte et fryktelig spetakkel, og mens 
politifolkene var opptatt, tok hun babyen og løp, med politiet etter seg. De truet henne med at hun 
hadde stjålet sykehusets eiendom, men hun holdt på sitt.

Året etter måtte hun igjen ha hjelp av sykehuset. Hun traff den samme legen og de samme 
sykepleierne.

Legen så på barnet og profeterte: ”Dette barnet kommer til å være en blind krøpling som to-
åring. Han blir mentalt tilbakestående og vil dø som femåring.”

Moren tok med seg skatten sin hjem og ba.

Historien fortsetter.
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Kjærligheten og loven

1. novemberLekse 5

Bakgrunnsstoff
Jak 2,1–13; Mark 2,16; 3 Mos 19,17.18; Rom 13,8–10; Joh 12,48.

Minnevers
«For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barm-
hjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen» (Jak 2,13).

Vi kjenner historien godt, spørsmålet er: Har vi tatt den til oss?
Først en prest og deretter en levitt gikk fra Jerusalem til Jeriko og så en 

mann som lå halvdød i veien. Begge var ferdige med sine religiøse plikter, men 
likevel fikk de seg ikke til å forbinde disse pliktene med noen følelse av ansvar 
for den skadde, så de tuslet videre. Til slutt kom en halvhedensk samaritan 
forbi, forbarmet seg over mannen, pleide sårene hans og betalte for hans opp-
hold på et vertshus hvor han kunne komme til krefter. Han lovet også å betale 
verten for det mannen ellers måtte trenge (se Luk 10,30–37).

Jesus fortalte historien da en lovkyndig spurte om det evige liv. Snarere enn 
å si til den lovkyndige: «Prøv hardere!» eller «Gjør mer!» tegnet Jesus et bilde 
av kjærligheten i virksomhet. Vi skal altså elske også i potensielt farlige eller 
ubehagelige situasjoner, og vi skal elske dem vi ikke liker.

Det er ikke lett, og ofte føles det fremmed for oss, men ekte kjærlighet 
innebærer en betydelig grad av risiko og kaller oss til å rive ned skiller mellom 
oss mennesker, både utenfor og, i sær, i menigheten. Denne uken skal vi se hva 
Jakob har å si om dette.
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MANNEN KLEDD I GULL

Les Jak 2,1–4. Her får vi en studie i kontraster. Én er rik, velkledd og tilsynela-
tende betydningsfull, mens den andre er fattig, ustelt og tilsynelatende et null. 
Den ene behandles med høflighet, den andre med forakt. Den ene vises til en 
god plass, den andre må stå langs veggen eller sitte på gulvet.

Ikke så pent gjort, spesielt ikke på en gudstjeneste! Det greske ordet for 
«forsamling» i vers 2 er synagōgē, sannsynligvis en jødisk-kristen sabbats-
gudstjeneste, som ofte må ha funnet sted i private hus (se Apg 18,7.8).

I gresk-romersk kultur i det første århundre var ens offentlige framtoning og 
posisjon av den største betydning. Man forventet at folk med rikdom, utdan-
nelse eller politisk innflytelse skulle bruke dette til å fremme sitt omdømme 
og sine personlige interesser. Store gaver til offentlige eller religiøse prosjek-
ter satte mottakeren i takknemlighetsgjeld. Godhet ble betalt med lojalitet og 
offentlig anerkjennelse. De få i overklassen som kom til gudstjenester, regnet 
med særbehandling. Å forsømme dette ville ha ført skam over kirken. Det førte 
til splid og folk tok det ille opp hvis man ikke opptrådte «politisk korrekt».

Les Mark 2,16 og Luk 11,43. Hvilke sosiale forventninger er det tale om? 
Hvordan går de på tvers av evangeliets prinsipper?

Det er ingen synd å være fattig eller rik, men vår måte å behandle mennesker 
som skiller seg ut i alder, velstand, utdanning og religiøs overbevisning, sier 
mye om vår kristendom. Vi viser ofte mer respekt for dem som er «over» oss på 
den sosiale rangstigen enn dem som er «under» oss. Vi må huske at det er lett å 
bli overlistet av skikk og bruk, selv om vi er kalt til å være annerledes (se Rom 
12,2).

Det er nok ikke like tydelig hos oss som det Jakob beskriver, men har ikke vi 
også lett for å gjøre forskjell på folk? Hvordan kan vi takle dette problemet?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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KLASSEKAMP

Enhver litteraturevangelist vet at de som har minst, ofte ofrer mest for å kjøpe 
bøker. Det kan være vanskelig å selge litteratur i velstående nabolag, for de 
som bor der, er ofte fornøyd med det de har og føler ikke så stort behov for Gud 
som de som har mindre. Det samme ser vi på verdensplan: menigheten har ofte 
vokst raskest når det har vært økonomiske og sosiale problemer. Og er ikke 
de som sliter med store problemer ofte mer åpne for håpet i Jesus enn de som 
synes det går bra for dem?

Les Jak 2,5.6. Hvordan bygger han på det han skrev i de fire foregående 
versene?

Dette avsnittet tyder på at det var store problemer i forholdet mellom de rike og 
de fattige i menigheten. Gud valgte de fattige som var «rike i troen» selv om 
verden gikk dem imot, og de rike brukte rikdommen til å «undertrykke» de 
fattige. Det var vanlig at de rike utnyttet de fattige den gang. Og romersk lov 
diskriminerte mot de fattige til fordel for de rike.

«Folk av underklassen, som man mente handlet ut fra økonomiske egeninte-
resser, kunne ikke reise sak mot representanter for overklassen, og lovene fore-
skrev strengere straff for personer av lavere stand når de ble dømt for lovbrudd 
enn for lovbrytere fra overklassen.» – Craig S. Keener, The IVP Bible Back-
ground Commentary: New Testament (Downers Grove, Ill., 1993), side 694.

Les Jak 2,7. Hva sier han om resultatet av slik oppførsel?

Deres oppførsel er egentlig blasfemi mot «det gode navnet», Jesus. Dårlige 
handlinger er ille i seg selv og blir bare verre av at de som bekjenner Jesu 
navn, gjør dem. Enda verre er de som i Jesu navn bruker sin rikdom eller 
makt til å oppnå fordeler over andre i menighetene, noe som ofte fører til 
splittelse og strid. Vi må være forsiktige så våre ord og handlinger harmo-
nerer med «det gode navnet» vi bekjenner oss til. 

______________________________________________________________________________________________________
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Å ELSKE VÅR NESTE

Les Jak 2,8.9 sammen med 3 Mos 19,17.18 og Matt 5,43–45. Hva er budska-
pet her?

Jakob kaller Guds lov «den kongelige lov» (Jak 2,8) fordi loven kommer fra 
«kongenes konge» (Åp 19,16). Rikets lov er gjengitt i Bergprekenen (Matt 5–7), 
der vi finner den første av NTs ni henvisninger til å elske vår neste.

Jesu ord i Matt 5,43 sier noe om hvordan 3 Mos 19,18 ble forstått på den 
tiden. De foregående budene i 3. Mosebok bruker synonymer for ens neste: 
De forbyr hat mot ens «bror» (3 Mos 19,17) og å bære nag til ens landsmann 
(3 Mos 19,18).

Det var nok noen som tolket disse budene som at det var i orden å være sint 
på eller hate en som ikke var israelitt siden slike ikke er spesielt nevnt i disse 
tekstene. Folk som ikke var israelitter, ble også betraktet som fiender. Vi vet at 
slike holdninger eksisterte i Qumran-samfunnet, en gruppe fromme jøder som 
hadde skilt seg fra resten av folket. De ble opplært til å hate «mørkets barn» 
og «fortapelsens menn» (The Community Rule 1QS 1,10; 9,21.22), merkelap-
per som tilsynelatende ikke bare gjaldt utlendinger, men også israelitter som 
forkastet gruppens lære.

«Synd er det største av alle onder, og det påhviler oss å ha medlidenhet med 
synderen og hjelpe ham. Det er mange som feiler, og som føler sin skam og sin 
tåpelighet. De hungrer etter et oppmuntrende ord. De ser på sine feiltrinn og 
det de har gjort galt, inntil de nesten blir drevet til fortvilelse. Disse mennes-
kene må vi ikke forsømme. Hvis vi virkelig er kristne, vil vi ikke gå forbi dem 
på den andre siden av veien. Vi vil ikke holde oss lengst mulig borte fra dem 
som mest trenger vår hjelp. Når vi ser mennesker i nød, enten det skyldes sorg, 
lidelse eller synd, må vi aldri si: Dette angår ikke meg.» – Alfa og Omega, bind 
5, side 60–61 [DA:504].

Jesu liv er det beste eksempelet på uselvisk kjærlighet til dem som ikke 
fortjener det og ikke elsker oss. Hvordan kan vi lære å vise slik kjærlighet 
mot dem som ikke fortjener det og ikke elsker oss? Hvorfor er den eneste 
løsningen full selvoppgivelse og å la selvet dø?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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HELE LOVEN

Les Jak 2,10.11. Lese tekstene i tabellen nedenfor, og sorter dem etter om de 
understreker «hele loven,» «kjærlighetens lov» eller begge deler.

Vi kan vanskelig fatte hvor radikal Jesu lære om loven var. Fromme jøder 
mente at man ikke kunne påstå at man holdt loven uten at man forpliktet seg 
på alle de lovene som finnes i Mosebøkene. Til slutt kom man til at det var 613 
lover (248 positive og 365 negative).

Spørsmålet Jesus fikk om hvilken lov som var viktigst (Matt 22,36), var 
nok ment som en felle. Men selv om Jesus synes å ha bekreftet at hver «tød-
del» (den minste hebraiske bokstaven, Matt 5,18) var viktig, lærte han også at 
kjærlighet til Gud og kjærlighet til vår neste var de viktigste budene siden de 
oppsummerer alle de andre.

Jesu lære viser også at lydighet ikke eksisterer i et vakuum. Den er alltid 
relasjonell, ellers er den meningsløs. Altså: hvis jeg gir tiende fordi jeg er redd 
for å gå fortapt, er det ikke relasjonelt. Men hvis jeg gir tiende av takknemlig-
het for alt Gud har gitt meg, da bygger mine handlinger på mitt gudsforhold.

Jesus sa også at «det som veier mer» i loven er «rettferdighet, barmhjertig-
het og troskap» (Matt 23,23). Alt dette har også med relasjoner å gjøre – for-
holdet til Gud og andre mennesker. Så Jakob sier ikke noe annet enn Jesus 
eller Paulus: Ethvert brudd på Guds lov skader forholdet til Gud og til andre. 
Poenget er altså ikke å ha nok gode gjerninger til å oppveie de dårlige. Det ville 
være lydighet i et vakuum, som om vi var de eneste som betydde noe. Nei, når 
vi kjenner Jesus, begynner vi å flytte oppmerksomheten bort fra oss selv og 
mot Gud og vår neste.

Hvor mye av din lydighet skyldes kjærlighet til Gud og andre, og hva er ren 
pliktfølelse? Er det alltid galt å gjøre ting av pliktfølelse? Kanskje føler du 
ikke kjærlighet til en person, men hjelper ham eller henne bare fordi du vet 
at det er riktig. Hva er galt med det?

Hele loven Kjærlighetens lov

 Matt 5,18.19

 Matt 22,36–40 
 Rom 13,8–10 
 Gal 3,10 
 Gal 5,3 
 Gal 5,14 
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DØMT ETTER LOVEN

Les Jak 2,12.13 (se også Joh 12,48; Rom 2,12.13; 2 Kor 5,10; Åp 20,12.13). 
Hva sier disse versene om dom?

Vi blir dømt etter loven, etter det vi har gjort, enten godt eller ondt. Men 
Bibelen lærer også at Jesu rettferdighet dekker den som tror på ham.

Det er to sider ved dette: tilgivelse (rettferdiggjørelse) og lydighet (hellig-
gjørelse). «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham» (Kol 2,6), 
og: «Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus» (Gal 3,27).

Det sies ofte at vi ikke bare blir dømt etter det vi har gjort, men også etter 
det vi ikke har gjort. Sant nok, men her er det mange som surrer. Det kommer 
ikke an på å gjøre flere ting. Sånt fører bare til motløshet og nederlag. Merk 
deg hvordan Jakob beskriver det i første halvdel av vers 13: «For dommen skal 
være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet.» Dette er enda en 
relasjonell definisjon av «å gjøre».

Tenker man for mye på dommen, kan den gjøre en så paranoid at en gir opp 
i fortvilelse. Men det er ikke dette som menes med: «Frykt Gud [...] For nå er 
timen kommet da han skal holde dom» (Åp 14,7)! Vi må alltid stole på Jesu 
rettferdighet, for den er vårt eneste håp i dommen. Det er kjærligheten til Gud, 
som har frelst oss ved sin rettferdighet, som skal anspore oss til alt det han har 
kalt oss til å gjøre.

Men Bibelens advarsler om dommen er skrevet for vårt beste, slik at vi ikke 
skal bli lullet inn i en falsk trygghetsfølelse. Jakob sier at «barmhjertigheten 
triumferer over dommen» (Jak 2,13). Dette skal vi huske, særlig når vi har med 
dem å gjøre som har falt i de verste synder.

Er du noen gang blitt møtt med barmhjertighet, nåde og tilgivelse når du 
virkelig har rotet det til og bare regnet med fordømmelse? Hvordan føltes 
det? Hvordan kan du være sikker på at du ikke glemmer dette neste gang en 
annen gjør en stor feil?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 5  /  1. novemberFredag

VIDERE STUDIUM

«Den store regnskapsdagen» i Alfa og Omega, bind 7, side 401–410 
[GC479–491].

«Gud har for mennesker og engler anerkjent deg som sitt barn. Be om at du 
ikke må spotte «det gode navnet som er nevnt over dere» Jak 2,7. Gud sender 
deg til denne verden som sin representant. Ved alt du gjør, skal Guds navn bli 
kunngjort [...] Dette kan du bare nå frem til når du tar imot Jesu nåde og rett-
ferdighet.» – I naturens tempel, side 107–108 [MB 107].

«På grunn av Kristus kan rettferdigheten tilgi uten å gi avkall på en tøddel 
av sin opphøyde hellighet.» – SDA Bible Commentary, bind 7, side 936.

  Spørsmål til drøftelse
1. Gandhi oppsummerte det mange tenker da han sa: «Jeg liker din 

Kristus, jeg liker ikke dine kristne. Dine kristne er så forskjellige fra din 
Kristus.» Hvorfor er det lett å forstå hvorfor han sa det? Det er lett å se 
på hva andre har gjort i Kristi navn, men hvorfor må vi i stedet se på oss 
selv og hva vi har gjort i hans navn? Hvor tydelig åpenbarer vi ham for 
dem rundt oss?

2. Er din menighet et sted hvor folk føler seg verdsatt og respektert, uan-
sett bakgrunn, status og andre ting? Hvis ikke, hva kan du gjøre med 
det?

3. Hvilke tradisjoner og sosiale normer i ditt land strider mot bibelsk tro? 
Hvilke av dem er lette å få øye på, og hvilke krever mer ettertanke? Etter 
å ha funnet dem: Hvordan kan du løsrive deg fra dem, slik at du lever ut 
og åpenbarer evangeliets prinsipper slik at andre kan se at Jesus gir alle 
et bedre liv?

4. Det er så sin sak å elske sin neste, men hva vil det si å elske Gud? Snakk 
sammen om dette og hvorfor og hvordan vi elsker ham.

5. «Barmhjertigheten triumferer over dommen.» Hva betyr dette rent prak-
tisk, for eksempel overfor dem som gjør urett? Hvilken balanse må til?
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1 .  november

ET FORKASTET FOSTER, 2. DEL
Jeremy

Fosteret vokste opp, og en dag begynte seksåringen på adventistenes barneskole, verken blind 
eller i rullestol. Han klarte seg godt på skolen, og i dag er han pastor i Adventistsamfunnet.

Dette fosteret er en del av Guds plan. Jeg er dette fosteret. Jeg skulle vært død mange ganger, men 
Gud tok seg av meg. Likevel holdt jeg på å bli Satans bytte. 

Livet har ikke vært så enkelt. Far forsørget oss ikke, og vi var fattige. Tre-fire av oss delte sko-
lesekk. Vi fikk avlagte skoleuniformer og måtte ofte gå sultne på skolen, for vi hadde ikke spist på 
flere dager. 

Barn som vokser opp på sørsiden i Belize by går ofte ville veier. Jeg rotet meg bort i djevelens 
musikk. Jeg tok blikket av Jesus, men han førte meg tilbake via tunge opplevelser. Gud overbe-
viste meg om mine feil.

Jeg pleide å gå i kirken sabbats morgen og spilte på klubber lørdag kveld. Der var det også an-
dre fra kirken. Men noen av dem forlot miljøet sammen med meg, og nå har vi et budskap vi deler 
med andre: Denne musikken fører folk i evig fortapelse. Det sier jeg ut fra det jeg har opplevd og 
sett på klubbene. Jeg sier alltid: Kom hjem!

Gud talte til meg gjennom bibelstudium. Jo nærmere jeg kom Jesus, desto klarere så jeg ånds-
kampen. Nå går jeg nødig på klubber. Jeg vet at musikken er inspirert av demoner.

Jeg drømmer om å se millioner av mennesker frelst. Ved Guds nåde har jeg fått holde mange 
møteserier, og hundrevis av mennesker er blitt døpt. 

Mor sier alltid: ”Du må aldri glemme at du var et forkastet foster. Glem ikke at du tilhører 
Gud. Han bevarte deg, og du må leve til hans ære.”
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Tro som virker

8. novemberLekse 6

Bakgrunnsstoff
Jak 2,14–26; Rom 3,27.28; Tit 2,14; 2 Kor 4,2; Rom 4,1–5; Jos 2,1–21.

Minnevers
«For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger» (Jak 
2,26).

Han var en dyktig lege og forstander i en menighet med flere hundre medlem-
mer. Han ga store beløp til kirkens prosjekter, og hans gavmildhet fikk andre til 
å gi mer. Legen var også en stor taler. Når presten var borte, talte han, og alle 
gledet seg til hans prekener, som var teologisk dype, inderlige og åndelige.

Så en dag kom det ut. Det var ikke på grunn av ferie at legen var borte for-
rige sabbat, slik mange hadde trodd. Nei, han ble funnet død i sin leilighet ved 
stranden etter en overdose narkotika.

Verre var avsløringen om at det lå massevis av pornografiske filmer og bla-
der på soverommet. Menigheten var fortvilet, spesielt de unge, som hadde sett 
opp til ham som et forbilde. Dommen er i Guds hånd, men legens handlinger 
reiser spørsmål om hans tro.

Hva kan dette lære oss? Selv om vi er frelst ved tro, kan vi ikke skille tro og 
gjerninger i kristenlivet. Jakob tar opp dette.
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Lekse 6  /  8. november Søndag

DØD TRO

«Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjernin-
ger? Kan vel troen frelse ham?» (Jak 2,14). Hvordan skal dette verset forstås i 
lys av frelse ved tro alene? Les Jak 2,15–17; se også Rom 3,27.28; Ef 2,8.9.

Tro uten gjerninger. Jakob illustrerer denne typen tro (Jak 2,15.16). Som vi alt 
har sett, er lydighet relasjonell, ifølge Jakobs brev. Så hvordan forholder vi oss 
til en bror eller søster i menigheten som trenger hjelp? Ord duger ikke. Vi kan 
ikke bare si: «Gå i fred. Gud vil hjelpe», når han har gitt oss midler til å hjelpe 
ham eller henne.

Selvfølgelig kan behovene være uendelige, og vi kan ikke gjøre alt. Men vi 
er Jesu hender og føtter, og vi kan hjelpe andre én person om gangen. Det var 
for det meste slik Jesus arbeidet. I Mark 5,22–34 leser vi at en mann og ba om 
hjelp for en datter som lå for døden. På veien kom en kvinne bakfra og rørte 
ved Jesu kappe. Etter helbredelsen kunne han ha gått videre, og kvinnen ville 
ha jublet. Men Jesus visste at hun trengte mer enn bare fysisk helbredelse. Så 
han stoppet og ga av sin tid så hun kunne bli et vitne for ham og dele, ikke bare 
motta. Så sa han de ordene som er gjengitt i Jak 2,16: «Gå bort i fred» (Mark 
5,34). Men i motsetning til i teksten i Jakobs brev betydde de faktisk noe!

