


BibelÍudier

LUKASEVANGELIET

for sabbatsskolen
2. kvartal, 2015

Ω

AV JOHN M. FOWLER

UTGITT AV

SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

SABBATSSKOLEAVDELING

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



Originalens tittel: The Book of Luke
Studieforfatter dette kvartal: John M. Fowler

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

Illustrasjoner: Lars Justinen
Sats: Norsk Bokforlag, Røyse 2015

Trykk: AS United Press, Riga, Latvia

Copyright © Norsk Bokforlag AS

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

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

UTARBEIDELSE
Utarbeidelsen av bibelstudiene ledes av en komité med medlemmer fra 
verdensfeltet. Komiteens medlemmer er rådgivende redaktører, og de  
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representerer ikke bare eller nødvendigvis forfatterens hensikter.

HENVISNINGER
Der forfatternavn ikke er oppgitt, men bare tittelen på en bok eller en 
artikkel, er henvisningen til en av Ellen G. Whites skrifter. Der en norsk 
oversettelse foreligger, er henvisningen til denne, men i parentes står 
også henvisningen til den engelske originalen, med standard forkortelse 
for tittelen, for eksempel: AA står for Acts of the Apostles.

BIBELOVERSETTELSER
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nevnt. Der det har vært ønskelig med en mer konkordant (bokstavtro) 
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A/S (forkortet NBK).



1) Hva vil du at folk skal vite om deg? 
At jeg er en takknemlig, glad, kristen 
adventist på grunn av min tro på Gud, 
mitt liv sammen med familie og gode 
venner og mine opplevelser i musikkens 
verden.

2) Hvilket forhold har du til 
bibelstudiegrupper?
Mine tidligste erfaringer med sabbat-
skolen er så positive at jeg tror de har 
vært en medvirkende årsak til at jeg ble 
i menigheten. 

3) På hvilken måte deltar du i stu-
diegrupper: stiller du flest spørsmål 
eller gir du svar?
Det kommer alt an på sammensetningen 
av gruppen og emnet, men jeg vil bruke 
et annet ord i stedet for svar, nemlig 
erfaring. Heller det enn fasitsvar.

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest 
betatt av?
Umiddelbart vil jeg si David.  Hans 
friskhet, hans resolutte og selvsikre 
handling i ekstreme situasjoner fordi han 
satte sin lit til Gud, har alltid fascinert 
meg. Dette sammen med hans følsomme 
sinn og oppriktige anger, når han gjorde 
et feiltrinn, får meg til å velge ham.

5) Hva er etter din mening den vik-
tigste boken i Bibelen?
Det må bli 1. Mosebok. Her får vi et glimt 

av Guds allmakt, som skaper, livgiver og 
venn. Vi møter et helt galleri av de første 
menneskene på jorden. Jeg føler at jeg 
kjenner dem, og tanken om en gang å få 
lov til å møte dem personlig sammen med 
ham som satte det hele i gang, gir næring 
til lengselen etter Jesu gjenkomst. 

6) Identifiserer du deg med den bort-
komne sønnen eller broren hans?
Den bortkomne sønnen, fordi gjen-
nom historien om ham kommer jeg nær 
Faderen, han som ser meg langt borte 
i min forkomne og hjelpeløse situasjon. 
Trofast venter han på meg for å bringe 
meg hjem.  

7) Hva er det beste du har opplevd i 
en bibelstudiegruppe?
Når vi i gruppen har vært så trygg på 
hverandre at vi har kastet «vellykkethet-
masken», med det resultat at vi tør å 
være ærlige, tør å stille spørsmål som 
vi ikke alltid finner svar på. Vi er her 
for å bygge hverandre opp. Etter en slik 
opplevelse går en beriket videre. 

8) Er det mulig å lese Bibelen uten å 
bli politisk engasjert?
Bibelen er jo ikke et politisk oppslags-
verk. Men siden politikkens oppgave er 
å skape et samfunn til beste for alle, så 
er Bibelens tanke om nestekjærlighet 
ganske nærliggende. Særlig når vi vet 
at nestekjærlighet viser seg i handling – 
ingen av oss lever for seg selv. 

Åtte faste
Hella Olsen



REDAK TØRENS FORORD

Lukasevangeliet

«Og han stod opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og 
han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset 
ham» (Luk 15,20).