Når vi ser et behov, men ikke foretar oss noe, går vi glipp av en anledning til 
å utøve tro. Da blir troen litt svakere og litt mindre levende. For troen dør uten 
gjerninger. Jakob beskriver det krassere: troen er allerede død. Hadde den vært 
levende, ville gjerningene vært der. Og hva skal man med tro uten gjernin-
ger? I slutten av vers 14 stiller Jakob et spørsmål som er sterkere i ordlyden på 
gresk enn i de fleste oversettelser: «Den troen kan vel ikke redde ham?» Jakob 
forventer et klart nei.

Hvordan kan vi lære å uttrykke vår tro gjennom våre gjerninger uten å tro at 
gjerningene kan frelse oss?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



50 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 4

Lekse 6  /  8. novemberMandag

TRO TIL FRELSE

Les Jak 2,18. Hva er viktigst for Jakob? Hvordan viser vi vår tro ved våre 
gjerninger?

Jakob bruker et vanlig retorisk grep hvor en mulig opponent står frem. I dette 
tilfellet prøver vedkommende å drive en kile mellom tro og gjerninger ved å si 
at bare man har det ene eller det andre, er alt i beste orden. Men hele poenget 
hos Jakob er at vi ikke kan gjøre oss håp om å bli frelst ved tro hvis det ikke 
finnes tilsvarende gjerninger: «Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra 
gjerningene vise deg min tro» (vers 18).

Poenget er at ikke all tro frelser. Sann tro, tro til frelse, kjennetegnes av 
gode gjerninger. Og gjerningene er bare gode gjerninger hvis de bygger på tro. 
Tro og gjerninger er som de to sidene av en mynt. Den ene kan ikke eksistere 
uten den andre. Troen kommer først og viser vei for gjerningene.

Tenk over Paulus’ holdning til gjerninger i Ef 2,10; 1 Tess 1,3; 1 Tim 5,25 og 
Tit 2,14. Hvorfor er det viktig med gode gjerninger?

Paulus var ikke imot gode gjerninger. Men han avviste dem som en vei til 
frelse (se Gal 2,16). Han sa at de som gjør lovgjerninger for å bli frelst, er 
under forbannelse, for ingen som prøver å bli frelst ved å holde loven, kan klare 
det (Gal 3,10). Lydighet er bare mulig når den er en gave fra Den hellige ånd.

«Hvis man ikke kan fortjene frelse ved gode gjerninger, så må det være helt 
av nåde, noe mennesket mottar som en synder fordi han tar imot Jesus og tror 
på ham. Det er utelukkende en gave. Rettferdiggjørelsen er ved tro, det kan 
ikke være annerledes. Og all uenigheten opphører straks man forstår at verdien 
av det falne menneskes gode gjerninger aldri kan kjøpe ham evig liv» – Faith 
and Works, side 20.

Hvorfor bør dette at vi ikke kan arbeide oss frem til himmelen, være en opp-
muntring til å gjøre så mye godt vi kan, av kjærlighet til Gud?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  8. november Tirsdag

DJEVLENES «TRO»

Har man ikke gjerninger, finnes det bare én annen måte å «bevise» at troen er 
ekte: rettroenhet. Dersom jeg tror de riktige tingene, så må jeg vel ha tro?

Les 2 Kor 4,2; 1 Tim 2,4; Jak 5,19.20; 1 Pet 1,22 og 1 Joh 3,18.19. Hva sier 
disse versene om hvor viktig det er å kjenne sannheten?

Intellektuell kjennskap til sannheten er viktig. Men denne kunnskapen beviser 
ikke at man har frelsende tro.

Hvilken advarsel om en feil oppfatning av sann tro gir Jak 2,19?

Den mest grunnleggende trosbekjennelsen i GT er 5 Mos 6,4: «Hør, Israel! 
Herren er vår Gud, Herren er én.» Verset er kjent som shema (den begyn-
ner med dette hebraiske ordet), og verset oppsummerer troen på én Gud. Alle 
bibelske læresetninger har sitt utspring her.

Men selv de onde åndene tror på denne sannheten. Ja, de vet det! Men hva 
gagn har de av det? De skjelver i Guds nærvær, slik de også gjorde i møte med 
Jesus da han befalte dem å komme ut av dem de hadde besatt (Mark 3,11; 5,7).

En intellektuell tro som ikke virker inn på vår oppførsel, duger ikke, for det 
er den samme troen djevlene har, de som prøver å prakke på oss falsk lære. 
Djevlene prøver å få folk til å tro på sitt bedrag ved å få sine offer til å klynge 
seg til uren og urettferdig oppførsel: «Ånden sier med klare ord at i de siste 
tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til 
demoners lære» (1 Tim 4,1).

Troen må gi seg uttrykk i vårt liv, ellers er den ikke frelsende tro, men «de-
moners lære», og slik tro duger like lite til å frelse oss som den duger til å frelse 
djevlene.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  8. novemberOnsdag

ABRAHAMS TRO

Les Jak 2,21–24 og sammenlign med Rom 4,1–5.22–24. Hvordan beskrives 
Abrahams tro i disse tekstene, og hva bygger rettferdiggjørelsen på?

Både Jakob og Paulus siterer 1 Mos 15,6, men de later til å komme til motsatte 
konklusjoner. Ifølge Jakob ble Abraham rettferdiggjort ved gjerninger, men det 
ser ut som Paulus (i Rom 4,2) uttrykkelig benekter dette (se også vers 24).

Men sammenhengen i Rom 4 har å gjøre med om omskjæringen er nødven-
dig for å bli rettferdiggjort, altså om hedningene måtte bli jøder for å bli frelst 
(Rom 3,28–30). Paulus viser at Abrahams tro, ikke hans «gjerning» under selve 
omskjærelsen, var grunnlaget for rettferdiggjørelsen, for Abraham trodde også 
før han ble omskåret. Abraham ble omskåret som et ytre tegn på sin indre tro 
(Rom 4,9–11). Men gjerninger kan ikke gjøre noen rettferdig, ikke engang 
omskjæring, for bare de som «også går i vår far Abrahams fotspor» (Rom 4,12) 
blir rettferdiggjort.

Er dette så forskjellig fra Jakob? Paulus bruker det samme «beviset» for 
Abrahams tro som Jakob (se Rom 4,17–21). Abraham trodde at Gud kunne 
gjenopplive Isak fordi han «gjør de døde levende og kaller på det som ikke er 
til» (vers 17, se også Hebr 11,17–19). Paulus definerer også frelsende tro som 
«overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre» (Rom 
4,21). Altså: Den troen som stoler på at Gud holder sine løfter og er lydig mot 
hans ord, er frelsende tro. Disse gjerningene er ikke «lovgjerninger», men 
«trosgjerninger». Eller som Jakob sier det: «Slik kan du se at troen virket 
sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt» 
(2,22).
Mange understreker troens og gjerningenes betydning, men selv dette skiller 
de to. Sann tro er «tro som er virksom i kjærlighet» (Gal 5,6). Gode   gjerninger 
er ikke bare ytre tegn på tro, de er realiseringen av troen. Abrahams tro på 
Gud som skaper fikk ham til å adlyde Gud og ofre sin eneste sønn, Isak. Ifølge 
Jakob er det lydigheten som gjør troen fullkommen.

Hva er din erfaring med gjerningenes innvirkning på troen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  8. november Torsdag

RAHABS TRO

«Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rett-
ferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut 
en annen vei» (Jak 2,25).

Les Jos 2,1–21. Hvordan skal man forstå dette i lys av frelse ved tro alene?

Ifølge Hebr 11,31 trodde ikke innbyggerne i Jeriko. De fleste moderne overset-
telser sier de var «ulydige». Innbyggerne i Jeriko visste om Israels seire over 
midjanittene og amorittene, så de kjente til Israels Guds makt. I Guds dom over 
Israel ved Ba’al-Peor så folket i Jeriko både Guds hellighet og hans avsky for 
avgudsdyrkelse og umoral: «Innbyggerne i Jeriko kjente til alle disse begiven-
hetene, og i likhet med Rahab var mange overbevist, men de fulgte ikke sin 
overbevisning» – Alfa og Omega, bind 2, side 87 [PP 492].

Rahab ble ikke frelst på grunn av sin uærlighet, men på tross av den. Hun 
trodde på den sanne Gud, og derfor beskyttet hun spionene som Josva hadde 
sendt. Det var også betingelser: Hun adlød budbringernes anvisning om å 
henge den røde tråden i vinduet. Den minner oss om blodet som israelittene 
stenket rundt dørene sine før utgangen fra Egypt (se 2 Mos 12,21–24 ). Rahab 
var på ingen måte fullkommen, men hennes tro illustrerer Guds tilgivelse og 
nåde mot alle som er villige til å vise tro og overlate resultatet til Gud.

Les Jak 2,26. Hvordan oppsummerer teksten forholdet mellom tro og 
gjerninger?

Akkurat som kroppen bare er et lik uten livets ånde, så er tro uten gjerninger 
død. Og uten sann tro vil den «lydighet» vi prøver å vise, bare være «døde 
gjerninger» (Hebr 6,1; 9,14) som Gud ikke ser noen mening i.

En skjøge frelst ved tro? Hvilke feilslutninger kunne vi ha trukket av dette 
dersom det var det eneste eksempelet vi hadde på frelse ved tro? Hvordan 
gir historien hennes deg håp?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  8. novemberFredag

VIDERE STUDIUM

«Når selvet legges helt bort, kan du få en ny og rik erfaring. Du vil se din egen 
ufullkommenhet der du ligger ved korsets fot, og når du ser Kristi fullkom-
menhet, vil selvet bli ubetydelig.

For den som har øyne å se med, vil Kristi fullkommenhet anta den største 
skjønnhet. Da vil hans mønster prege sinnet og forme karakteren. Guds sinn 
må få sette sitt preg på hjertet og gi seg utslag i livet. Kom til Jesus med ditt 
behov, be i levende tro, hold fast i Guds hånd, tro,   bare tro,   og du skal få se 
Guds frelse. Hvis du er åpen for veiledning, vil Gud undervise deg, hvis du vil 
bli ledet, vil han føre deg til levende vannkilder» – Testimonies to Southern 
Africa, side 26.

  Spørsmål til drøftelse
1. Les fort gjennom Jak 2. Hva er det viktigste budskapet der for dem som 

kun setter sin lit til Kristi rettferdighets fortjeneste for frelse?

2. Noen sier at Jakob taler om tro og gjerninger uten henvisning til Paulus, 
og at vi bør tolke Jakob på hans egne premisser. Hva er galt med det? 
Hvorfor er det viktig å huske på hva andre tekster sier om tro og gjernin-
ger? Under reformasjonen tydde katolske apologeter ofte til Jakobs brev 
når de ville forsvare romerkirken mot protestantene. Hvorfor viser dette 
hvor viktig det er å bygge læren på alle de tekstene vi har til rådighet?

3. Det sies ofte at man bør finne en «balanse mellom tro og gjerninger». Er 
du enig? Snakk med andre i klassen om dette.

4. Hvorfor nevner ikke Jakob (eller resten av NT) Rahabs løgn eller at 
Abrahams tro sviktet i forbindelse med Ismael? Hva kan dette lære oss 
om hva det vil si å være kledd i Kristi rettferdighet?
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8 .  november

SÅ MYE Å FORTELLE
Tyson, Belize

Familien til Tyson og storebroren bodde i Belize by. Begge guttene drev med idrett på skolen. 
Moren hadde vokst opp i Adventkirken, men giftet seg med en som ikke var adventist, og 

kom bort fra troen. 
En kveld passerte Tyson og broren adventkirken på vei hjem fra skolen. De så noen ungdom-

mer som hygget seg der. Uken etter så de at de unge sang og studerte Bibelen. Tyson ble nysgjer-
rig, så de gikk og kikket inn. En av lederne så dem og inviterte dem inn. De ble der resten av 
kvelden og trivdes godt. Det ble bedt om å komme neste uke også.

Brødrene fortalte moren om møtet, og hun sa at det var OK at de gikk dit. Neste uke oppdaget 
de at møtene ble holdt hver tirsdagskveld. De studerer Bibelen, spiller leker, holder kokekurs osv. 
Slik kan medlemmene gjøre ting sammen og fortelle andre unge om Jesus.

Tyson ble invitert til sabbatsskolen, og snart deltok både han, broren og moren. Etter bibelstu-
dier ble brødrene døpt.

Etter den videregående skolen studerte Tyson teologi i Filippinene, før han kom tilbake til 
Belize som pastor. Han er nå gift og arbeider som misjonær i Hong Kong sammen med sin kone. 

Hans livsvei er delvis resultatet av at ledere i menigheten tok seg av de unge og at de unge tok 
imot Guds kall om å nå andre for ham.

I Belize er 70 prosent av medlemmene unge mennesker. Det drives et aktivt ungdomsarbeid, 
men man mangler et leirsted hvor de unge føler at de hører til. 

De fleste unge i Belize som kommer i kirken, søker mening i livet. De vil mer enn bare over-
leve. Et leirsted vil gi de unge et sted som er deres og hvor de både kan lære og ha det hyggelig 
sammen. 

Vi håper at våre søsken i resten av verden blir kjent med Belize. En del av offeret 13. sabbat 
går til å bygge ungdomsleir og evangeliseringssenter i Belize.
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Temme tungen

15. novemberLekse 7

Bakgrunnsstoff
Jak 3,1–12; 5 Mos 6,6.7; Luk 9,51–56; Ordsp 16,27; Matt 7,16–18.

Minnevers
«For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine 
skal du dømmes skyldig» (Matt 12,37).

Det er stor kraft i ord. «Ord som blir talt i rette tid» (Ordsp 25,11) – ros, poesi 
og fortellinger – kan forme livet på uutgrunnelig vis. Det vi sier, kan bli husket 
i dager eller år. Barn suger til seg ord som svamper. Det er derfor de taler 
flytende på så kort tid, uansett hvilket språk de vokser opp med. Det er også 
grunnen til at det de hører om seg selv, kan foregripe suksess eller fiasko i livet. 
Foreldrenes måte å kommunisere på, gjentas og forsterkes i barna, på godt og 
ondt.

Det skrevne ord er også mektig, og enda mer varig. Mektigst av alt er Guds 
ord. Tenk over det: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti» (Sal 
119,105), og: «Jeg gjemmer ditt ord i hjertet så jeg ikke skal synde mot deg» 
(Sal 119,11). Jesus vendte disiplenes oppmerksomhet bort fra timelige velsig-
nelser til noe langt mer viktig: «De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv» 
(Joh 6,63).

Ord kan lindre og berolige eller forgifte og forurense. Hvor ofte har du sagt 
noe du skulle ønske kunne vært usagt?

Denne uken skal vi se at Jakob har noen viktige ord om ... ord.
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ANSVARLIGHET

Les Jak 3,1. Hva sier han om ansvar?

Lærere i menigheten og på kristne skoler har et særlig ansvar, siden de former 
sinnet på barn for mange år fremover. I tillegg kommer den innflytelsen de vil 
ha på mange andre utenfor deres umiddelbare omgangskrets. Jo mer kunnskap, 
desto større ansvar for å bruke og formidle kunnskapen.

Ved inngangen til Tyndale House Library i Cambridge, England, henger 
en plakett: «Å frykte Herren er opphav til visdom» (Ordsp 9,10). Gud er alle 
tings mål, ikke mennesket, og all sann utdannelse begynner og ender med 
ham. Men etter som kunnskapen vokser, avtar ofte vår avhengighet av Gud. 
Altfor ofte løsrives vitenskapen fra Gud. Noen teologilærere som streber etter 
troverdighet, benytter også metoder som ikke levner rom for tro. Da kan troen 
bli gradvis fordrevet fra sinnet, både hos lærere og elever. Men når evigheten, 
ikke bare denne verden, er viktigst for lærere og elever, blir læring en verdifull 
aktivitet.

Paulus forsto også dette ansvaret, for han utdannet ledere i de menighetene 
han stiftet (Apg 14,23, se også Tit 1,5). Han skrev at Timoteus skulle vokte 
Guds folk mot uerfarne og ukloke gjetere (se 1 Tim 1,3–7; 3,2–6; 6,2–5; 2 Tim 
2,14.15) og advarte om at noen «stadig får undervisning, men aldri kan lære 
sannheten å kjenne» (2 Tim 3,7).

Foreldre har et stort ansvar for å undervise sine barn, som igjen påvirker 
andre. Ved vårt eksempel kan vi ha stor innflytelse over dem rundt oss. Så det 
er viktig å søke Guds visdom, som han har lovet oss (Jak 1,5), slik at vi kan ha 
en innflytelse på andre som tjener Guds sak. For vi har innflytelse over andre, 
på godt og ondt.

Tenk på dem som har påvirket deg positivt. Hva gjorde de? Hvordan påvirket 
de deg? Og hvordan kan du gjøre det samme for andre?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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STERKE ORD

«Alle snubler vi ofte» (Jak 3,2). For en forfriskende innrømmelse, spesielt med 
tanke på Jakobs vektlegging av oppførsel! Men det at vi ser «realitetene» i 
øynene, må ikke svekke troen på Guds ideal for oss som hans representanter.

«Den som ikke snubler og feiler med det han sier, er fullkommen og i stand 
til å holde hele kroppen i tømme» (vers 2). Den måten det er uttrykt på gresk, 
innebærer at det er mulig å ikke snuble i ord. Ordenes betydning kan ikke over-
vurderes. Tanker fører til ord, som igjen fører til handling. Ord forsterker også 
det vi tenker. Så de påvirker ikke bare det vi gjør, men også det andre gjør. 
Språket binder oss sammen.

Denne ukens avsnitt rommer flere beskrivelser av tungens makt. De tre før-
ste understreker at noe lite kan få store følger: et bissel kan få en hest til å snu, 
et ror kan styre et skip og en gnist kan sette en skog i brann.

Hvilke positive former for «ordets makt» finner vi i Skriften? Se 5 Mos 6,6.7; 
23,23; Sal 40,4; Ordsp 10,20.21; 12,25; Mal 2,6.7; Luk 4,22; Rom 10,6–8.

Småbarn er lett påvirkelige, men i likhet med trær som vokser og blir stivere, 
vil barn motsette seg forandring når de blir eldre. Egentlig er vi lærere, alle 
sammen, enten vi er hjemme eller i kirken. Siden ordene våre har stor makt, er 
det viktig at våre tanker henter næring fra Guds ord tidlig på dagen. For hva er 
det som styrer våre tanker og ord: Guds Ånd eller en annen ånd? Vi må ikke 
undervurdere det Guds ord kan utrette (Sal 33,6, se også 2 Kor 4,6).

Ord virker så sterkt at du med bare noen få setninger kan ødelegge et men-
neske, kanskje for livet. Men positive ord kan virke oppløftende, kanskje like 
lenge.

Hvor forsiktig ville du vært med dynamitt? Og hvordan bør du behandle ting 
som er enda kraftigere enn dynamitt? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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«SMÅTING» ER STORE TING

Les Jak 3,3–5. Hva har de to bildene til felles, og hva har de med tungen å 
gjøre?

Både hestens bissel og roret på et skip er småting i forhold til det de kontrolle-
rer. Med en liten håndbevegelse kan man forandre hestens eller skipets retning. 
«Slik er det også med tungen. Den er en liten kroppsdel, men kan skryte av sin 
store makt» (vers 5). Et ord, et blikk eller en håndbevegelse kan synes liten, 
men alle tre kan gjøre en venn til en fiende eller forvandle en dårlig situasjon til 
det bedre. «Milde svar demper sinne, sårende ord vekker harme» (Ordsp 15,1). 
Tenk deg en hest som galopperer i full fart og et skip som pløyer gjennom 
vannet, men i feil retning. Jo fortere noe går, jo lenger kommer det fra bestem-
melsesstedet. Det beste er å stoppe og snu så snart som råd er. Det samme 
gjelder våre ord. Hvis en samtale går fra vondt til verre, bør vi stoppe snarest 
mulig.

Les Luk 9,51–56. Hva svarte Jesus på forslaget fra disiplene? Hva ble resulta-
tet, og hva kan denne historien lære oss?

Disiplene hadde bibelsk grunnlag for forslaget (2 Kong 1,10.12), men Jesus 
avviste det. Irettesettelsen endret situasjonen. Dermed «dro de til en annen 
landsby» (Luk 9,56). Jesus vendte den samaritanske landsbyens avvisning til en 
lærerik opplevelse for disiplene. I øyeblikkets opphisselse, når følelsene koker 
og vi vil forsvare oss, kan vi huske Jesu eksempel og billedlig talt gå videre «til 
en annen landsby.»

«Som vanndråpene skaper elva, slik består livet av små ting. Livet er en elv, 
fredelig, rolig og trivelig, eller det er en stri elv som alltid virvler opp skitt og 
lort.» – That I May Know Him, side 209.

Tenk på noen småting i livet ditt som kanskje ikke er så «små» likevel når 
man tar dem i nærmere øyesyn?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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SKADEBEGRENSNING

Alle har opplevd det. Noe vi sa, blir blåst opp, kanskje til det ugjenkjennelige. 
Som Jakob sier: «Ja, en liten ild kan sette den største skog i brann!» (3,5).

Les Jak 3,6. Hva sier han om tungens makt, ordenes evne til å «besudle» alt 
ved oss? Hvorfor bør dette verset få oss til å tenke før vi taler?

Ild kan være et symbol på renselse (Jes 4,4; Sak 13,9), men det viser oftere til 
ødeleggelse (se f.eks. Jos 6,24; 11,9.11; 1 Sam 30,3; Matt 7,19). Slik er det også 
med uheldige ord (Ordsp 16,27; 26,21).

En stor brann kan begynne med en gnist og herje og ødelegge med utrolig 
fart. Slik kan også ord ødelegge vennskap, ekteskap og omdømme. De kan 
feste seg i et barnesinn og svekke barnets selvbilde og utvikling.

Synden begynte med et tilsynelatende uskyldig spørsmål (se 1 Mos 3,1). Slik 
begynte den også i himmelen. Lucifer «begynte [...] å så tvil om de lover som 
gjaldt for de himmelske vesener.» – Alfa og Omega, bind 1, side 14–15 [PP 37]. 
Så man kan godt si at tungen blir «satt i brann av helvete» (Jak 3,6).

Ord som er talt, er nok borte for alltid, men vi bør gjøre alt vi kan for å min-
ske skaden og rette opp det vi kan. Når vi prøver å rette opp ting, blir det også 
lettere ikke å gjenta den samme feilen. For eksempel: Etter at en ny åpenbaring 
fra Gud, gikk profeten Natan tilbake til David for å korrigere noe han hadde 
sagt (se 2 Sam 7,1–17). Peter gråt bittert fordi han hadde fornektet Jesus, og 
senere viste han at omvendelsen var ekte (Joh 21,15–17).

Selv om ikke noe menneske makter å temme tungen (Jak 3,8), blir vi bedt 
om å holde den «borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefull tale!» 
(Sal 34,14). Bare Guds Ånd kan hjelpe oss å holde styr på våre ord (se Ef 
4,29–32).

Les Jak 3,6–8. Hvorfor bør tankene i disse versene få oss til å være forsik-
tige med hva vi sier? Hvordan kan vi lære å forstå våre ords makt til det 
gode, eller det onde?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VELSIGNELSER OG FORBANNELSER

Les Jak 3,9–12. Hvilken sannhet belyser Jakob ved hjelp av kilden, fikentreet, 
og vinstokken?

Tanken på at både velsignelse og forbannelse kan komme ut av vår munn, er 
urovekkende. Hva med å se filmer og TV-serier fulle av blasfemi i løpet av 
uken og gå i kirken på sabbaten for å høre Guds ord? Hva med én som legger ut 
om Jesus i fine ordelag og siden sprer om seg med tvilsomme vitser? Disse bil-
dene er foruroligende fordi de er stikk i strid med det vi vet er rett. Den samme 
munn som lovpriser Gud, forteller senere en slibrig spøk? Hva er galt med den 
kontrasten?

Jakob benytter kilden som bilde. Vannkvaliteten avhenger av kilden, og ro-
ten bestemmer frukten (se Matt 7,16–18). Og hvis Guds ord bor i oss, vil det gå 
klart frem av vårt liv. Når vi forstår dette, slipper vi å «bevise» vår tro. En ren 
tro er selvbekreftende, akkurat som en ren vannkilde ikke trenger annet bevis 
enn det vannet som strømmer fra den.

Men man kan spørre: Hvis vi tar et «øyeblikksbilde» av troende på de lave 
punkter i deres erfaring (for eksempel Moses da han drepte egypteren, David 
med Batseba), kan vi ikke da med rette tvile på deres bekjennelse?

Gud vil jo at vi ikke skal synde (1 Joh 2,1). Men helt siden Adam og Evas tid 
har han sørget for tilgivelse hvis vi synder, ut fra troen på offerlammet som var 
lovet (se Sal 32,1.2). Likevel bringer synd sorg, og lydighet bringer velsignelse. 
Moses gjette sauer i 40 år for å avlære det som gjorde ham til drapsmann, og 
David mistet det barnet Batseba fødte og riket hans var truet resten av hans 
levetid på grunn av splid i familien. Ja, vi kan få tilgivelse for våre synder, men 
konsekvensene er ofte uunngåelige, og de kan være fryktelige, både for oss selv 
og andre. Det er bedre å be om kraft til å seire enn å måtte be om tilgivelse et-
terpå, og så be om at skaden må bli begrenset.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

Les om ordenes makt i «Talentene» i Ord som lever (2006), side 231–265 [COL 
326–365] og snakk om det som gjør inntrykk på deg i gruppen på sabbaten.

«Når vi er i selskap med slike som hengir seg til tåpelig snakk, er det vår plikt å 
skifte over til et annet samtaleemne, om mulig. Med Guds nådige hjelp skal vi 
ganske stille la ord falle eller et nytt emne bli innført som vil dreie samtalen i 
mer positiv retning [...]

Langt mer enn hittil bør vi snakke om de dyrebare opplevelsene i vår kristne 
erfaring. Vi trenger til å tale om Guds barmhjertighet og miskunn, om de 
uendelige dybdene i Frelserens kjærlighet. Vi bør tale ord preget av lovprisning 
og takksigelse. Dersom sinnet og hjertet er fulle av kjærlighet til Gud, vil dette 
komme fram i samtalene. Det vil ikke være noen vanskelig sak å gi uttrykk for 
det som er ett med vårt åndelige liv. Store tanker, edle lengsler, en klar oppfat-
ning av sannheten, uselviske mål, trang til gudsfrykt og hellighet – alt dette vil 
bli tolket i ord som åpenbarer hva skatten i hjertet er. Når Kristus slik kommer 
til syne i vår tale, vil den ha kraft til å vinne sjeler for hans rike.» – Ord som 
lever (2006), side 240, 241 [COL 337, 338].

  Spørsmål til drøftelse
1. Problemet med ordene er at de plumper ut så lett. Og ofte skjer det 

nesten før vi rekker å tenke over hva vi sier. Når det nå engang er slik, 
hvordan kan vi så lære å tenke oss om før vi åpner munnen?

2. Tenk på den makten dine ord har over deg selv. Her er et eksperiment: 
Snakk så mye som mulig med andre om hva Gud har utrettet i livet ditt, 
hvordan han har velsignet deg, hvordan han har båret deg gjennom 
prøvelser, osv. Gjør dette et par dager før du spør deg selv: Hvordan har 
dette påvirket min tro?

3. Hva tror du dine ord sier andre om hva som bor i ditt hjerte? Kan det 
tenkes at ordene avslører mer enn du aner? Hva tror du dine ord ville 
vise deg om deg selv hvis du tok opp alt du sa en dag og så spilte det av 
for deg selv? 
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15 .  november

EN UVENTET REISE
Jerome, Belize

Jeg vokste opp i landsbyen Burrell Boom i Belize. Bestefar var pastor, så far vokste opp i me-
nigheten, men forlot den. Mor oppdro oss som adventister, og jeg ble døpt i 14-årsalderen. Vi 

bodde 12 km fra kirken, men senere bygget far et hus nærmere kirken.
Far var lastebileier, men senere gikk han i kompaniskap med Belize Electric Limited. Han var 

ansvarlig for å reise strømstolper. Det var tungt arbeid, og etter noen år forlangte arbeiderne mer 
penger og begynte å stjele fra far. 

Da begynte broren min og jeg å klatre i strømstolper for far. Det var tungt og farlig arbeid. En 
dag falt jeg 12 meter ned og besvimte. Da jeg våknet, kunne jeg ikke bevege noe nedenfor hoften. 

På sykehuset sa de at jeg aldri kom til å gå igjen. Jeg var 21 år. Men troen ga meg håp. Mor sto 
og gråt ved sengen min, men jeg beroliget henne. Gud hjalp meg å takle krisen uten å få panikk. 
Jeg trodde noe godt ville komme ut av det og at jeg ville klare meg.

De første årene etter ulykken var jeg inn og ut av sykehuset. En dag så jeg en hånddrevet syk-
kel på nettet. Jeg lastet ned bildet og sparte penger til deler. Da sykkelen sto ferdig, ble også jeg 
overrasket over hvor godt den fungerte. Når jeg syklet omkring, vinket folk til meg, og jeg var 
glad.

En dag fikk to amerikanske par på sykkeltur øye på meg. De tok noen bilder og sa de ville 
sende dem til meg. De sendte dem også til andre, og snart fikk jeg en henvendelse fra Kanal 7 på 
Belize, som ville intervjue meg. Jeg fikk fortelle hele landet om mitt liv og troen min!

Jeg inngikk et samarbeid med Care Belize, en organisasjon for handikappede og deres fami-
lier. Jeg planla en sykkeltur tvers over Belize, 150 km. En tysk virksomhet fikk høre om planene 
og sponset meg med materialer til ny sykkel, siden den gamle var veldig tung. Jeg trente på den 
tunge og gjennomførte selve turen på den nye aluminiumssykkelen. Det tok bare tre dager!

Siden den gang har jeg syklet mange ganger over Belize. Jeg sier: Tro ikke at folk med et 
handikap ikke kan utrette noe. Med Guds hjelp kan du klare alt han vil du skal gjøre!
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Ydmykhet  
– himmelsk visdom

22. novemberLekse 8

Bakgrunnsstoff
Jak 3,13–4,10; 5 Mos 4,6; Gal 5,17; Jer 3,6–10.20; Apg 19,13–16; Sal 24,3–6.

Minnevers
«Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere» (Jak 4,10).

I mange mellomstore og større bedrifter hersker det en «mellomledermentali-
tet». Denne holdningen oppstår når arbeidstakerne føler seg berettiget til noe 
de ennå ikke har: mer respekt, høyere lønn, bedre stilling, osv. Holdningen 
styrkes idet man arbeider for å komme seg fram. Symptomene kan være 
flatterende bemerkninger til beslutningstakere og negative avsløringer om kol-
leger, alt i rivaliseringens ånd. Da en stor TV-personlighet nådde toppen uten å 
ødelegge andre på veien, sa en kollega: «Det var lik langs veien.»

Det ville være fint om egoistisk rivalisering begrenset seg til verdslige 
organisasjoner og menigheten gikk fri. Dessverre viser Skriften at verdslig 
«visdom» alt for ofte hersker også blant troende.

Denne uken skal vi se hva Guds ord har å si om dette.
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VISDOMMENS SAKTMODIGHET

«Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv 
preget av den ydmykhet som visdommen gir» (Jak 3,13). «Den ydmykhet som 
visdommen gir.» Hva betyr det?

Noen kommentatorer mener at hele det tredje kapitlet hos Jakob tar for seg 
hva som kvalifiserer (eller diskvalifiserer) folk til å være lærere. De «vise og 
forstandige» burde være gode kandidater, men det later til å omfatte flere, hele 
menigheten. Den visdommen Jakob beskriver her og i hele brevet, er ikke 
først og fremst den intellektuelle varianten som de gamle grekerne og mange 
vestlige kulturer i dag setter høyt. Visdom gir seg uttrykk i ens oppførsel og 
livsstil, slik det antydes i det greske ordet for det, anastrophe, ofte oversatt 
«oppførsel» (også brukt i 1 Tim 4,12; Hebr 13,7; 1 Pet 1,15; 2,12 ). Våre hand-
linger og vår oppførsel vitner om hvor kloke vi er. Jesus lærte det samme og sa 
at «visdommen er rettferdiggjort av sine barn» (Matt 11,19, NBK).

Interessant nok finner vi det eneste stedet i GT hvor uttrykket er oversatt 
«vis og forstandig» i Moses’ formaning til Israel om å holde alle de lovene som 
Gud hadde gitt: «Dere skal holde dem og leve etter dem! For da vil de andre 
folkene se deres klokskap og forstand. Når de hører om alle disse forskriftene, 
vil de si: ‘Så klokt og forstandig det er, dette store folket!’» (5 Mos 4,6).

Derimot skaper det bitre vannet som er nevnt i Jak 3,11, «misunnelse og 
selvhevdelse» (v. 14) i menigheten. Dette siste er oversatt fra det greske ordet 
eritheia, som betegner «jakten på kun ens egne interesser.» – Ceslas Spicq, 
Theological Lexicon of the New Testament, bind 2, side 70. Dette er en hold-
ning som er mer i pakt med Satan da han var i himmelen enn det kristne skal 
være på jorden. Med mindre vi bevisst velger å dø fra selvet og overgir viljen til 
Herren, kan vi komme til å legge for dagen de holdningene Jakob advarer mot.

Se nærmere på uttrykket «den ydmykhet som visdommen gir». I hvilke si-
tuasjoner ville det være godt om du la for dagen noe av denne visdommen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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TO SLAGS VISDOM

Les Jak 3,15.16. Hvordan beskriver han jordisk visdom? Hvordan kommer 
denne «visdommen» oftest til uttrykk i verden, og også i kirken?

Den visdom vi har av naturen, er «jordisk,» ja «demonisk» eller «djevelsk», og 
blottet for Ånden. Dette burde ikke overraske noen. Salomo talte om at «en vei 
som synes å være den rette, kan likevel ende i døden» (Ordsp 14,12; 16,25). 
Slik visdom er tvers igjennom ødeleggende. Hvis vi dveler ved sjalusi og selv-
hevdelse, fører det til lidelse og splid, slik som i Korint (se 2 Kor 12,20, hvor 
flere av de samme ordene er brukt).

Les Jak 3,17.18; Joh 3,3–7; Kol 3,1.2. Hva lærer disse tekstene om «him-
melsk» visdom?

Jakob taler aldri rett ut om Den hellige ånd, men tanken om den nye fødsel er 
klart til stede. Apostelen later til å foretrekke metaforer om å så og bære frukt, 
kanskje på grunn av Jesu lignelser som taler om ordet som blir «sådd» i folks 
hjerter når de hører evangeliet (se Matt 13,3–9.18–23). Himmelsk visdom er 
«rik på barmhjertighet» og «gode frukter». Vi har sett at til tross for Jakobs 
vektlegging av lydighet og gode gjerninger som en frukt av troen, triumferer 
barmhjertigheten over dommen (Jak 2,13). De virkelig vise vil ikke bare være 
saktmodige og ydmyke som Jesus, men også fredsommelige, milde, barmhjer-
tige og tilgivende, villige til å overse andres feil, ikke kritiske eller dømmende.

Er det ikke lett å gjøre som verden? Tenk på deg selv: Hvor ofte påvirkes ditt 
liv av verdslig visdom heller enn visdommen fra himmelen? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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ÅRSAK TIL KONFLIKT OG KRANGEL

«Hvor kommer all striden og spliden hos dere fra? Er det ikke fra lystene som 
fører krig i lemmene deres?» (Jak 4,1; se Gal 5,17) Hvilken konflikt skildrer 
begge disse tekstene?

De første versene i Jak 4 beskriver troende som rives i filler av bitter indre 
strid. Strid i menigheten har en indre årsak: lysten til nytelse (det greske ordet 
er benyttet i det livssyn som kalles hedonisme). Disse syndige lystene, som 
Paulus omtaler som «kjøttet», fører krig mot våre høyere, åndelige motiver. 
Kristenlivet innebærer en langvarig kamp som sprer seg til menigheten og 
fører til åndelige traumer blant de troende hvis den ikke blir styrt av «visdom-
men ovenfra» (Jak 3,17).

Les Jak 4,2.3. Hvilke konkrete lyster er nevnt, og hvordan påvirker de 
menigheten?

Disse versene inneholder direkte referanser til de ti bud: «Dere begjærer, 
men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe» (Jak 4,2). De 
gjentatte henvisningene til problemet med misunnelse, begjær og lyster eller 
lidenskaper (se Jak 3,14.16) viser at perspektivet ikke er ulikt det vi finner i 
Bergprekenen, hvor det er tale om våre indre motiver, ikke bare ytre handlin-
ger. Derfor omfatter nok ordene om mord også sinne. De første menigheter 
hadde neppe medlemmer som drepte hverandre. Men Apostlenes gjerninger 
viser at det spesielt i Jerusalem, der Jakob holdt til, fantes anledninger da svik 
lett kan ha ført til at medlemmer ble arrestert og henrettet.

«Det er kjærligheten til selvet som gir uro. Når vi er født på ny, vil det 
samme sinn være i oss som var i Jesus, det som fikk ham til å fornedre seg selv 
så vi kunne bli frelst. Da vil vi ikke søke etter den høyeste plass. Vi vil ønske 
å sitte ved Jesu føtter og lære av ham.» – Alfa og Omega, bind 4, side 284 [DA 
330, 331].

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VENNSKAP MED VERDEN

Les Jak 4,2–4. Hvorfor kaller Jakob sine lesere «utro»? Se Jer 3,6–10.20; Jes 
54,5; Jer 2,2; Luk 16,13.

Jakob hentyder til det bibelske begrepet om Israel som Guds brud og kaller det 
utroskap når kristne følger verdslige skikker og lar seg påvirke av verdslige 
holdninger. De velger i realiteten en annen mester og herre.

Det neste verset, Jak 4,5, er ikke lett å forstå. Noen mener det er det vanske-
ligste verset i NT. Tvetydigheten i den greske teksten går igjen i oversettelsene. 
Noen oppfatter «ånd» som Den hellige ånd. Andre mener det er menneske-
ånden («med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss» 
(2011). Denne siste oppfatningen passer best med grammatikken og konteksten, 
men uansett oversettelse er ikke verset veldig klart. Ut fra et nøye studium av 
versets syntaks og sammenheng kan vers 5 og 6 oversettes slik: «Eller tror dere 
at Skriften taler tomme ord mot misunnelse? Den ånd som han har latt bo i oss, 
lengter, men han gir mer nåde. Derfor sier han: Gud står de stolte imot, men de 
ydmyke gir han nåde» (Jak 4,5.6, forfatterens oversettelse).

Som vers 1–4 lærer, er menneskeånden (eller «hjertet») gjennomsyret av 
lyster som ikke er onde i seg selv, men som synden har ført på ville veier. 
Nåden er den eneste løsningen på problemet. Men de stolte har satt seg i en 
stilling hvor de ikke så lett kan få del i nåden. Noen har skrevet at vi får nåde 
som når tiggere holder fram en kopp ved en foss. Bare den som er ydmyk, 
saktmodig og klar over sitt behov, er åpen for den nåden som gis dem som er 
uverdige. Som Ellen G. White skrev: «Det eneste vi kan påberope oss når det 
gjelder Guds barmhjertighet, er vår store nød.» – Alfa og Omega, bind 4, side 
270 [DA 317].

Se på deg selv. Hva gjør deg fortjent til frelse? Hvordan får svaret deg til å 
innse ditt store behov for nåde? Hvordan oppfyller korset dette behovet?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Å BØYE SEG FOR GUD

«Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere» 
(Jak 4,7). Legg merke til rekkefølgen. Hvordan kan vi lykkes hvis vi prøver å 
motstå djevelen i egen kraft? Da sju jødiske eksorsister prøvde å få en demon 
ut av en besatt mann ved å påkalle Jesus og Paulus som en slags magisk formel, 
overveldet den besatte dem slik at de rømte nakne og blødende (Apg 19,13 -16). 
Vi må gi oss inn under Gud og hans vilje om vi skal motstå djevelen. Når vi 
gjør det, motstår vi ham faktisk.

Samtidig må vi ikke tro at de første leserne av Jakobs brev aldri hadde gitt 
seg inn under Gud før. Jakob skriver til bekjennende kristne. Kanskje vi må 
innse at vi må gi oss inn under Gud hver dag og motstå djevelen når hans 
fristelser melder seg.

Les Jak 4,8–10. Hvilke påbud gir Jakob, og hva er sammenhengen mellom 
dem? Hva har de med underkastelse under Gud å gjøre?

Oppfordringen om å ta skjeen i en annen hånd, sammenfatter alt Jakob har 
sagt etter kapittel 3,13. I avsnittet vi har studert denne uken, er det kontraster 
mellom himmelsk visdom og djevelsk visdom og mellom de stolte som opp-
høyer seg selv slik djevelen gjorde (se Jes 14,12–14) og de ydmyke som gir seg 
inn under Gud. Man finner også en anklage om utroskap mot pakten med Gud 
(Jak 4,4), og anklagen om å ha et delt sinn gjentas (Jak 4,8, se 1,8). Derfor er 
kallet om å gi seg inn under Gud mer enn en formaning, det kaller syndere til 
omvendelse, slik Jesus gjorde (Luk 5,32).