Dette er et vers vi kjenner. Det står i en av de mest kjente og kjære historiene som noen 
gang er skrevet. Men vi ville nok aldri ha fått høre den om det ikke hadde vært for en lege-
misjonær som nedfelte denne perlen i et brev til sin venn Teofilus.

Legens navn var Lukas, og brevet er Lukasevangeliet. I tillegg til evangeliet skrev Lu-
kas Apostlenes gjerninger. Lukas reiste sammen med Paulus og deltok i den store Jesus-
bevegelsen som feide over Romerriket. Gjennom sitt nære samarbeid med Paulus traff han 
også andre troverdige kilder som kunne gi ham kunnskap om mannen som stod bak det 
hele: Jesus Kristus. Ved Den hellige ånds inspirasjon skrev Lukas et tobindsverk om det 
man kan kalle «Den kristne menighets opprinnelse og historie.»

Første del av verket er evangeliet, som ble skrevet ned og overlevert til Teofilus før 
Apostlenes gjerninger ble skrevet (Apg 1,1). Mange forskere daterer Lukasevangeliet til ca. 
år 61–63. 

Teofilus var greker, og da Lukas adresserte brevet til ham, henvendte han seg bevisst til 
greske og hedenske medlemmer av trosfellesskapet, men uten å se bort fra Jesu jødiske røt-
ter. Matteus skrev først og fremst til jøder, så han understreker at Jesus er Messias. Markus 
skrev til romerne, og vi ser Jesus marsjere gjennom landet med nyheten om riket. Johannes 
var en dyp tenker, og i hans evangelium fremstår Jesus som Ordet, Skaperen, Guds Sønn. 
Men Lukas skriver med hedningene for øye. For dem fremstiller han Jesus, Menneskesøn-
nen, som verdens frelser og menneskehetens venn. Frelse for alle er hovedtemaet i hans 
evangelium. Derfor følger han Jesu slektstavle tilbake til Adam og forbinder ham med Gud, 
mens Matteus’ stamtavle stopper med Abraham, som var jødenes far (se Luk 3,23–38 og 
Matt 1,1–17).

Lukasevangeliet er det største i NT (Det nye testamente). Noen mirakler er bare nevnt i 
Lukas, som det at Jesus vekket enken i Nains sønn til live (Luk 7,11–18) og helbredelsen av 
Malkus (Luk 22,50.51). Vi finner andre mirakler i Luk. 5,4- 11; 13,11–17; 14,1–6; 17,11–19. 
Mange lignelser finnes bare hos Lukas: den barmhjertige samaritan (Luk 10,30–37), den 
rike bonden (Luk 12,16–21), sønnen som kom hjem (Luk 15,11–32), den rike mann og La-
sarus (Luk 16,19–31) og fariseeren og tolleren (Luk 18,10–14). Historien om Sakkeus (Luk 
19,1–10) er også Lukas alene om. 
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Under Den hellige ånds veiledning sier Lukas at han har gjennomgått det historiske 
materialet, talt med øyenvitnene (Luk 1,2) og «nøye» skrevet «det ned ... i sammenheng» så 
man «kan vite at det er pålitelig», det man har hørt om Jesus og evangeliet (vers 3, 4). 

Da han ble spurt om han kunne anbefale en god biografi om Jesus, svarte teologen 
James Denney: «Har du prøvd den som Lukas skrev?»

En god idé. La oss gjøre det dette kvartalet.

Johannes M. Fowler har tjent menigheten i 53 år som pastor, lærer i teologi og filosofi, redaktør 
og skoleleder. Han har skrevet en rekke artikler og bøker samt to sabbatsskolehefter: Den kos-
miske konflikt mellom Kristus og Satan (2002) og Efeserne (2005).



Jesus i møte med mennesker

Hadde Jesus levd i dag i en eller annen storby, ville 
han vært omgitt av mennesker. Store folkemengder 
og ensomme mennesker. Mennesker på veien i sine 
biler, på sine sykler og på buss eller tog. Noen ville 
han ha truffet hjemme eller på kontoret eller under 
ei bro eller i en container, i fengsel eller på syke-
huset. Mennesker av alle typer og personligheter, 
størrelser og farger.

Jesus er den originale ”personen”. Han oppfant 
mennesket, skapte dem, døde for dem og ser ikke ut 
til å kunne klare seg uten dem.
 