Hvordan skal man omvende seg? Jakob skisserer trinnene (basert på Sal 
24,3–6): (1) kom til Gud, så vil han holde seg nær til dere, (2) vask hendene 
og rens hjertet (handlinger, ikke bare tanker), (3) klag, sørg, og gråt over deres 
svakheter og innse at behovet ditt er ditt eneste krav på Guds nåde.

«Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.» (Jak 4,10). Hva mener 
han med det? Hvordan kan du ydmyke deg? Hvordan kan vi lære å etterligne 
den ydmykhet som Jesus viste?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Mange lider under byrden av bekymringer fordi de prøver å leve opp til 
verdens standard. De har valgt å tjene den, avfinne seg med dens problemer 
og følge dens skikker. Slik tar de skade på sin karakter, og livet blir en byrde 
for dem. For å kunne tilfredsstille ærgjerrighet og verdslige ønsker, sårer de 
samvittigheten og påfører seg selv samvittighetsnag som en ekstra byrde. 
Stadige bekymringer sliter på livskraften. Vår Herre ønsker at vi skal legge fra 
oss dette trelldomsåket [...] Han ber oss om å søke Guds rike og hans rettferdig-
het først, og han lover at alt vi behøver i dette liv, skal vi få i tillegg.» – Alfa og 
Omega, bind 4, side 282–283 [DA 330]

  Spørsmål til drøftelse
1. Se på de to slags visdom som tas opp i mandagens avsnitt og lag en 

liste over hvilke tanker som er knyttet til hver av dem. Tenk på ganger 
denne uken da dere har tatt viktige beslutninger eller gjort viktige ting. 
Hva slags visdom var involvert?

2. Som vi så på søndag, lovet Gud Israel at nabofolkene skulle komme til å 
beundre dem som «et klokt og forstandig folk» fordi de holdt hans lover. 
Men ble ikke israelittene stolte av dette? Stolthet strider jo mot him-
melsk visdom, som fører til ydmykhet. Hva skjedde med dem, og hvor-
dan kan vi unngå det? Hvordan kunne en riktig forståelse av helligdoms-
tjenesten ha vært et vern mot stolthet? Hvordan kan korset beskytte 
mot stolthet?

3. Les det Ellen G. White skrev ovenfor. Hvor mye streber vi etter verdens 
normer? Er disse normene nødvendigvis gale hele tiden? Det hender vi 
leser om folk som later til å ha alt, og så viser det seg at deres liv er bare 
sorgen. Hva kan det si oss om hvor lett det er å la seg lure av mye av det 
verden har å by på? Og hvordan kan vi lære å motstå verden og hjelpe 
våre unge, som lett kan bli opphengt i verdens falske løfter, så de ikke 
går i denne grøften?

4. Tenk mer på hva ydmykhet er. Hvorfor er det viktig for kristenlivet? 
Hvorfor er stolthet farlig for den som vil følge Jesus?
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HVA TROR DU PÅ?
Ricardo, Belize

Jeg var 27 år da Gud forvandlet mitt liv. Jeg var alkoholiker, narkoman, røykte tobakk og levde 
på gata. Men Gud grep inn.
En månelys lørdagskveld var jeg på bar sammen med en politimann og to andre. I døråpningen 

sto en ungdom og ropte på meg. Jeg gikk ut og spurte hva han ville. Han ville snakke, men ikke 
der. Jeg ble med ham ut med en flaske sprit i hånden. Han ville sikkert smake.

Da vi ikke var langt fra der faren min bodde, satte vi oss. Jeg tok frem flaska og drakk litt før 
jeg rakte den til ham. ”Nei takk,” sa den fremmede og satte den fra seg. Så sa han: ”Hva er din 
tro?”

”Jeg forstår ikke spørsmålet,” svarte jeg, men han insisterte:
”Hva tror du på?”
Siden foreldrene mine var adventister, sa jeg: ”Jeg tror sabbaten er Guds hviledag.”
Den unge mannen reiste seg og sa: ”Det tror jeg også. Skal vi ikke bli enige om at vi går i 

kirken på sabbaten?” Vi tok hverandre i hånden på det. Han gikk 8-10 meter bakover og ble borte. 
Jeg har ikke sett ham siden.

Jeg gikk i kirken på sabbaten og håpet å treffe den fremmede, men han kom ikke. Livet mitt 
var imidlertid forandret. Jeg har ikke drukket, røykt eller tatt stoffer siden, og det er 40 år siden 
nå. Nå tror jeg det var en engel som viste seg for meg i menneskeskikkelse.

Jeg forteller alle om det som skjedde, også mange drankere. Jeg forteller dem hvordan Gud 
forvandlet mitt liv, og hvis han kan gjøre det for meg, kan han gjøre det for dem også. 

Noen år etter at dette skjedde, dro jeg tilbake til landsbyen og holdt en møteserie. Folk gjen-
kjente meg, og på de to ukene var det 12 som overga seg til Jesus. De kunne se forandringene hos 
meg.

Jeg måtte slutte på skolen som 12-åring, men Gud har latt meg arbeide for seg. Jeg har oversatt 
mye religiøs litteratur og startet ti menighetsgrupper, åtte av dem er organiserte menigheter nå. 
Jeg har holdt mange møteserier og bibelstudier, og over 1000 mennesker er døpt. Et år holdt jeg 
sju møteserier, men Satan liker det ikke. Samtidig mistet jeg mange familiemedlemmer i ulykker. 
På halvannet år døde både far, en søster, to brødre og to nevøer. Men motgangen har styrket min 
tro.

Jeg er ikke pastor. Jeg arbeider for et forsikringsselskap ved siden av å drive en gård der vi 
dyrker kokosnøtter, avokado, mango og mye annet. Jeg har en vidunderlig kone og fire voksne 
barn. Gud har velsignet meg.

Jeg har mange spørsmål til Jesus når han kommer. Men det jeg virkelig vil vite, er først og 
fremst dette: Hvem var den engelen som viste seg for meg? Jeg vil at Jesus skal fortelle meg 
hvem det var.
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Én lovgiver og dommer

29. novemberLekse 9

Bakgrunnsstoff
Jak 4,11–17; Apg 17,11; Hebr 4,15, 16; Luk 12,13–21; Fork 2,15–19; Tit 2,14.

Minnevers
«Det er én som er lovgiver og dommer, han som har makt både til å frelse 
og til å ødelegge. Men hvem er du som dømmer din neste?» (Jak 4,12).

Vår holdning til loven (Guds eller menneskers lov) påvirker forholdet til andre 
og til Gud. Har du lagt merke til hvordan de rike og berømte iblant opptrer 
som om de er hevet over loven? Og de som lager lovene, eller håndhever dem, 
kan prøve å skrive lover til egen fordel. Så manglende respekt for samfunnets 
lover kan være mangel på respekt for andre mennesker, siden lovene regulerer 
hvordan vi forholder oss til hverandre.

Samtidig kan de som er stive og ubøyelige i sin holdning til loven, også ha 
vanskelig med å forholde seg til andre. Dypere sett avhenger vår forståelse av 
loven av den respekt vi har for lovgivernes visdom og hvor rettferdige vi synes 
deres lover er.

Ukens studium begynner med en titt på loven, men så går det over til noen 
viktige ord om en form for arroganse og selvgodhet som vi kanskje ikke er klar 
over, men som er synd og brudd på Guds lov. Faktisk gir Jakob oss en annen 
måte å se på synd på.
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DOM ELLER DØMMEKRAFT?

«Ikke baktal hverandre, mine søsken. Den som baktaler en bror eller døm-
mer en bror, baktaler loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, 
da gjør du ikke hva den sier, men setter deg til doms over den» (Jak 4,11). 
Hvordan setter man seg til doms over loven når man dømmer andre?

De første ordene i vers 11, som bokstavelig oversatt betyr «taler mot», kan 
omfatte flere ting, som bakvaskelse, falskt vitnesbyrd og sinte ord (se 3 Mos 
19,15–18). Det virker som om Jakob bruker mildere språk her enn i kapittel 3, 
men likevel virker følgene av å tale mot en bror eller søster mer alvorlige fordi 
man da setter spørsmålstegn ved selve loven. Når vi inntar dommersetet, over-
ser vi våre egne svakheter (se Matt 7,1–3) og peker på andres feil som om vi 
var hevet over loven. Dermed unnlater vi å elske vår neste som oss selv (3 Mos 
19,18). Da holder vi ikke loven.

Men selv om vi ikke skal dømme andre, må vi ha åndelig dømmekraft.

Finn de områdene der det er behov for åndelig dømmekraft i disse tekstene: 
Apg 17,11; 1 Kor 6,1–5; 2 Kor 13,5; Fil 1,9; 1 Joh 4,1; Gal 6,1.

Det folk lærer og forkynner, bør sammenlignes med Guds ord. Vi bør også 
oppfordre medlemmene til å prøve å løse sine uoverensstemmelser seg imellom 
heller enn på rettslig måte, der dommerne kanskje ikke retter seg etter Guds 
ord. Og fremfor alt bør vi granske oss selv og vårt trosliv: Er vi opptatt av det 
som bygger opp eller det som skader vår kristne erfaring?

Det er lett å peke finger, spesielt når folk gjør ting vi ikke liker. Hvordan kan 
vi vite om vi har krysset linjen fra åndelig gangsyn til en dommerholdning 
når det gjelder Guds lov?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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LOVGIVEREN ER DOMMER

Alle lovene i GT er gitt av Jesus. De kalles Moselover fordi de ble gitt gjennom 
ham (2 Krøn 33,8; Neh 10,29), men det var Jesus som førte israelittene gjen-
nom ødemarken og ga dem de ti bud ved Sinai-fjellet (se 1 Kor 10,1–4).  
I Bergprekenen kastet Jesus lys over loven. Han er Ordet som ble menneske 
(Joh 1,14), og det er etter hans ord at vi skal bli dømt (Joh 12,48).

«Det er én som er lovgiver og dommer, han som har makt både til å frelse og 
til å ødelegge. Men hvem er du som dømmer din neste?» (Jak 4,12). Hva sier 
disse versene om Jesus som vår dommer? Jes 33,22; 11,1–5; Hebr 4,15.16; Åp 
19,11–16.

Bare den som kjenner loven godt, kan si om den er brutt. Jurister studerer i 
årevis før de får eksamen og kan begynne sin praksis. De skriftlærde på Jesu 
tid (mange var fariseere) studerte også flittig, ikke bare de mosaiske lovene, 
men også de omfattende rettstradisjonene. Jesus var uenig i mange av disse tra-
disjonene og røk uklar med lederne. Men siden han hadde gitt lovene, var han 
også den rette til å si hva de betyr og om de er blitt overtrådt. Når han kommer 
tilbake, har han sin lønn med seg, og han vil la alle få etter sine gjerninger (Åp 
22,12). Og fordi Jesus tok menneskelig natur og levde et liv uten synd, døde i 
vårt sted og sto opp i seier over synd og død, kan han frelse oss fra synd.

«Gud har overlatt hele dommen til Sønnen, for han er Gud åpenbart i kjøtt. 
Gud ville at de lidendes fyrste skulle dømme hele verden. Han som kom fra de 
himmelske saler for å redde mennesket fra evig død, [...] Han som gikk med på 
å bli stilt for en jordisk domstol og som led en vanærende død på korset – bare 
han skal felle dommen til belønning eller straff.» – Maranatha, side 341. Både 
som lovgiver og frelser er Kristus kvalifisert til å være vår dommer.

Vi får enten belønning eller straff. Hva bygger du ditt håp om belønning på?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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PLANLEGNING

Les Jak 4,13 (se også Luk 12,13–21) Hvordan kan man planlegge fremtiden 
og samtidig leve i forventningen om Kristi gjenkomst? Hvordan kan vi unngå at 
vi bare bygger større «låver»?

Det kan virke svært rimelig å planlegge et år eller mer om gangen. Bedrifter 
har ofte kort-, mellomlange- og langsiktige planer. Man må spare for fremti-
den og uventede utgifter. Men vi tror også at Jesus kommer snart, og at vårt 
jordiske gods og gull en dag skal gå opp i flammer (se 2 Pet 3,10–12).

Det er mulig å gjøre begge deler. Noen har sagt, «Planlegg som om Jesus 
ikke skulle komme på mange år, men lev hver dag som om han skulle komme i 
morgen.» Ja visst, ja, men langtidsplanlegging kan gjøre det vanskelig å leve en 
dag om gangen. Mange av Jesu tilhørere (og mange kristne i dag) ville nok ha 
sagt at han som bygget større låver, var rik fordi Gud velsignet ham. Men Jesus 
leser hans innerste tanker: «Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå 
deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!» (Luk 12,19). Det å samle skatter til 
seg selv, overskygget alt annet.

I stedet for å legge altfor faste planer, burde vi si: «Om Herren vil, får vi 
leve og kan gjøre det ene eller det andre» (Jak 4,15). Så vi bør legge alle våre 
planer frem for Gud. Vi kan be: «Gud, jeg vil gjerne vite din vilje. Hvis du ikke 
liker planene mine, så vis meg det.» Da vil Gud vise oss det hvis planene ikke 
er gode, – bare vi er villige til å justere våre planer eller gjøre helt om på dem.

Les Jak 4,13 igjen. Problemet er ikke det folk vil gjøre, men holdningen 
deres. Hvordan kan vi unngå den samme holdningen?

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
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EN TÅKE

Les Jak 4,14. Hvilket viktig poeng finner vi her?

Livet er usikkert. Hvert pust er en gave. Jak 4,14 bruker et sjeldent gresk ord, 
(atmis), som er oversatt «røyk» eller «tåke». Som det hebraiske ordet hebel 
(«pust, damp»), som forekommer 38 ganger i Forkynneren og ofte er oversatt 
med «tomhet», understreker ordet det flyktige i livet. Hvem har vel ikke opp-
levd hvor kort og flyktig livet kan være? Langt inn i alderdommen sa den kjente 
evangelisten Billy Graham: «Jeg visste ikke at livet gikk så fort.»

Døden står alltid for døren. Den er bare et hjerteslag unna. Hvem som helst 
av oss kan dø når som helst, og det av en rekke årsaker. Jakob sier med rette: 
«Dere vet ikke engang hvordan livet deres blir i morgen!» (4,14).

«Jeg skal ikke dvele ved hvor kort og usikkert livet er, men det ligger en 
fryktelig fare, en fare som vi ikke fullt ut forstår, i dette å vente med å gi etter 
for Guds Ånds bønnlige stemme. For i virkeligheten betyr en slik utsettelse at 
vi velger å fortsette i vår synd.» – Veien til Kristus, side 34–35 [SC 32].

Dessuten er ikke livet bare kort, det kan også være lite tilfredsstillende.

Les Fork 2,15–19; 4,4; 5,10; 9,11.12. Hvordan underbygger Salomo det Jakob 
har sagt?

Man ser mye som ikke gir mening i dette livet. Ikke rart vi lengter etter løftet 
om det evige liv som vi har i Jesus. Uten det er vi bare en tåke som blir borte og 
glemt for alltid.

Tenk etter: Hvor fanget er du av denne verden? Hvordan kan du alltid ha det 
klart for deg hvor flyktig det hele er?

______________________________________________________________________________________________________
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Å VITE OG GJØRE DET SOM ER GODT

Les Jak 4,15–17 sammen med versene foran. Hva er det viktige her?

Her tar Jakob opp det feilaktige ved å tro at vi kan klare oss selv. Han kaller det 
«skryt» og sier det er «av det onde». Dette viser hvor viktig en riktig holdning 
er for den kristne.

Les vers 17. Bibelen forklarer synd på to måter: (1) å gjøre galt, og (2) å ikke 
gjøre rett. Den første definisjonen finner vi hos Johannes: «synd er opprør mot 
loven» (1 Joh 3,4). Mange bibeloversettelser gjengir det som «synd er lovløs-
het», men det greske ordet anomia peker på bestemte lovbrudd snarere enn 
vanemessig lovløs oppførsel (se bruken i Rom 4,7; Tit 2,14; Hebr 10,17). Den 
andre definisjonen gir Jak 4,17: «Den som vet hva godt han burde gjøre, men 
ikke gjør det, han synder.» Derfor skal vi ikke bare motstå fristelsen til å gjøre 
galt. Vi skal være «lysets barn» (Ef 5,8) og å la vårt «lys skinne for menneske-
ne, så de kan se de gode gjerningene [vi] gjør og prise [vår] Far i himmelen!» 
(Matt 5,16, forfatterens kursiv).

Det er fort gjort å miste motet, for hvem gjør bestandig det gode de kan 
gjøre? Men dette betyr ikke alt. Selv Jesu liv var ikke i konstant aktivitet. Det 
hendte han trakk seg tilbake for å be eller bare hvile (Luk 5,16; Mark 6,31). 
Men han søkte Guds vilje i alt han gjorde (Joh 5,30). Jesus sammenlignet det 
å gjøre Guds vilje med å spise: «Min mat er å gjøre det han vil, han som har 
sendt meg, og fullføre hans verk» (Joh 4,34). Og slik det er grenser for hvor 
mye vi kan spise på en gang, så det er grenser for hva vi kan gjøre. Det er der-
for Jesus sier at noen sår og andre høster, men de «gleder seg sammen» (vers 
36–38). Etter som vi arbeider for Herren, vil vi bli oppmuntret til å gjøre mer, 
og vi vil be om større vilje til å bli brukt.

Hvordan hjelper bønn oss å dø fra selvet og overgi oss til Guds vilje? 
Hvordan kan du lære å overgi alle dine planer til Herren?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 9  /  29. novemberFredag

VIDERE STUDIUM

Les om tidens verdi i «Talentene» i Ord som lever (2006), side 231–265 [COL 
326–365] og del det som gjorde inntrykk på deg med gruppen din.

«Ingen av dere må heve seg over sannheten ved å si at denne ånd [å kunne 
skjelne de andres onde motiver] er en nødvendig følge av å stå som sannhetens 
forsvarere og ha håndtert dem riktig som har gjort galt. Slik visdom har mange 
beundrere, men den er villedende og skadelig. Den kommer ikke ovenfra, men 
fra et hjerte som ikke er født på ny. Dens opphavsmann er Satan selv. La ingen 
som anklager andre, tilskrive seg selv dømmekraft, for slik kler han Satans 
egenskaper i rettferdighets klær.» – SDA Bible Commentary, bind 7, side 936, 
937.

«Den som selv har gjort noe galt, er den første til å mistenke andre. Ved å 
fordømme en annen forsøker han å skjule eller unnskylde det onde i sitt eget 
hjerte. Det var da menneskene syndet, de fikk kunnskap om det onde, og ikke 
før hadde de første mennesker falt i synd, før de begynte å anklage hverandre. 
Og dette er noe alle som ikke har fått del i Jesu nåde, vil gjøre også i dag.»  
– I naturens tempel, side 126 [MB 126].

  Spørsmål til drøftelse
1. Se på den siste uttalelsen ovenfor. Hvordan kan vi unngå dette: å 

dømme og anklage andre for å kunne ha det bedre med oss selv og våre 
egne svakheter?

2. Tenk over hvor fort livet går. Hvordan burde vi prioritere i lys av dette? 
Relativitetsteorien lærer at tiden varierer alt etter hvor fort vi beveger 
oss i en referanseramme, men én ting er sikkert: Når et øyeblikk er 
forbi, er det borte for alltid. Hva bør denne tanken få å si for den måten 
vi bruker tiden på?

3. Hvordan behandler vi dem som synder slik at noe må gjøres, uten at vi 
gjør den feilen som Jakob har advart mot?
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•  Belize-misjonen ble organisert i 
1929.

•  Medlemstallet er 39.518.

• Over 70 prosent av medlemmene er 
under 35 år.

•  Innbyggertallet i Belize er på 
334.000, og det er en adventist for hver 
8,5 personer.

29 .  november

BAREN SOM BLE KIRKE
Victor, Belize

Landsbyen Cotton Tree ligger i Cayo-dis-
triktet i Belize. Det var ingen adventister 

der, så Ricardo ville fortelle landsbyens 1600 
innbyggere om treenglebudskapet. I november 
2012 gikk han og en venn fra dør til dør og 
tilbød bibelstudier. De traff Victor og fortalte 
om sitt ærend.

Jo, da, han trodde på Jesus. ”Da vil vi 
gjerne invitere deg til kirken vår på sabbaten,” 
sa de.

”Sabbaten? Mener dere søndag?” 
”Nei, vi har gudstjeneste på lørdag, som er 

Bibelens sabbat.”
Victor ville gjerne høre mer, så neste lørdag dro han til adventkirken i landsbyen St. Matthews, 

en mil unna. Han kom hver uke og bestemte seg for å bli døpt. Men han hadde et problem. Han 
drev bar og danselokale i Cotton Tree. Nå la han ned virksomheten, men innflytelsen hans varte!

Victor hjalp til med å starte en møteserie bare tre uker etter dåpen. Møtene ble holdt utenfor 
det som hadde vært baren hans. Etter møteserien ble 28 mennesker døpt. To av dem var kvinner 
som var glade for at Victor hadde stengt baren, for mennene deres pleide å vanke der.

Victor tilbød å sette av en del av bygningen til møter. Han rev ned skiltet og delte bygningen i 
to avdelinger. Den ene er hans nye bedrift, en butikk, og den andre er møtesal for sabbatsmøter.

Adventistene i Belize er ivrige etter å fortelle om sin tro, særlig de unge. En del av offeret 13. 
sabbat går til å bygge en kombinert ungdomsleir og evangelisk senter nord i Belize. 
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Gråt og klag!

6. desemberLekse 10

Bakgrunnsstoff
Jak 5,1–6; Sal 73,3–19; 1 Sam 25,2–11; 3 Mos 19,13; Luk 16,19–31; Matt 5,39.

Minnevers
«For der skatten din er, vil også hjertet ditt være» (Matt 6,21).

Når TV-showet «Vil du bli millionær?» er så populært, tyder det på at folk liker 
fantasien om den fattige vinner og håper at det kan skje dem selv en dag.

Men rikdom er ikke det mange innbiller seg. Studier tyder på at økt inntekt 
følger loven om avtagende avkastning: Flere eiendeler gir ikke mer lykke når 
man alt har et behagelig liv. Gode relasjoner, trivsel og et meningsfylt liv betyr 
som regel mer for ens lykke enn rikdom. Det beste i livet er gratis: vennlige 
ord, et smil, et lyttende øre, anerkjennelse, respekt, en vennlig berøring og ekte 
vennskap.

Enda viktigere er de gavene Gud gir: tro, håp, visdom, tålmodighet, kjærlig-
het, tilfredshet og mange andre velsignelser som kommer når Ånden er til stede 
i vårt liv. Mange kristne tror dette rent teoretisk, men det livet de lever, viser 
ofte at egoismen dominerer. Som vi skal se denne uken, er grådighet en feil 
med fryktelige konsekvenser.
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Lekse 10  /  6. desember Søndag

RETTFERDIGHETEN VIL SKJE FYLLEST!

Kapittel 5 har en pangstart: «Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den 
ulykke som skal komme over dere!» (Jak 5,1). Dermed fikk Jakob lesernes 
oppmerksomhet.

I Jak 1,10.11 minnet han de rike om rikdommens forgjengelighet. Her i 
kapittel 5 sier han at de som tviholder på den, burde «gråte og klage». Det er 
som om dommen over dem står for døren. Den levende beskrivelsen fortsetter 
gjennom hele avsnittet og fører tankene hen til Guds straff over de utsvevelsene 
som preger tiden før Jesu gjenkomst (se Luk 17,27–29; 2 Tim 3,1.2; Åp 18,3.7). 
En tilsvarende holdning gjennomsyrer Guds siste menighet (Ap 3,17). Det er 
interessant at det greske ordet som er gjengitt med «ulykke» i Jak 5,1, kommer 
av den samme roten som brukes i beskrivelsen av Laodikea som «elendig» (Åp 
3,17).

Det er mye urett i verden, især økonomisk urettferdighet. Noen ganger er 
det vanskelig å forstå hvorfor noen blir rike på bekostning av de fattige, og 
slipper unna med det. Les Sal 73,3–19. Hvilket håp gir disse versene for dem 
som lider urett?

Det gamle testamentes profeter er opptatt av rettferdighet og løftet om at Gud 
vil gripe inn og få tingene på rett kjøl. Men håpet later ikke til å ha gjort det 
lettere å takle den forvirrende tiden mens man venter på Gud. For eksempel 
peprer profeten Habakkuk Gud med nærgående spørsmål i en tid da det var 
utbredt frafall blant Guds folk og Babylon feiret sin makt og velstand (se Hab 
1,2–4.13.14). Guds svar var å stole på ham og vente litt lenger (Hab 2,2–4). Og 
profeten gjorde nettopp det (se Hab 3,17.18).

Hva slags urett får det til å koke av sinne og avsky i deg? (Og mye mer skjer 
uten at du vet om det!) Man bør jo gjøre det man kan for å avhjelpe urett, 
men hvordan kan man lære å hvile i løftet om at Guds rettferdighet vil seire 
til slutt?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 10  /  6. desemberMandag

NÅR RIKDOMMEN BLIR VERDILØS

Les Jak 5,2.3. Hvilken advarsel gir Jakob? Hva slags rikdom er det han skriver 
om i så sterke vendinger? Hva er hovedtanken?

Rikdom som råtner, møllspist tøy, og til og med sølv og gull som ruster 
– dette er bilder vi må overveie idet kloden spinner mot undergangen. 
Verdensøkonomien humper fra den ene krisen til den neste. Når de «gode» 
tider kommer, følges de snart av en ny nedtur. Det skinn av økonomisk stabili-
tet og fred som det globale markedet gir, er flyktig og upålitelig. Misnøyen og 
uroen vokser med misforholdet mellom rike og fattige. Slik var det da Jakob 
skrev: De fattige ble stadig mer fortvilte, og de rike brydde seg stadig mindre 
om dem.

Tenk på disse personene og beskriv den virkningen rikdom (eller mangel på 
det) hadde på dem:

1. Nabal (1 Sam 25,2–11)

2. Hiskia (2 Kong 20,12–19)

3. Peter (Apg 3,1–10)

Før eller siden mister verdslig rikdom sin glans. Vi lærer dens begrensninger, 
og kanskje også dens mørke sider. Penger har sin verdi, problemet er når folk 
gir dem feil verdi.

Jakob sier pengene skal «vitne mot» dem som misbruker dem (Jak 5,3). Selv 
om han hevder dette i forbindelse med endetiden, skulle det være klart at det 
har noe å si hvordan vi bruker våre penger. Bildet av ilden som brenner krop-
per, skal vekke oss så vi ser alvoret i vår bruk av pengene. Samler vi oss skatter 
som skal fortæres av ild, eller sparer vi for evigheten (se Luk 12,33.34)?

Tenk over din holdning til penger og hvordan den virker inn på forholdet til 
andre. Hva sier dette om hvordan du bruker dem?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Lekse 10  /  6. desember Tirsdag

DE FATTIGES ROP

Jakob nevner flere slags rike, både rike kjøpmenn som skal visne midt i sitt 
strev (Jak 1,11), forretningsfolk som saksøker for å beskytte sine investeringer 
(Jak 2,6) og jordeiere som har holdt tilbake lønn fra sine arbeidere (Jak 5,4). 
Disse versene beskriver de rike negativt ut fra deres tidligere handlinger, hold-
ninger her og nå og fremtidig straff. Disse menneskene har «samlet skatter» 
(Jak 5,3) på de fattiges bekostning.

«Den roper høyt, den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene 
deres» (Jak 5,4). Se også 3 Mos 19,13; 5 Mos 24,14.15 og Jer 22,13. Hvilket 
viktig prinsipp i dette verset gjelder også vår behandling av andre generelt?

I bibelsk tid brukte mange, om ikke de fleste av arbeiderne inntekten til å kjøpe 
mat for å brødfø familien straks de hadde fått lønn. Skyldig lønn betydde ofte 
at familien måtte gå sulten til sengs. Så det var et alvorlig problem Jakob tok 
opp.

Det er ikke rart at han talte hardt til dem som holdt tilbake lønn fra arbei-
derne. Det er ille nok å svindle folk, men når en som er rik, hamstrer rikdom 
ved å stjele fra de fattige, er det synd, ikke bare mot de fattige, men mot Gud. 
Og Jakob skriver: De skal få sin straff.

«Rikdom medfører et stort ansvar. De som vinner rikdom med urene midler, 
ved å ta for mye betalt, ved å undertrykke enker og farløse, eller ved å hamstre 
rikdom og glemme de fattige, skal få den straffen de har fortjent, slik den inspi-
rerte apostel skrev: ‘Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal 
komme over dere!’» – Testimonies for the Church, bind 2, side 682.

Hvordan behandler du andre i pengesaker? Hva sier dette om din kristen-
dom og i hvilken grad du avspeiler Kristi karakter?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 10  /  6. desemberOnsdag

FET OG GLAD (INNTIL VIDERE)

«Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slakte-
dagen» (Jak 5,5; se også Esek 16,49; Amos 4,1) Hva har dette med luksusny-
telser å gjøre?

I oldtiden rådet forestillingen om at det fantes en viss mengde rikdom, slik 
at når enkelte ble rikere, måtte andre bli fattigere. Med andre ord kan de rike 
bare bli rikere ved å gjøre de fattige fattigere. «Å skape» rikdom uten skade-
lige virkninger for andre later til å være en nokså moderne idé. Noen sier at de 
rike kan bli rikere og samtidig gjøre de fattige rikere også. Men med tanke på 
industrilandenes og utviklingslandenes kamp om stadig knappere ressurser kan 
det virke som verdiskapingen vil være begrenset. Så spørsmålet om rikdom og 
ulikhet lever i beste velgående.

Lignelsen om den rike mann og Lasarus tar opp ulikheten mellom mennes-
ker (se Luk 16,19–31). På Jesu tid var de fleste heldige om de hadde to plagg i 
stedet for bare ett, og glade til hvis de fikk en fest i året. Men den rike mannen 
i historien gikk kledd «i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter 
dag» (vers 19). Lasarus ble båret til porten utenfor den rike mannens hus og 
måtte tigge for de smulene han fikk.

I motsetning til det folk gjerne tror, handler lignelsen om dette livet, ikke 
livet etter døden. Grunnteksten nevner ikke «himmel» og «helvete» i det hele 
tatt. Den rike mann og Lasarus er avbildet på samme sted, i graven, hadēs (vers 
23). Kløften mellom dem signaliserer at når en er død, er ens evige skjebne 
beseglet. Så det er veldig viktig hvordan vi behandler andre her i livet (som be-
skrevet i «Moses og profetene» (vers 29.31). Vi får ikke noe fremtidig liv da vi 
kan gjøre opp for det vi ikke har gjort her i livet: «For den som ikke elsker sin 
bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett» (1 Joh 4,20).

Hva har du gjort som du kan «gjøre opp» for nå, men som det blir for sent å 
gjøre noe med siden?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 10  /  6. desember Torsdag

SKYLD PÅ OFFERET

Når man har gjort noe galt, er det naturlig å ville snike seg unna ansvaret. 
Folk prøver ofte å skyve ansvaret over på andre – også den som har lidt urett. 
Mordere påberoper seg selvforsvar eller skylder på sin oppvekst. Seksuelle 
overgripere sier de ble fristet og gir offeret skylden. Folk som blir skilt, gir 
hverandre skylden for at ekteskapet gikk over styr. De som drepte martyrene, 
ga dem skylden ved å anklage dem for kjetteri. Jesus advarte sine disipler om at 
«det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste 
for Gud» (Joh 16,2). Jakob ble sannsynligvis også drept for sin tros skyld.

Dette gir ordene i Jak 5,6 enda mer vekt:
«Den rettferdige har dere dømt og drept, og ingen gjør motstand mot 

dere.» Hvor mange ganger har du fordømt andre og senere skjønt at det 
egentlig var du som gjorde galt? Tenk over den siste setningen i dette 
verset. Betyr den at vi bare skal la folk herse med oss? Men: Hvor mange 
krangler kunne du ha unngått hvis du ikke hadde gjort motstand? Hva 
mener Jesus med «å vende det andre kinnet til» (Matt 5,39)? Hvor dyktige 
er vi til å gjøre dette?

Vi har sett at Jakob har mye å si om de rike og de fattige. Men vi skal huske at 
han ikke fordømmer de rike bare fordi de er rike. Det er deres holdninger og 
handlinger som er avgjørende for Gud. Og man blir ikke Guds yndling bare 
fordi man er økonomisk dårlig stilt. Det er de «fattige i ånden» og de «rike i 
troen» som skal arve riket (Matt 5,3; Jak 2,5). Disse kvalitetene behøver ikke 
ha noe med vår økonomi å gjøre. Men iblant har de det. De som er rike og «har 
overflod» (Åp 3,17), kan ha større åndelig behov enn de aner. Gud ba Israel 
passe seg når de kom inn i landet og ble rike, så de ikke glemte at alt det gode 
kom fra ham, også «kraft til å vinne rikdom» (5 Mos 8,11–18).

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 10  /  6. desemberFredag

VIDERE STUDIUM

«Penger har stor verdi, for det kan bli gjort mye godt med dem. I Guds barns 
hender er de mat til de sultne, drikke til de tørste og klær til de nakne. De er et 
forsvar for de undertrykte og et middel til helbredelse for de syke. Men pengene 
i seg selv er ikke mer verd enn sand. Bare i den grad de blir brukt til å sørge for 
livets nødvendigheter og til å bringe velsignelser til andre og fremme Kristi sak 
på jorden. [...] Å hope opp rikdommer er ikke bare tomt og unyttig. Det er en 
virkelig forbannelse. Slik rikdom blir bare en snare for sjelen, for den trekker 
interessene og hjertelengslene bort fra de himmelske skattene. [...] Alle som er 
blitt klar over at pengene er et talent fra Gud, vil bruke dem med forsiktighet. 
De vil kjenne det som en plikt å spare for å kunne gi.» – Ord som lever (2006), 
side 252, 253 [COL 351, 352].

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk over uttalelsene nedenfor: «Den rike er herre over de fattige, den 

som låner, blir slave under långiveren» (Ordsp 22,7). «Mange fattige 
familier er fattige fordi de bruker opp pengene så snart de får dem mel-
lom hendene. [...] Den som tynges ned av gjeld, blir fanget i Satans garn 
som han setter ut for å fange mennesker.» – Det kristne hjem, side 306 
[AH 392]. Er det å hjelpe folk av med gjeld eller å unngå å sette seg i 
gjeld, en del av det å «forkynne det gode budskap for de fattige» (Luk 
4,18)? Begrunn svaret?

2. Hvordan vet vi om pengene er våre tjenere eller motsatt? Se Luk 
16,10–13.

3. Det finnes økonomisk ulikhet overalt. Noen har opptil flere luksusbo-
liger mens andre må rote sammen noen trestykker og lage et skur. Og 
hva med dem som er blitt fete av å stappe i seg mat mens barn andre 
steder i verden går sultne til sengs? Noen sier vi kan gi mer til de fattige 
ved å ta fra de rike. Andre sier at de som blir rike, kan hjelpe de fattige 
ut av fattigdommen. Hvordan kan vi, som kristne, arbeide for å redusere 
den ekstreme fattigdommen? Hva bør vi gjøre for å hjelpe, og hva bør vi 
ikke gjøre?
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6 .  desember

LÆRER I TRENCH TOWN
Lurline, Jamaica

Trench Town er en ghetto i Kingston på Jamaica og kjent for sin reggae, fattigdom og krimi-
nalitet. Barna våkner om natten av skyteoppgjør mellom nabolagets gjenger. Iblant settes det 

fyr på hus, og om dagen er det vanskelig å konsentrere seg om skolearbeidet. De fleste er sultne, 
noen av innbyggerne dør av sult.

Lurline James er rektor ved adventistenes Basic School i Trench Town. Den åpnet i 1997 som 
en avlegger av en feriesommerskole.

”Gud førte meg hit,” sier Lurline. ”Jeg skulle bare hjelpe til med feriesommerskolen, men fikk 
vite at de ville starte en skole, og så spurte de meg. Jeg sa nei. Jeg hadde allerede en god lærer-
jobb et annet sted.”

Men Lurline dro hjem og begynte å tenke over muligheten av en adventistskole i Trench Town. 
Hun forteller at Herren sa til henne: ”Dette er din jobb.”

Adventist Basic School tar imot barn i alderen to-seks år og har vokst fra 23 elever i 1997 til 
104 i 2014.

Lurline angrer ikke at hun tok jobben. Hun husker da en elev mistet en av foreldrene og var 
veldig redd. ”Barna er redde for gjengangere,” sier hun. ”Jeg sier at når man er død, så er man 
død og kommer ikke tilbake før Jesus kommer.” Da er de ikke redde lenger.

Det er veldig givende å se barna bli gladere og mer tillitsfulle, og bønnefrokostene med 
foreldrene er en fast del av livet ved Trent Town. ”Foreldrene kommer, og vi får snakke og be 
sammen. Det liker de.”

Barna får lunsj på skolen. ”Det er viktig med mat. Selv om vi gir dem et godt måltid, får de 
ikke ordentlig frokost, så vi må finne noe til dem før lunsj.”

Når barna forlater adventistskolen, har de mer enn bare fulle mager. De er oppsatt på å lære 
mer, og sinnet er fullt av håp og Jesu kjærlighet.

Adventkirken i Trench Town subsidierer tre fjerdedeler av barnas skolepenger og driver sup-
pekjøkken for nabolaget hver tirsdag. Skolegården er bestandig full av mennesker.
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Forberedelse til høsten

13. desemberLekse 11

Bakgrunnsstoff
Jak 5,7–12; Rom 13,11; 1 Kor 3,13; Luk 7,39–50; Kol 4,6.

Minnevers
«Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kom-
mer snart» (Jak 5,8).

I gresk-romersk tid, og enkelte steder i dag, var det stor ståhei når en viktig 
person kom på besøk. Gatene ble feiet, butikkvinduer vasket, blomster plantet 
og kampen mot kriminalitet intensivert. Alt skulle se perfekt ut når den høye 
herren kom.

Det greske ordet parousia, som NT bruker om Kristi «komme», også i Jak 
5,7.8, er et teknisk uttrykk for at en konge eller embetsmann ankommer. Hvis 
det ble gjort slike forberedelser når jordiske herskere kom, burde ikke vi da 
gjøre vårt ytterste for at våre hjerter skal være rede når vår Herre og frelser 
kommer?

Men hvordan kan vi forberede oss når vi ikke kjenner «dagen og timen» 
(Matt 24,36)? Hva vil det si å være «tålmodig» og «gjøre hjertene sterke»? Hva 
er sammenhengen mellom dette og forestillingen om «høstregnet og vårregnet» 
(Jak 5,7)? I tekstene for denne uken ser sammenhengen ut til å være endens tid, 
men hovedtanken gjelder de troende til alle tider. Vi står alltid overfor prøvel-
ser og lidelser da vi må stå fast i troen, som profetene.
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Lekse 11  /  13. desember Søndag

VENTE PÅ «REGN»

Bønder er helt avhengige av været for sitt levebrød. Er det for tørt eller for vått, 
for kaldt eller for varmt, blir avlingen dårlig. I tørrere land, som Israel, er sik-
kerhetsmarginen liten, og rikelig regn til riktig tid er viktig. Avlingens verdi er 
direkte avhengig av regn.

Høstregnet i oktober-november fukter marken og gjør den klar til planting 
og spiring. Vårregnet i mars eller april modner avlingen.

Les Jak 5,7. Se også 5 Mos 11,14; Jer 5,24; 14,22; Joel 2,23. Hva er poenget 
med regnet i tekstene i GT? Hvorfor tror du Jakob bruker dette bildet i forbin-
delse med Herrens komme? Se også Hos 6,1–3; Joel 3;1.2.

«Profetene brukte bildet om høst- og vårregnet, som i Østen kommer når man 
planter og skal høste, når de forutsa at Guds menighet skulle motta en usedvan-
lig del av åndelig nåde. Utgytelsen av Ånden på apostlenes tid var begynnelsen 
på tidligregnet, eller høstregnet, og resultatet var strålende. [...] Men til avslut-
ningen av jordens innhøsting er det lovet en spesiell grad av åndelig nåde til å 
forberede kirken på Menneskesønnens komme. Denne utøsningen av Ånden 
sammenlignes med senregnets komme, og det er denne ekstra kraften som de 
kristne skal be høstens Herre om når tiden for vårregnet er inne.» – Our Father 
Cares, side 212.

Jesus taler om «høsten» ved «verdens ende» (Matt 13,39). Bildet i Mark 
4,26–29 ligner det i Jak 5,7. Bonden venter på at kornet skal modnes: «først 
strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger 
han sigden, for høsten er kommet» (vers 28, 29) Det er først under innhøstin-
gen at man kan skille ugresset fra hveten (Matt 13,28–30; se også Mal 3,17.18).

Hva bør det faktum at vi ikke kan skille ugresset fra hveten før under inn-
høstingen si oss om hvordan vi skal leve ut vår tro nå, før innhøstingen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 11  /  13. desemberMandag

HVOR SNART ER «SNART»?

Jak 5,8 bekrefter at Jesus kommer «snart». Men hvordan skal vi forstå dette 
løftet etter nesten 2000 år?

Jesus beskrev det kommende riket (Matt 4,17; 10,7; 24,33) med lignelser, så 
vi kunne lære om de «himmelske ting» i lys av det vi forstår. En nærstudie av 
lignelsene viser at riket har to aspekter: en nåtidig, åndelig virkelighet og en 
strålende virkelighet i fremtiden. Alle apostlene satte sitt håp til Jesu forestå-
ende komme (Rom 13,11; Hebr 10,25; Jak 5,9), men de sa ikke nøyaktig når 
det skulle skje. De ville også gjerne vite når, men Jesus sa at det ikke var best 
for dem å vite dette (Apg 1,6.7). For hvor ivrig ville de ha forkynt evangeliet for 
verden hvis de hadde visst at arbeidet ikke ville være avsluttet i løpet av 2000 
år – eller mer?

Hva mener Jakob når han sier «gjøre hjertene sterke» (Jak 5,8), og hvorfor 
tror du den etterlengtede frukten kalles «dyrebar»? (timios, vers 7; se 1 Tess 
3,13; 2 Tess 3,3; 1 Pet 1,19; 1 Kor 3,12).

Ordet gjøre sterk (stērizō) betyr å «feste skikkelig» eller «styrke». Vårt hjerte 
skal være så knyttet til Herren at det ikke kan rokkes til tross for alt det utsettes 
for. Å være grunnfestet i sannheten (2 Pet 1,12), motstå fristelse og utholde 
prøvelser og lidelser for vår tro (Apg 14,22), er en del av dette.

Åndelig vekst er en prosess som ikke bestandig er lett, men som bærer 
«dyrebar frukt.» Troende, som er kjøpt fri med «Kristi dyrebare [timios] blod» 
(1 Pet 1,19), er av uendelig verdi for himmelens «bonde». Ordet timios brukes 
også for å beskrive de «edelstener» som symboliserer de troende som er «byg-
get» på Kristus, «grunnvollen» i Guds åndelige tempel, menigheten (1 Kor 
3,11.12). Paulus sammenligner vaklevorne troende med tre, høy, og halm som 
skal fortæres av ild når Kristus kommer (1 Kor 3,12–15). Derfor er det viktig 
å spørre seg om vi bruker våre krefter på det vi setter høyest, det som er mest 
dyrebart for oss!

Det skal «en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens 
dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve 
hvordan den enkeltes verk er» (1 Kor 3,13). Tenk på livet ditt. Hva slags verk 
er det?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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MURRING, SUKK OG VEKST

Når er Jesu gjenkomst? Hvorfor er vi fremdeles her? Nå som vi er i det 21. 
århundre, er det ikke rart at det finnes tvilere og spottere. Dette er ikke noe 
nytt i kirkens historie. De største truslene mot Israel kom ikke fra deres fiender, 
men fra deres egne rekker og deres eget hjerte. Og når Herrens komme nærmer 
seg, «er det langt mer å frykte innenfra enn utenfra. [...] Den vantroen vi nærer, 
tvilen vi gir uttrykk for og mørket vi elsker, ønsker de onde engler velkommen 
og åpner veien så Satan kan få gjennomført sine planer.» – Last Day Events, 
side 156.

Derfor sier Jak 5,9: «Kom ikke med klager mot hverandre, søsken, for at 
dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren.» Hvilke klager har du 
hatt mot andre, eller også mot menigheten (kanskje iblant med god grunn)? 
Spørsmålet er: Hvordan har du behandlet dem? Med saktmodighet, ydmykhet 
og tilgivelse, slik Gud har tilgitt deg (se Luk 7,39–50), eller på verdens vis? 
Vær ærlig med deg selv!

Av det vi har lest i dette brevet, ser det ut til at det var store problemer blant 
de troende, så som forskjellsbehandling (Jak 2,1.9), onde tanker (2,4), negativ 
omtale av hverandre (3,10, 4,11), misunnelse (3,14), strid (4,1) og verdslighet 
(4,4.13.14). Jakob peker konsekvent på grundige løsninger av disse problemene: 
tro (Jak 1,3.6), «ordet som er plantet i dere» (Jak 1,21), se inn i «frihetens full-
komne lov» (Jak 1,25; 2,12), gudfryktig visdom (Jak 3,13.17), nåde (Jak 4,6) og 
rene hender og et rent hjerte (Jak 4,8). Han insisterer også på at det Gud gjør i 
oss, må gi seg ytre uttrykk (Jak 2,14–26), blant annet at vi besøker nødstedte 
og glemte (Jak 1,27), viser nåde (Jak 2,13) og skaper fred heller enn splid (Jak 
3,18).

Vi er ansvarlige overfor Gud, vi skal stå til regnskap for Herren som er dom-
mer og gir enhver etter hans gjerning.

Hvordan kan du oppmuntre andre og bygge dem opp mens vi venter på 
Herrens gjenkomst? Hvorfor er det viktig at du gjør det?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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EKSEMPLER PÅ UTHOLDENHET

Les Jak 5,10.11. Hva hadde Job og profetene til felles? Hvorfor tror du at 
disse eksemplene fremheves? Hva kan disse historiene lære oss om våre egne 
prøvelser?

Israels profeter forkynte trofast Herrens ord uten å forandre det eller inngå 
kompromisser. Når Hebreerbrevet fremhever profetenes troskap mot Gud, 
tegnes det et klart bilde: De «lukket gapet på løver [Daniel], slukket ildens 
raseri [Sadrak, Mesjak og Abed-Nego], unnslapp bitende sverd [Elia og Elisja], 
[...] tålte [...] fengsling [Jeremia og Mika], [...] steinet [Sakarja, sønn av Jojada], 
[...] saget i stykker [Jesaja] [...] [og] drept med sverd [se 1 Kong 19,10]» (Hebr 
11,33–37). Og Jobs lidelser, samt den tålmodighet han viste tross sin egen 
kones hån og kritikken fra dem som kom for å vise medfølelse med ham. Hva 
gjør at disse trosheltene og mange andre skiller seg ut fra troende flest? Jakob 
nevner flere ting: tålmodighet, utholdenhet og fremfor alt håp og tillit til Gud.

Et av kjennemerkene er «tålmodighet» (makrothymias), også oversatt 
«langmodighet» eller «overbærenhet.» Det betegner evnen til å stå oppreist i 
vanskeligheter og prøvelser, å mestre det livet (eller djevelen!) utsetter oss for. 
Profetene holdt tålmodig (Jak 5,10) ut alle sine lidelser for Guds ords skyld. 
Ordet er ofte brukt i NT, blant annet om Abraham, som ventet «tålmodig» i 
mange år på at Gud skulle oppfylle løftet om å gi ham en sønn (Hebr 6,12.15). 
Det beskriver også hvordan Jesus tålmodig utholdt alle sine lidelser og døden 
på korset (2 Pet 3,15).

Utholdenhet (hypomonē), derimot, fokuserer på endemålet for denne proses-
sen og ser frem til målstreken. Job er selve symbolet på dette. Til tross for alt 
han led, festet han blikket på den endelige rettferdiggjørelsen han forventet å ta 
imot (Job 14,13–15; 19,23–27).

Hva sliter du med? Hva har du bedt om som ennå ikke har skjedd? Hvor ofte 
har du følt håpløsheten? Tenk over prøvelsene til noen av de bibelske per-
sonene som er nevnt ovenfor (eller andre), tenk deg hvor hjelpeløse de må 
ha følt seg. Hva kan deres lidelser lære deg som kan hjelpe deg å håndtere 
dine egne?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 11  /  13. desember Torsdag

KLART SOM SOLLYSET

Les Jak 5,12. Kommentatorene har grublet over hvorfor Jakob gjør et så stort 
nummer av det å avlegge en høytidelig ed. Selv om hensikten var å forby all 
slik tale: Hvorfor skulle det han har talt om i dette kapitlet, eller kanskje i hele 
brevet, være viktig «fremfor alt»? Så stort er vel ikke problemet? Vi må huske 
det vi har sett i hele vårt studium av dette brevet: at Jakob ikke slår seg til ro 
med en overfladisk tro eller religiøse former. Han er helt rotfestet i evangeliet, 
til de grader at han har normer som er for høye til at vi kan nå dem uten Guds 
tilgivelse og nåde. Våre ord avslører hva som bor i hjertet: «Det hjertet er fullt 
av, det sier munnen» (Matt 12,34). Jakobs teologi er gjennomsyret av Jesu 
tankegang, han som sa: «Dere skal ikke sverge i det hele tatt, verken ved him-
melen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller 
ved Jerusalem, for det er den store kongens by» (Matt 5,34.35). Noen satset 
tydeligvis hårene på hodet sitt som pant for at det de sa, var sant (vers 36) Men 
Jesus sa alt dette var av det onde. «La et ja være ja og et nei være nei!» (Matt 
5,37).

Alt tilhører Gud, også håret vi har på hodet. «Det finnes derfor ikke noe 
vi kan si er vårt eget, slik at vi kan stille det som sikkerhet for våre løfter [...] 
Alt en kristen gjør, skulle være like klart og rent som sollyset. Sannheten 
stammer fra Gud, men bedrag i alle dets utallige former, stammer fra Satan.»  
– I naturens tempel, side 69–71 [MB 66, 68]. Kristus nektet oss ikke å avlegge 
ed i retten, for da han selv ble stilt under ed av ypperstepresten, nektet han ikke 
å svare, og han fordømte ikke rettssaken selv om den avvek fra god rettspraksis 
i mangt og meget (Matt 26,63.64).

Vi skal være klar over flere ting når vi taler sannheten, først og fremst at 
vi sjelden kjenner hele sannheten, ikke engang om oss selv, så vi må være yd-
myke. For det andre: Når vi taler sannheten, bør den tales i kjærlighet og bygge 
opp dem som hører den.

Les Ef 4,15.29 og Kol 4,6. Tenk over det sterke budskapet i disse tekstene. 
Tenk hvor annerledes (og bedre!) livet ditt ville være hvis du (ved Guds 
nåde) fulgte disse formaningene.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 11  /  13. desemberFredag

VIDERE STUDIUM

Finn frem Alfa og Omega, bind 3. Les om Elias og Jobs erfaring under prø-
velser og den betydning det har for oss i de siste dager i «Fra heltemot til 
motløshet,» side 52–58 [PK 155–166], «Stille etter stormen,» side 59–65 [PK 
167–176] og «Et Elia-budskap i vår tid,» side 66–73 [PK 177–189].

«Å vente tålmodig og bevare troen når alt ser mørkt ut, er noe lederne i Guds 
verk trenger å lære. Himmelen vil ikke svikte dem i motgangens tider. [...] Det 
vil komme prøvelser, men fortsett fremover. Det vil styrke din tro og gjøre deg 
dugelig til din gjerning. Bibelen er ikke skrevet bare for at vi skal lese i den og 
undre oss, men for at vi skal få del i den samme tro, som var virksom i Guds 
tjenere i gammel tid.» – Alfa og Omega, bind 3, side 64 [PK 174]

  Spørsmål til drøftelse
1. Vi kjenner lignelsen om hveten og ugresset som vokser sammen til 

høsten (Matt 13). Men hva har det å si for menighetstukt? Hvordan kan 
det anvendes på regelrett opprør eller frafall i våre rekker? Skal vi bare 
akseptere at Herren får ordne opp når han kommer tilbake? Naturligvis 
ikke. Hvordan skal vi håndtere ugresset, særlig de som synes å ha som 
eneste formål å kvele hveten? Belys svaret ut fra lignelsen, men også 
med eksempler hvor tukt var nødvendig i den første menighet (se f.eks. 
Korinterbrevene og Galaterbrevet).

2. Fristelser og prøvelser rammer alle. Hvilke løfter har vært til trøst for 
deg og hjulpet deg til å holde ut i troen? Hvilke av Bibelens personlig-
heter har betydd mest for deg når du har hatt vanskeligheter og ved 
tanken på det som ligger foran?

3. Jakob sier vi ikke må komme med «klager mot hverandre» (Jak 5,9). 
Likevel kan folk (også kristne) gjøre ting som plager og irriterer oss. 
Hvordan kan vi lære å elske, tilgi, holde ut og å heve oss over mange av 
de «småtingene» i livet som kan gjøre oss til humørsyke, irritable og 
riktig dårlige vitner?
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13 .  desember

NOE FLOTT
Vertshuset Good Samaritan Inn, Jamaica

Den skinnende blanke BMWen kjørte langsomt gjennom slummen i Kingston i Jamaica og 
tilbød folk skyss til et gratis måltid. ”De fleste stolte ikke på meg og ville ikke sitte på,” sier 

Cecil Foster, som er leder for Adventist-laymen’s Services and Industries (ASI) i Øst-Jamaica- 
distriktet. ”Nesten alle ville heller gå, så jeg forklarte hvor maten var å få.” Andre medlemmer av 
ASI-teamet sto på torget og inviterte så mange hjemløse som mulig.

Cecil og det nyvalgte ASI-teamet samarbeidet med distriktsledelsen i Adventistsamfunnet om 
å starte vertshuset Good Samaritan Inn som et sted hvor de kan hjelpe folk i ghettoene.

Da ASI delte ut sitt første måltid 23. desember 1997, ble det mat til overs. Men de ga ikke opp. 
Uken etter fikk de gitt bort mer, og den tredje uken kom stadig flere, så de sluttet å markedsføre 
opplegget. Programmet vokste fra 50 serveringer til 900 i dag, eller 48 000 gratismåltider i året.

Siden de begynte å servere måltider på gaten, har Good Samaritan Inn blitt et landemerke i 
miljøet. Man kjøpte et gammelt varehus bak Heroes SDA Church i Kingston og renoverte det. 
Nå tilbyr man separate fasiliteter hvor menn og kvinner kan bade, få gratis hårklipp, klesvask, 
utdeling av sko og klær, regelmessig helsesjekk og hjelp til å komme i gang med skolegangen 
igjen, samt juleselskap for unge og gamle og tre gratismåltider i uken. Siden 2012 har man drevet 
krisesenter med 30 sengeplasser hvor kvinner kan overnatte. 

”Vi har også inngått samarbeid med en del virksomheter for å få til dette,” sier Cecil. ”En for-
retningsbank, børsen i Jamaica og andre.”

Kerry-Ann Gray er Cecil Fosters assistent. Hun forteller om hans innflytelse på henne og 
andre ved FosRich-selskapene i Jamaica. ”Mr. Foster brenner for å hjelpe folk. Vi ville støtte ham 
i arbeidet. Det gir en god følelse å være med på noe så flott. Man betyr noe for folk. Det er et 
privilegium å få være med.”

En del av offeret 13. sabbat går til å skape et eget mødre- og helsesenter på Good Samaritan 
Inn, samt en tannklinikk for barn og voksne.
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Bønn og helbredelse

20. desemberLekse 12

Bakgrunnsstoff
Jak 5,13–20; 1 Joh 5,14; 1 Kor 15,54; Hebr 12,12.13; Joh 8,43–45; Ordsp 10,12.

Minnevers
«Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli 
helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye» (Jak 
5,16).

Folk lar seg besnære av det mirakuløse og magiske. De blir ofte tiltrukket av 
kuriositeter. Så når Jesus ble bedt om å utføre et mirakel bare som underhold-
ning (Luk 23,8.9) eller som et tegn på at han var Messias (Matt 12,38–41), eller 
for å tilfredsstille et behov han selv måtte ha (Matt 4,2–4), sa han nei. Ånden 
var i Jesu undervisning og gjorde at han utførte mirakuløse helbredelser, men 
han er ikke bare en kraft som skal brukes. Vi skal være redskaper i hans hånd. 
Gud skulle gjerne ha helbredet alle syke, men han er opptatt av noe mer, en 
varig helbredelse.

Derfor skal vi ta for oss noen viktige spørsmål: Hvordan skal vi forstå 
Jakobs uttalelser om helbredelse av de syke? Er det noen sammenheng mel-
lom helbredelse og tilgivelse som svar på bønn? Elia brukes som et eksempel 
på bønn i en tid med utbredt frafall. Hva kan vi lære av hans bønneliv og hans 
arbeid for å kalle Israel tilbake til Gud og sann tilbedelse?
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Lekse 12  /  20. desember Søndag

DEN KRISTNES VERKTØYKASSE

Les Jak 5,13. Hvilken kontrast tegner han? Hvordan kan vi anvende disse 
formaningene?

Det er tale om to ting (lidelse, munterhet), men Jakob knytter dem sammen 
med bønn og lovprisning: be når du lider, pris Gud når du er glad. De to 
tingene er ikke så forskjellige, men mange bibelske lovsanger er også bønner, 
og Jakob innleder brevet med å be leserne om å «se det bare som en glede» 
når de møter ulike prøvelser. «For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det 
utholdenhet» (Jak 1,2.3). Tid for bønn og tid for lovprisning kan flyte mer over 
i hverandre enn vi ofte tror.

Ordet for «lider» i Jak 5,13 kommer av samme rot som det ordet som 
tidlig ere er brukt om profetenes lidelser (Jak 5,10). Det dekker både fysisk 
og psykisk lidelse – «første og fremst for krigens farer og slit» (Ceslas Spicq, 
Theological Lexicon of the New Testament, bind 2, side 239), men også tungt 
fysisk arbeid og strev. Det brukes også i 2 Tim 2,9 og 4,5 for å beskrive «hardt 
apostolisk arbeid som ikke lar seg skremme av problemer og lidelser» – Theo-
logical Lexicon of the New Testament, bind 2, side 240. Som troende mennes-
ker vender vi oss uvilkårlig til Gud når problemene kommer. Bønn er spesielt 
viktig når vi møter vanskeligheter, men å synge eller spille kristen musikk 
(ordet som er brukt, psalletō kan bety begge deler) har også sin plass.

«Som et ledd i gudstjenesten er det like mye tilbedelse i sang som i bønn. Ja, 
mange sanger er bønn.» – Education, side 168. Mange av oss har nok opplevd 
å være deprimert eller ensom, og så er sinnet blitt løftet av ordene i en salme. 
Mange blant oss lider eller har behov for oppmuntring; de ville ha glede av 
et besøk med bønn og sang. «Gled dere med de glade og gråt med dem som 
gråter» (Rom 12,15). Det kan også høyne vår ånd.

Salmenes bok er et skattkammer av bønner og sanger til inspirasjon, opp-
muntring og veiledning når vi ikke vet hvor hjelpen skal komme fra.

Alle vet at lidelser kan føre oss nærmere Herren og motivere oss for å be. 
Men hvilke åndelige farer representerer medgang? Hvorfor er lovsang så 
viktig? Hva hjelper det oss å huske?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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BØNN FOR DE SYKE

Les Jak 5,14.15. Hvilke hovedpunkter nevner Jakob når det gjelder salving av 
syke?

Det at de syke ber om å bli salvet «med olje i Herrens navn» og i bønn, er 
uttrykk for deres åndelige lengsel og den kollektive overbevisning om at de 
ikke kan bli friske uten Guds hjelp (Mark 6,13). Henvisningen til tilgivelse for 
synd viser at Gud ikke bruker et ritual til å helbrede en som ikke ønsker åndelig 
helbredelse. «Vi må gjøre det klart for dem som ønsker forbønn for å bli friske 
at det er synd å bryte Guds lov, enten fysisk eller åndelig, og at de må bekjenne 
og avstå fra synd for å kunne motta Guds velsignelser.» – Helse og livsglede, 
side 175 [MH 228].

Når noen ber om Guds inngripen og tilkaller menighetens forstandere, tyder 
det på at vedkommende er sterkt svekket av sykdommen og at tiden kanskje 
også er for kort til at det kan gjøres i forbindelse på et av menighetens møter. 
Jakob bruker to forskjellige greske ord om den syke: det første (astheneō i 
vers 14) brukes også om Dorkas, som ble «syk og døde» (Apg 9,37). Det andre 
(kamnō i vers 15) viser som regel til pasienten, men det er også brukt om dem 
som ligger for døden, og da later det til å bety en som er fysisk utslitt eller 
sykner bort. Ønsket om helbredelse må være ledsaget av overgivelse til Guds 
vilje (1 Joh 5,14), hva den enn måtte være. Men ordene om å «redde» og «reise 
[...] opp» den syke (se også «berger [...] fra døden» i Jak 5,20) peker umiskjen-
nelig på oppstandelsen, som er den eneste fullstendige helbredelse, da «dette 
forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelig-
het» (1 Kor 15,54).

Mange av oss kjenner til anledninger, eller har vært med på dem, da den 
syke ikke ble helbredet, men døde. Så hvorfor er håpet om oppstandelsen, 
som er underforstått i disse tekstene, vår eneste sikkerhet?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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HELBREDELSE FOR SJELEN

Helbredelse for sjelen er viktigere enn helbredelse av kroppen. Vår oppgave er 
jo ikke å gjøre folk til friskere syndere, men å vise dem det evige liv i Jesus. 
Det er kanskje derfor den eneste tydelige henvisningen til helbredelse i avsnit-
tet for denne uken, er minneverset i vers 16, som går ut over de hypotetiske 
situasjonene i vers 13–15. Ordet for helbredelse i dette verset (iaomai) kan 
vise til helbredelse som er mer enn å avhjelpe fysisk sykdom (se f. eks. Matt 
13,15). Allerede i vers 15 har Jakob antydet en bredere definisjon av helbredelse 
(oppstandelsen). Nå trekker han frem sammenhengen mellom sykdom og synd, 
at sistnevnte er årsaken til alle våre problemer – ikke slik at all sykdom kan 
spores til konkrete synder, men at sykdom og død følger av at vi er syndere.

Les Mark 2,1–12 (se også Hebr 12,12.13; 1 Pet 2,24.25). Hva slags hel-
bredelse er beskrevet i disse tekstene, og hva er grunnlaget for denne 
helbredelsen?

Troen på Jesus helbreder oss for åndelig svekkelse og synd. I en viss forstand 
var alle Jesu helbredelser en lignelse som skulle vise folk deres behov for 
frelse. Den lamme mannen som er omtalt i Mark 2, var mest opptatt av åndelig 
legedom. Derfor forsikret Jesus ham om at hans synder var tilgitt. «Likevel 
var det ikke så mye helbredelse for kroppen han lengtet etter. Det viktigste for 
ham var å bli kvitt syndebyrden. Hvis han kunne møte Jesus og få forsikring 
om tilgivelse og fred med Gud, ville han være tilfreds med å leve eller dø etter 
Herrens vilje.» – Alfa og Omega, bind 4, side 223 [DA 267]. Guds helbredere i 
våre dager bør gjøre bruk av alle tilgjengelige medisinske midler for å helbrede 
sykdom, men man må også gjøre det man kan for å helbrede hele mennesket, 
ikke bare med tanke på dette livet, men også evigheten.

Helbredelse omfatter også våre relasjoner. Derfor får vi oppfordringen: 
«Bekjenn da syndene for hverandre» (Jak 5,16), altså dem vi har gjort urett 
mot (Matt 18,15.21.22). Har du gjort urett mot eller fornærmet andre, skal du 
bekjenne det for dem. Da vil du bli velsignet av Herren, for tilståelse innebæ-
rer at man lar selvet dø, og det er bare når vi lar selvet dø at Kristus kan vinne 
skikkelse i oss.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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EKSEMPLER PÅ BØNN

Les Jak 5,17.18. Hva kan Elia lære oss om bønn? Hva er sammenhengen med 
helbredelse, tilgivelse og oppreisning?

Disse versene illustrerer løftet i slutten av Jak 5,16: «Et rettferdig menneskes 
bønn er virksom og utretter mye.» Elia var en «rettferdig» mann og ble tatt 
opp til himmelen, men noe overmenneske var han ikke. Han hadde de samme 
lidenskaper og følelser som vi. Det at Gud hørte hans bønn, burde oppmuntre 
oss til å tro at våre bønner også blir hørt. Jakob sier at Elia «ba inderlig» om at 
det ikke måtte regne (en detalj som ikke er nevnt i GT). Tilsynelatende ba han 
om at 5 Mos 11,13–17 måtte bli oppfylt (hentydet til i Jak 5,18).

På bakgrunn av denne profetien i 5 Mosebok kunne ikke Israels tilbedelse 
av Baal, stormen og lynets gud, stå uimotsagt. Vi vet ikke hvor lenge Elia ba 
før hans bønner ble besvart. Men de bygget på grundige studier av Guds ord 
i lys av hans nåværende omstendigheter. Det kan tenkes at han siterte Moses’ 
profeti som en del av sin bønn, slik Daniels bønn for Jerusalem bygger på hans 
studium av Jeremias profeti (se Dan 9,2.3). Våre bønner vil også bli mer ef-
fektive når vi ser vår situasjon i lys av Guds ord.

Perioden uten regn varer tre og et halvt år (også nevnt i Luk 4,25) og er en 
viktig prøvetid i Skriften (som den profetiske perioden på «en halv uke» eller 
Jesu virksomhet i tre og et halvt år i Daniel 9,27 og kristenhetens frafall i «tre 
og en halv tid» i Daniel 7,25 og Ap 12,14). I slutten av denne perioden brukte 
Gud Elia til å dra i gang en vekkelse og reformasjon så Israel skulle våkne og 
folk skulle kjenne hvor dypt deres frafall var. Elias verk var et bilde på både 
døperen Johannes’ forkynnelse for å berede veien for Kristi første komme og 
det verket som Gud har betrodd sin menighet i dag, da folk skal få høre om 
Jesu annet komme (se Mal 4,5.6; Matt 11,13.14).

Som menighet er vi opptatt av vekkelse og reformasjon. Men det må be-
gynne hos oss selv, på det personlige plan. Hvilke bestemmelser kan bare 
du ta, valg som vil avgjøre den skjebnen ditt liv styrer mot?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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GJENOPPRETTELSE OG TILGIVELSE

Guds Ånd arbeidet gjennom Elia for å gjenreise forholdet mellom Israel og 
Gud. Men det meste av Elias arbeid foregikk ikke på Karmelfjellet. Det var 
bare begynnelsen! Han arbeidet i små landsbyer og i hjemmene og utdannet 
framtidens åndelige ledere på profetskolene så hans arbeid for vekkelse og 
reform kunne mangedobles.

Les Jak 5,19.20. Hvordan er det som beskrives her i sammenligning med det 
arbeidet som Elia, døperen Johannes og andre har gjort? se Luk 1,16.17; Apg 
3,19.

Det er lett å glemme det omsorgsfulle tålmodige arbeidet Elia utførte år etter 
år. Døperen Johannes’ virksomhet fokuserte også på å føre folk tilbake til 
sannheten og oppmuntret til omvendelse og dåp, én person om gangen. Jesus 
beskrev sitt arbeid på lignende vis: å føre folk ut av villfarelse og tilbake til 
sannheten (se Joh 8,43–45).

Den tenkte situasjonen i Jak 5,19.20 står i betinget form på gresk og gjør 
det klart at det ikke skal tas for gitt at det foreligger et frafall, men at det er 
sannsynlig. Med å forville «seg bort fra sannheten», er det ikke bare tale om 
frafall fra læren, men også livsstil, for det første fører ofte til det andre. Vi 
begynner å nære tvil om våre trospunkter, og dette fører til tvisynt atferd, og til 
slutt regelrett frafall. Den som får en «synder til å vende om fra sine ville veier, 
redder hans sjel fra døden» (Jak 5,20, ordrett oversatt). Jakob oppsummerer 
det han før har sagt i en appell til sine søsken i menigheten om å arbeide som 
Elia og føre folk tilbake til Gud.

Dette arbeidet krever tålmodighet, medfølelse, mildhet og ydmykhet: «Mine 
søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe 
ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du 
også blir fristet» (Gal 6,1). Elias verk er å vende hjerter til Gud og hans folk, 
ikke å jage dem bort. Folk er fullt klar over sin synd og trenger ikke til at vi 
påpeker den. Det de virkelig trenger, er tilgivelse, slik vi ser det i Jesus og hans 
død. Det er bare mulig å frelse mennesker fra døden når man «skjuler» synder 
ved å la evangeliet komme til anvendelse i vårt liv, slik at vi blir nådens redska-
per (Ordsp 10,12).

Tenk på en som virkelig har gjort galt og også er klar over det. Hva kan du 
gjøre, hva kan du si, for å hjelpe dette mennesket tilbake til Herren?

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

Les «Bønn for de syke» i Helse og livsglede, side 173–180 [MH 225–233],«På 
fast grunn» i Alfa og Omega, bind 8, side 32–42 [GC 518–523].

«Kristus [...] ber oss å bli ett med ham i arbeidet for å frelse dem. «For intet har 
dere fått det,» sier han, og «for intet skal dere gi det». Synd er det største av alle 
onder, og det påhviler oss å ha medlidenhet med synderen og hjelpe ham. Det 
er mange som feiler, og som føler sin skam og sin tåpelighet. De hungrer etter 
et oppmuntrende ord. De ser på sine feiltrinn og det de har gjort galt, inntil de 
nesten blir drevet til fortvilelse. Disse menneskene må vi ikke forsømme. [...] 
Tal tro og oppmuntring, og det vil være som legende balsam for dem som er 
knust og såret.» – Alfa og Omega, bind 5, side 60–61 [DA 504].

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk på en gang da du virkelig rotet det til og både du, andre og Herren 

led skade på grunn av din synd. Hva fikk det å si for deg at du hadde 
mennesker som riktignok ikke godtok dine handlinger, og som kanskje 
ble forferdet over dem, men likevel prøvde å oppmuntre og hjelpe deg? 
Hva husker du best, og hvordan kan disse minnene hjelpe deg å gjøre 
det samme for andre som også har begått store feil?

2. Les Jak 5,16 nøye under bønn. Hvilke åndelige lærdommer inneholder 
teksten? Hva sier dette oss om bønnens makt og hvor viktig den er for 
vårt åndelige liv? Bønn både kan og bør være en privatsak, men snakk 
om hva den betyr for dere, svar som dere har fått og hvordan dere har 
lært å stole på Herren når bønn ikke blir besvart slik dere ønsker. Og 
hva vil dere si er den største praktiske nytten av «virksom» bønn?
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•  I 2014 er befolkningstallet i Jamaica 
2,8 millioner.

•  Over en million turister besøker 
Jamaica hvert år.

•  Jamaica har 8 innfødte slangearter, 
men ingen er giftige.

•  Jamaica har mange dyktige idretts-
folk, særlig i friidrett, slike som Usain 
Bolt, Johan Blake og Shelly-Ann Fraser-
Pryce.

20 .  desember

SULT ER FORFERDELIG
Vertshuset Good Samaritan, Jamaica

”Sult er forferdelig,” sier Joyce, en av 
dem som kommer til Good Samaritan 

Inn i Kingston, Jamaica. ”Sultne folk er sinte 
folk.” Men nå har Joyce og barna hennes det 
mye bedre. ”Maten her er god, vi gleder oss 
alltid til å komme hit.” Foruten maten er Joy 
glad for at stedet har hjulpet med datterens 
skolepenger, nye sko og ransel til sønnen. ”Jeg 
er så glad, virkelig velsignet.”

”Det jeg liker med vertshuset, er at det ikke 
bare tilbyr mat,” sier Lloyd, ”det handler også 
om å forbedre folks liv.” Lloyd var stordran-
ker, men har opplevd en forvandling siden 
han kom til vertshuset. Han drikker ikke lenger og arbeider som vakt på vertshuset under lederen, 
Vermont Murray. ”Uten Murray og søster Moore vet jeg ikke hva det skulle blitt av oss. De kan 
kunsten å kommunisere med slike som oss, og når vi kan kommunisere, kan vi ha det mer frede-
lig sammen.”

Nema og moren kom til vertshuset da Nema gikk på videregående skole. ”Når man kommer 
inn her, kan man legge problemene bak seg, for her får man en ny start,” sier Nema. ”Det er et 
sted for tilbedelse, fred og et sted man får hjelp – til skolegang, klær, bøker, alt man trenger.”

Nema studerer til sykepleier ved University of the West Indies i Kingston. ”Vertshuset har 
betydd mye for min skolegang,” sier hun. ”Jeg måtte slutte på skolen på grunn av skolepengene. 
Da jeg trodde jeg måtte slutte for godt, hjalp vertshuset meg i gang igjen. Stedet ble et hjem og 
en familie. Før jeg kom hit, var jeg sjenert, men her kom jeg ut av skallet. Man får snakke med 
mennesker, snakke med Gud og lære hva han kan gjøre for en. Jeg tror ikke jeg hadde kommet så 
langt hvis det ikke hadde vært for vertshuset Good Samaritan.”

Du kan støtte vertshuset Good Samaritan ved å gi rundhåndet når offeret tas opp 13. sabbat.
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Det evige evangelium

27. desemberLekse 13

Bakgrunnsstoff
Hebr 4,2; Sal 130,3.4; Luk 15,11–32; Rom 3,24–26; Hebr 10,1–4; Åp 14,12.

Minnevers
«Fra det fjerne viste Herren seg for meg: Med evig kjærlighet har jeg 
elsket deg, jomfru Israel, derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn» (Jer 
31,3).

I vårt studium av Jakobs brev har vi sett på en rekke spørsmål som er knyttet til 
evangeliet og trukket noen linjer til andre bibelske forfattere. Det er ikke alltid 
lett å se hvordan det Jakob sier, stemmer med andre deler av Skriften, spesielt 
når det gjelder noe så sentralt som selve evangeliet, men som vi så, harmo-
nerer det likevel. Og det er også viktig fordi evangeliet er grunnlaget for vårt 
oppdrag – å forkynne «et evig evangelium [...] for alle nasjoner og stammer, 
tungemål og folk» (Åp 14,6).

I denne siste uken skal vi se på grunnleggende spørsmål omkring «det evige 
evangelium», som er frelse ved tro, en lære som hele Bibelen forkynner, også 
Jakob.

Det er viktig å huske at Bibelen ikke motsier seg selv, spesielt ikke når det 
gjelder noe så grunnleggende som frelsen. Ved å avslutte kvartalet med en titt 
på hvordan evangeliet forkynnes i Bibelen, kan vi bedre se hvor Jakob passer 
inn i det større bildet av Guds frelsesplan.
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EVANGELIET I DET GAMLE TESTAMENTET

«For det gode budskapet er forkynt både for oss og for dem. Men ordet disse 
hørte, ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som 
hørte det» (Hebr 4,2).

Dette verset er oppsiktsvekkende. Først og fremst at det gode budskapet, ikke 
bare «gode nyheter», men den gode nyheten ble forkynt i GT. Det sies ikke noe 
om at det var noen forskjell på selve budskapet. Problemet var ikke budska-
pet, men den måten folk hørte det på. Forskjellige mennesker kan fremdeles 
oppfatte evangeliet helt forskjellig. Derfor er det viktig at vi tar imot ordets 
undervisning slik at vi hører evangeliet på den riktige måten når det forkynnes.

Se på versene nedenfor og sammenfatt evangeliets budskap i hvert tilfelle:

1 Mos 3,15 

2 Mos 19,4–6

Sal 130,3.4; Sal 32,1–5

Jes 53,4–11

Jer 31,31–34 

La du merke til hva som går igjen? Gud griper inn for å redde oss, han tilgir 
våre synder og planter «fiendskap» mot synd i oss, så vi kan bli «villige og 
lydige» (Jes 1,19). Én (Jesus) døde for mange, bar deres (våre) misgjerninger 
og rettferdiggjør dem som ikke har fortjent det. Den nye pakt er annerledes enn 
den gamle pakt fordi loven er skrevet i hjertet, og Gud skal «ikke lenger huske 
syndene deres» (Hebr 8,12). Kort sagt, tilgivelsen og den nye fødsel hører 
sammen: rettferdiggjørelse og helliggjørelse er Guds løsning på syndens pro-
blem. Vi kunne funnet mange andre avsnitt, for budskapet er det samme i hele 
Bibelen: Gud elsker oss på tross av vår synd og har gjort alt som kan gjøres for 
å redde oss fra den.

Hvordan kan vi, som tror på betydningen av å holde loven, unngå å tro at 
det er dette som rettferdiggjør oss? Hvorfor er det ikke alltid så lett å unngå 
denne feilen?

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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EVANGELIET BLE MENNESKE

Noen har store problemer med å finne evangeliet i evangeliene! Jesu lære kan 
virke lovisk, men bare hvis vi ikke hører resten av historien. De fleste i Israel 
på Jesu tid mente at de sto på god fot med Gud. De støttet opp om tempelet ved 
å betale den nødvendige avgiften og komme med de riktige ofringene. De avsto 
fra uren mat, omskar sønnene sine, holdt festdagene og sabbatene og prøvde 
i det store og hele å holde loven slik de religiøse lederne foreskrev. Så kom 
Johannes og ropte: «Vend om» og bli døpt. Og Jesus sa at de måtte bli født på 
ny (Joh 3,3.5) og: «Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlær-
des og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket» (Matt 5,20). Med 
andre ord sa Jesus: «Dere trenger noe dere ikke har. Deres gjerninger er ikke 
gode nok.»

Les Luk 15,11–32; 18,9–17. Hvordan belyser disse lignelsene evangeliet?

I lignelsen om den bortkomne sønnen går sønnen fortapt uten å vite det. 
Etter hvert begynner han å se sin fars kjærlighet i et nytt lys og lengter etter å 
komme hjem. Stoltheten er borte. Han håper å bli godtatt som tjener, men blir 
forbløffet når faren gjør ære på ham. Ikke nok med at forholdet gjenopprettes. 
Det blir forvandlet. En tilsvarende kullkasting av forventningene kan man se i 
den andre lignelsen. Den «rettferdige» fariseeren blir ignorert av Gud, men den 
«syndige» tolleren blir ikke bare akseptert, han blir rettferdiggjort, tilgitt, og 
fri for skyld.

Disse historiene gir oss et klarere bilde av Gud som far og den som rettfer-
diggjør den ugudelige. Når han beskriver begeret med knuste druer som «mitt 
blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt», lider Jesus, 
det virkelige påskelammet, den døden som skulle ha vært vår (Matt 26,28; se 
også Mark 10,45). Så frelsen koster oss ikke noe, for Jesus har betalt prisen.

Hvilket håp finner du i disse lignelsene? Hvordan kan du forholde deg til 
noen av personene i dem, og hva burde svaret si deg om hva du kanskje må 
forandre i ditt åndelige liv?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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EVANGELIET HOS PAULUS

I likhet med mange av sine landsmenn trodde Paulus at hans åndelige stilling 
var god. Men så oppdaget han Jesus som «Guds Sønn, som elsket meg og ga 
seg selv for meg» (Gal 2,20). Nå skjønte han at han ikke var frelst, men fortapt, 
ikke Guds tjener, men Guds fiende, ikke rettferdig, men den største av alle 
syndere. Han fikk et nytt syn på GT. Guds åpenbaring, både til ham personlig 
og gjennom Skriften, forvandlet hans hjerte og hans liv for alltid. Vi kan ikke 
forstå Paulus’ brev før vi forstår disse grunnleggende punktene.

Les 2 Kor 3,14–16 i lys av dette, og deretter vers 2–6. Hva sier Paulus er det 
avgjørende skrittet?

Den gamle pakts betydning blir ikke klar før man «vender om til Herren» (vers 
16). Jesus er veien til frelse. Det hele begynner og ender med ham. Israel, som 
stolte på sin egen lydighet, slik Paulus gjorde det før han ble omvendt, opplevde 
den gamle pakt som en dødens tjeneste. Hvorfor? Fordi «alle har syndet» (Rom 
3,23), også israelittene, og dermed kan budene bare fordømme dem (2 Kor 3,7). 
Men de troende i Korint var «Kristi brev [...] Det er ikke skrevet med blekk, 
men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av 
kjøtt og blod» (vers 3).

Les Rom 1,16.17; 3,24–26. Hvordan definerer Paulus evangeliet? Hva får vi i 
Kristus ved tro?

Evangeliet er Guds kraft til å frelse alle som tror. Rettferdighet bygger ikke 
på det vi gjør, men på det Jesus har gjort for oss, og som vi tilegner oss ved 
troen. Denne troen vokser «av tro til tro» (Rom 1,17). Hva Paulus mener med 
dette, får vi vite i resten av Romerbrevet, og kjernen i det finner vi på slutten 
av kapittel 3. I Kristus har vi forløsningen (Gud har kjøpt oss tilbake ved å 
betale for våre synder), rettferdiggjørelse (vi frikjennes for skyld og renses av 
nåde) og tilgivelse (Gud tar imot oss og «glemmer» syndene våre). Utrolig nok 
oppdager man at Gud i og med Kristi offer er rettferdig når han rettferdiggjør 
de ugudelige som har satt sin lit til Jesus.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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DEN «NYE» PAKT

Hebreerbrevet beskriver den nye pakt som «bedre» enn den gamle pakt (Hebr 
8,1.2.6). Det opplagte spørsmålet blir da: Hvorfor opprettet Gud den gamle 
pakt hvis det var noe galt med den? Problemet var imidlertid ikke pakten, men 
folkets respons på den.

Les Hebr 7,19; 8,9; 10,1–4. Hvilke problemer med den gamle pakt er nevnt?

Folket «ble ikke stående» i pakten (Hebr 8,9), men var ulydige og opprørske. 
Dette, og det at ofringene i den gamle pakt ikke kunne ta bort synder (Hebr 
10,4), betydde at syndens problem var uløst. Det eneste som kunne sone for 
synd, også synd begått under den gamle pakt, var «at Jesu Kristi kropp ble 
båret fram som offer én gang for alle» (Hebr 10,10; 9,15). Og det var fordi 
loven ikke førte «noe fram til fullendelse. Men nå kommer noe bedre, et håp 
som gjør at vi kan komme Gud nær» (Hebr 7,19) ved løftet om den nye pakt.

I en viss forstand er den nye pakt slett ikke ny. Siden løftet i Eden om han 
som skulle knuse slangens hode, har frelsesplanen alltid vært avhengig av 
Kristi død, han som er «Lammet som ble slaktet» for alle som tror «fra verdens 
grunnvoll ble lagt» (Åp 13,8; se også Jer 32,40; Hebr 13,20.21; Joh 13,34).

«Nådens pakt er ikke noen ny sannhet, for den eksisterte i Guds tanke fra all 
evighet. Det er derfor den kalles den evige pakt.» – The Faith I Live By, side 77.

Når vi vender oss til Gud, skjer det noe spesielt. I forbindelse med den evige 
pakt lovet Gud: «Jeg legger frykt for meg i hjertet deres, for at de ikke skal vike 
fra meg» (Jer 32,40). Uten tro var ofringer nesten som å betale for synd. Men 
når vi i stedet har «blikket festet på» Jesus, han som «holdt [...] ut på korset 
uten å bry seg om skammen» og «holdt ut en slik motstand fra syndere» (Hebr 
12,2.3), ser vi hvor uendelig stor syndens pris er og den gode nyheten at en 
annen har betalt den med «en evig pakts blod». (13,20) Denne «nye» pakten 
forvandler vårt syn på alt, for eksempel budet om å elske hverandre. Det er 
egentlig ikke nytt (3 Mos 19,18), bortsett fra at vi ikke bare skal elske vår neste 
som oss selv, men «som jeg [Jesus] har elsket dere» (Joh 13,34).

Hvordan kan vi lære å elske andre slik Jesus elsket oss?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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EVANGELIETS KLIMAKS

«Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds myste-
rium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene» (Åp 10,7).

Åp 10,7 er det eneste verset i Åpenbaringen (foruten Åp 14,6) som nevner 
forkynnelse av evangeliet. Det greske ordet som er oversatt «kunngjorde», 
er euangelizō, «å forkynne gode nyheter». Disse to kapitlene er viktige for 
syvendedags-adventister, siden vårt kall og oppdrag er beskrevet i dem. Gud 
har gitt oss i oppdrag å forkynne det «evige evangelium».

Som vi har sett, er evangeliet det samme fra 1. Mosebok til Åpenbaringen. 
Loven er den samme. Pakten er den samme. Både Jesus, Paulus og Jakob 
bekrefter at evangeliet er det samme som Abraham trodde på (Joh 8,56; Rom 
4,13; Jak 2,21–23). Noen har problemer med denne påstanden fordi de definerer 
evangeliet mer snevert enn Skriften gjør. Men Abrahams lydighet og tro kom 
av at han forutså Jesu offer. Vi trenger ikke å balansere tro med gjerninger for å 
bli frelst. Troen er nok, men den må ikke være en intellektuell tro, slik som den 
djevlene har, og heller ikke en arrogant tro som gjør krav på Guds løfter uten å 
oppfylle betingelsene for frelse. Det må være en tro som virker.

Hvorfor er henvisningene i Åp 12,17 og Åp 14,12 om å holde budene, og 
om Jesu vitnesbyrd og tro, vesentlige i forbindelse med det evige evangelium?

Det viktige ved tidens ende er: Hvem skal vi tilbe og adlyde? Gud, som «som 
skapte himmelen og jorden, hav og kilder» (Åp 14,7)? Eller dyret og hans 
bilde? Lydighet mot budene (også sabbaten) ved troen på Jesus kjennetegner 
dem som er trofaste til det siste. Sann religion forutsetter både tro og lydighet.

«Tross forfølgelse og spott har de hele tiden vitnet om at Guds lov er ufor-
anderlig, og om forpliktelsen til å helligholde den hviledagen som ble innstiftet 
ved skapelsen.

Disse sannhetene, som kunngjøres i Åp 14 i forbindelse med «et evig 
evangelium», skal kjennetegne den sanne menighet når Kristus kommer igjen. 
For som et resultat av det trefoldige budskapet sies det: ’Her gjelder det at de 
hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.’» – Alfa og 
Omega, bind 7, side 380 [GC 453, 454]

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

Les «The Loud Cry», side 198–202, i Last Day Events.

«Vi må nå en høyere standard, gå videre og gjøre krav på våre opphøyde 
privilegier. Vi bør vandre ydmykt med Gud, ikke være stolte og skryte av 
karakterens fullkommenhet, men i enkel tro gjøre krav på hvert løfte i Guds 
ord. Løftene er gitt til de lydige, ikke dem som bryter Guds lov. Vi skal ganske 
enkelt tro Guds vitnesbyrd og sette all vår lit til ham, så vil all fare for selv-
opphøyelse eller stolthet bli fjernet. Ja, vi blir frelst ved tro, ikke en passiv tro, 
men den troen som virker i kjærlighet og renser sjelen. Kristi hånd kan nå den 
største synder og føre ham fra overtredelse til lydighet, men ingen kristendom 
er så opphøyd at den kan heve seg over kravene i Guds hellige lov. Slike men-
nesker står det ikke i Kristi makt å hjelpe. Noe sånt ville være utenfor hans lære 
og eksempel, for han sier: ’Jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet,’ 
og alle som følger Kristus, vil vise lydighet mot Guds hellige lov.» – Signs of 
the Times, 31. mars 1890.

  Spørsmål til drøftelse
1. Snakk om hvordan evangeliet vektlegges i Jesu, Jakobs og Paulus’ lære. 

Se på både likheter og forskjeller mellom dem. Hvordan kan vi beskytte 
oss selv mot både lovtrelldom og billig nåde ved å sammenligne disse 
synspunktene og slik få se hele bildet?

2. Hvilke av evangeliets løfter kan du gripe tak i for å unngå å miste motet 
på grunn av din åndelige tilstand? Hvorfor må du ikke gi opp om det 
ser aldri så mørkt ut, og hvorfor er løftet om Kristi rettferdighet som en 
gave til syndere, nøkkelen til å holde motet oppe?

3. De tre englebudskapene forbinder skapelsen med frelsen. Det gjør også 
Joh 1,1–14. Hva har disse to temaene med hverandre å gjøre? Hvorfor er 
denne sammenhengen en forklaring på sabbatens sentrale plass i Guds 
lov? Hvordan gjør denne nære forbindelsen det lettere å forstå sabbat-
ens rolle i den siste konflikten i endetiden?
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TRETTENDE SABBAT

Leder: Dette kvartalet har vi hørt fra søsken i Belize og Jamaica. I dag skal vi treffe noen av 
lederne og høre mer om prosjektene dette kvartalet.

Først skal vi høre fra Larrybelle og Jefferson Spencer. De er ungdomsledere i Belize.
1. taler [Larrybelle]: To tredjedeler av medlemmene i Belize er unge mennesker. De fleste får 

mange barn, 9–12 er ikke uvanlig. Vi ønsker å aktivisere de unge mest mulig.
2. taler [Jefferson]: Vi vil ha aktiviteter som bygger på Bibelen og er relevante for samfunnet. 

Vi vil de skal innse hvor viktig menigheten er for samfunnet.
1. taler: Vi har fem ”kretser” i Belize, og mange av de unges aktiviteter skjer her, men en gang 

i året har vi en leir da unge fra hele landet samles.
2. taler: Men vi har ikke noe sted som har plass til alle. Hvis vi får vårt eget sted, kan vi få 

plass til alle som vil komme, uten at det blir for dyrt. Flere unge vil få møte Herren.
1. taler: Vi kan ha en stor møtesal, plass til telt og toalettfasiliteter samt kjøkken og spisesal. 

Og en idrettsplass.
2. taler: På leirsamlingene lærer de unge å mestre kano, byggevirksomhet, massasje, 

kakepynt ing, mekanikk og elektrikeroppgaver. Det er også klasser for barn med handikap.
1. taler: En av talerne var Jerome Flores, som er lam fra hoften og ned, men har syklet over 

hele landet med sin spesialbygde sykkel. 
Leder: Takk for at dere fortalte om ungdomsarbeidet i Belize. Nå skal vi høre fra pastor Den-

nis Slusher, lederen for Belize-unionen.
3. taler [pastor Slusher]: Vi tror på evangelisering her i Belize, og vi lar de unge være med. 

På leirstevnene lærer de å vitne og arbeide for andre. Men vi trenger et permanent sted. Da kan vi 
gjøre enda mer for de unge og lære dem mer praktisk misjonsarbeid.

Leder: Og de andre prosjektene, som for eksempel auditoriet til møter?
3. taler: Det vil være til stor hjelp i opplæringen. Der kan vi drive undervisning for voksne og 

holde store møteserier. Og det ville være et fint sted å arrangere høstmøter for folk fra hele landet. 
Vi har allerede skaffet en egnet tomt, men hvis vi ikke bruker den, tar myndighetene den fra oss, 
så vi gleder oss til å bygge auditoriet snart!

Leder: Takk, pastor Slusher. Nå forflytter vi oss til Jamaica, der vi skal høre fra pastor Carl 
Cunningham. Han arbeider i Øst-Jamaica, hvor han blant annet er styreleder for vertshuset Good 
Samaritan Inn.

4. taler [pastor Cunningham]: Jeg var pastor der da eiendommen til vertshuset Good Sama-
ritan ble kjøpt. Distriktet og unionen innså at vi ikke bare trengte menighetsplanting, men også 
sosialt arbeid i lokalsamfunnet. 

Fortsetter neste side...



PROSJEKTER DETTE KVARTALET
Dette kvartalet går offeret 13. sabbat til å
• bygge et evangeliseringssenter i Belmo-
pan, Belize
• bygge en sårt tiltrengt ungdomsleir i 
Nord-Belize
• opprette et mødresenter og en tannklinikk 
ved Vertshuset Good Samaritan, Jamaica.
•  Barneprosjekt: Innkjøp av tannlegestol for 
barn på den nye tannklinikken ved vertshu-
set Good Samaritan Inn.

FREMTIDIGE PROSJEKTER
• Neste kvartal besøker vi Den nord-
amerikanske divisjon
Særlige prosjekter:
 • Badehus og toaletter ved Camp Polaris i 
Alaska.
• Nå tusenvis av mennesker i West Virginia 
med Harvest Time i Appalachia.
• Gymnastikksaler ved skoler i Guam/Mi-
kronesia.
• Barneprosjekt: Senger til barna ved Camp 
Polaris.

En som har vært viktig for Good Samaritans fremgang er søster Moore, som tar seg av in-
formasjonssystemet. Det begynte med fysisk slitsom innsamling av informasjon, men etter som 
antallet klienter vokste, trengte man bedre systemer. Hun sørger for å få registrert navn, adresse, 
telefon og opplysninger om folks bakgrunn. Mange er hjemløse, da noterer hun det. Når de kom-
mer, registrerer hun dem, så vi kan se hvor ofte de kommer. Dette hjelper oss å forstå hvem det er 
vi hjelper. Vi vil nå dem med Kristi ord, ikke bare mate dem. Får de mat og klær, vil vi forhåpent-
lig en dag nå inn til deres sjel.

Vi driver et holistisk arbeid for mennesker i en håpløs situasjon. Derfor trenger vi nye ressur-
ser. Mødreklinikken skal hjelpe klientene å se seg selv som verdifulle mennesker. Og tannlegebe-
søk er dyrt her. Folk flest har ikke råd, men snart kan vi hjelpe dem med det. 

Leder: Takk, pastor Cunningham. Nå har vi anledning til å støtte de flotte misjonsprosjektene i 
Belize og Jamaica. Takk skal dere ha.

[Offeret]



SOLENEDGANG FREDAG KVELD I 2014

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:  
http://www.hvafor.no/oppslag/nar-er-soloppgang-og-solnedgang 
*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 29. mars og 25. oktober.

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM  BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   3 15.28 15.53 15.45 14.51 13.17 - - -
  10 15.40 16.05 15.58 15.08 13.47 12.43 - -
  17 15.56 16.19 16.14 15.27 14.19 13.36 12.58 -
  24 16.13 16.34 16.31 15.48 14.50 14.17 13.50 13.03
  31 16.30 16.50 16.50 16.10 15.20 14.53 14.31 13.55
 Februar   7 16.49 17.07 17.08 16.32 15.49 15.26 15.07 14.36
  14 17.07 17.24 17.27 16.54 16.17 15.57 15.41 15.13
  21 17.25 17.41 17.45 17.16 16.44 16.27 16.12 15.47
  28 17.43 17.57 18.04 17.37 17.09 16.55 16.42 16.19
 Mars   7 18.00 18.13 18.22 17.57 17.35 17.23 17.11 16.50
  14 18.18 18.29 18.39 18.18 17.59 17.50 17.39 17.20
  21 18.35 18.45 18.57 18.38 18.24 18.16 18.07 17.49
  28 18.52 19.01 19.14 18.58 18.48 18.43 18.35 18.19
 April   4 20.09* 20.16* 20.31* 20.18* 20.13* 20.10* 20.03* 19.49*
  11 20.26 20.32 20.49 20.38 20.38 20.37 20.33 20.20
  18 20.43 20.48 21.06 20.59 21.04 21.06 21.03 20.54
  25 21.00 21.04 21.24 21.20 21.31 21.37 21.37 21.30
 Mai   2 21.18 21.20 21.42 21.41 22.00 22.10 22.14 22.13
  9 21.35 21.35 22.00 22.03 22.31 22.48 22.58 23.11
  16 21.52 21.50 22.17 22.25 23.05 23.36 00.12 -
  23 22.07 22.04 22.33 22.46 23.45 - - -
  30 22.21      22.17 22.48 23.05 - - -     -    
 Juni   6 22.33 22.27 23.00 23.22 - - - -
  13 22.41 22.34 23.08 23.35 - - - - 
  20 22.45 22.38 23.13 23.41 - - - - 
  27 22.45     22.38 23.12 23.39 - - -     -    
 Juli   4 22.40 22.34 23.07 23.30 - - - -
  11 22.31 22.26 22.58 23.16 - - - -
  18 22.19 22.16 22.45 22.59 00.03 - - - 
  25 22.05 22.03 22.30 22.39 23.22 23.58 -     -    
 August   1 21.48 21.48 22.13 22.17 22.47 23.06 23.18 23.38
    8 21.30 21.32 21.54 21.54 22.15 22.26 22.31 22.32
  15 21.11 21.14 21.35 21.31 21.44 21.51 21.51 21.46
  22 20.51 20.55 21.14 21.07 21.14 21.17 21.15 21.06
  29 20.30 20.36 20.53 20.43 20.44 20.44 20.40 20.29
 September   5 20.09 20.17 20.32 20.19 20.15 20.13 20.07 19.53
  12 19.48 19.57 20.10 19.55 19.46 19.42 19.34 19.19
  19 19.27 19.37 19.49 19.30 19.18 19.11 19.02 18.45
  26 19.05 19.17 19.27 19.06 18.49 18.40 18.30 18.11
 Oktober   3 18.44 18.57 19.05 18.42 18.21 18.10 17.59 17.38
  10 18.23 18.37 18.44 18.18 17.53 17.39 17.27 17.04
  17 18.03 18.18 18.24 17.55 17.24 17.09 16.55 16.30
  24 17.43 18.00 18.04 17.32 16.56 16.38 16.22 15.56
  31 16.25* 16.43* 16.44* 16.09* 15.28* 15.07* 14.49* 14.19*
 November   7 16.07 16.26 16.26 15.48 15.01 14.45 14.15 13.41
    14 15.51 16.12 16.10 15.28 14.33 14.03 13.38 12.57
  21 15.37 15.59 15.55 15.10 14.06 13.28 12.55 11.51
  28 15.25 15.49 15.43 14.54 13.39 12.47 -     -    
 Desember   5 15.17 15.42 15.35 14.42 13.14 - - - 
  12 15.13 15.39 15.30 14.35 12.51 - - -
  19 15.13 15.39 15.30 14.33 12.38 - - -
  26 15.17 15.43 15.34 14.38 12.46 - - -



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 2014 brukes årgang A

Smårollingene, 3–5 år
I 2014 brukes årgang A

Miniorene, 6–9 år
I 2014 brukes årgang C

Power Points, 10–13 år
I 2014 brukes årgang C

Real Time Faith, 14–16 år
I 2014 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

1. kvartal 2015: Ordspråkene
Mens mange av bøkene i Bibelen inneholder dype åndelige og teologiske sann-
heter, er Ordspråkene fylt av jordnære praktiske råd for hverdagen. Ordspråkene er 
korte, velformulerte, poetiske og mange ganger humoristiske. Rådene handler også 
om holdninger som kan være nyttige i livet: ydmykhet, tålmodighet og vennlighet. 
Ærefrykt for Gud spiller en sentral rolle. 

Ordspråkene inneholder samlinger av ordspråk fra ulike tider. Boken tilskrives 
kong Salomo, men også andre vise men nevnes som bidragsytere. Ordspråkene er 
en del av Bibelen fordi en mener at Gud har inspirert forfatterne til å skrive ned 
denne samlingen med livsvisdom. 

Forfatteren av bibelstudiene dette kvartalet er Jacques Doukhan. Han er professor 
ved Andrews University i Michigan, hvor han leder Institue of Jewish-Christian 
Studies.  Spesialfeltet hans er hebraisk og gammeltestamentlig eksegese. 

Lekse 1: Visdommen kaller
Bibeltekster: Ord 1-3; 1 Mos 1,1; 2 Mos 19,16; 20,20; Ord 11,30; 13,20; 15,4
Minnevers: Ord 1,7

Lekse 2: Fra ord til handling
Bibeltekster: Ord 4; 1 Kong 3,9; Matt 13,44; Ord 5; 1 Kor 10,13; Ord 6,1-19
Minnevers: Ord 4,26

2. kvartal 2015: Profeti og eskatologi
3. kvartal 2015: Lukas
4. kvartal 2015: Jeremia



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

Takk for at du har påtatt deg den viktige oppgaven som gruppeleder/tilrettelegger 
for bibelstudier i din menighet! 

Det er mange ressurser som kan være til hjelp i forberedelsen. Hver uke skriver 
Terje Bjerka en bibelstudieguide og Nina Myrdal gir tips til bibelstudiene. Hvis 
dette er interessant for deg, kan du abonnere på begge deler ved å sende en fore-
spørsel til berit.soreide@adventist.no. Ellers kan vi nevne at de norske bibelstudie-
heftene kan lastes ned gratis på: www.bibelstudier.no

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

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



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

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

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

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

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

 
Modeller for bibelstudium 
Det finnes mange modeller for bibelstudium. En mulighet er å lese Bibelen på 
tre forskjellige måter: Med mikroskop, teleskop og stetoskop. Først ser man på 
detaljene og de små bitene, deretter setter man dem inn i en større sammenheng. 
Til slutt lytter man til hjertet. Det er da man stiller spørsmålet: Hva sier teksten til 
meg? Hvordan rører dette ved mitt hjerte? 
 
Lykke til med bibelstudiene og ta gjerne kontakt med meg på e-post eller telefon.  
 
Hilsen fra Nina Myrdal  
E-post: nina.myrdal@adventist.no 
Tlf. 32 16 16 75
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