Hvordan Jesus behandlet de menneskene han møtte, er utvilsomt et av de 
viktigste emnene det er verd å studere. 
 
 
Så la deg inspirere og utfordre når du leser om hvordan Jesus behandlet syn-
dere, kvinner, religiøse ledere, de vanlige menneskene han traff langs veien 
og alle de andre. Og i det du leser, håper vi du oppdager på nytt hvilke 
tanker Jesus har om deg. 
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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
Luk 1,2.3; 2 Tim 3,16; Luk 1,5–22; 5 Mos 18,15; Luk 2,9–12.25–32.

Minnevers
«For ingen ting er umulig for Gud» (Luk 1,37).

Lukasevangeliet ble først og fremst skrevet for hedninger. Lukas var hedning 
(underforstått i lys av Kol 4,10–14) i likhet med Teofilus, som evangeliet er 
stilet til. 

Foruten å være lege, var Lukas en grundig historiker. I innledningen til 
evangeliet setter han Jesus inn i den historiske sammenheng: Herodes var 
konge i Judea (Luk 1,5), Augustus hersket over Romerriket (Luk 2,1), og en 
prest ved navn Sakarja skulle gjøre tjeneste i tempelet i Jerusalem (Luk 1,5.9 ). 

Dermed plasserer Lukas beretningen om Jesus i historien – virkelige men-
nesker, virkelige omstendigheter – og avviser at det er mytologi. Leserne må 
føle undring og ærefrykt over at Jesus er en realitet og at Gud i ham har trådt 
inn i historien med «en frelser ... Messias, Herren» (Luk 2,11).

8 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 5

Lekse 1

Jesu komme
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EN SAMMENHENGENDE HISTORIE (LUK 1,1–3; APG 1,1–3)

I Apg 1,1 fortelles det at før Apostlenes gjerninger ble til, skrev forfatteren en 
«første bok». Både dette og det at begge bøkene var stilet til Teofilus, viser at 
én forfatter stod bak begge bøkene. De to historiene kan betraktes som del 1 og 
2 av «Den kristne menighets opprinnelse og historie». Del 1 forteller om Jesu 
liv og virke (Lukasevangeliet), og del 2 er historien om den første menighet og 
spredningen av evangeliet om Jesus (Apostlenes gjerninger).

Hvordan ble evangeliet skrevet? Les Luk 1,2.3 og 2 Tim 3,16.

Lukas var klar over at mange hadde skrevet om de hendelsene som hadde rystet 
Jerusalem og omegn – det som hendte med Jesus Kristus. Kildene for slike 
litterære verker inkluderte mange «øyenvitner og tjenere for Ordet» (Luk 1,2) 
– en klar henvisning til disiplene og andre av Jesu samtidige. Lukas hadde også 
kontakt med disse vitnene og forkynnerne (slike som Paulus og andre aposto-
liske ledere) og han var muligens også kjent med evangeliene som var skrevet 
av Markus og Matteus. Lukas hadde naturligvis ikke truffet Jesus, men han var 
en troverdig kristen.

Matteus skrev til et jødisk publikum og presenterte Jesus som den store læ-
reren som oppfylte profetiene og var jødenes konge. Han viste ofte til profetier 
fra GT som ble oppfylt i Kristus. Markus skrev til et romersk publikum om Je-
sus, handlingens menneske. Lukas, som var lege og hedning, skrev til grekerne 
og hedningene om den universelle Jesus – verdens frelser. Lukas nevner at han 
har to formål: å skrive ned historien «i sammenheng» (Luk 1,3) og å vise at den 
nye tids lære er pålitelig.

Lukas brukte andre kilder i sine skrifter. Det er interessant. Bruk av andre 
kilder er tydeligvis ikke til hinder for at det han skrev, var autoritativt og 
inspirert. Hva bør dette si oss om hvordan inspirasjonen virker på inspirerte 
forfattere?
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«DU SKAL GI HAM NAVNET JOHANNES» 

I nesten fire hundre år etter Malaki hadde Guds taushet hvilt over Israels his-
torie. Med kunngjøringen om at døperen Johannes og Jesus skulle bli født, ble 
tausheten brutt. 

Det er paralleller mellom de to fødslene. Begge er mirakler: Johannes’ mor 
er langt forbi fertil alder, og Jesus skulle fødes av en jomfru. Engelen Gabriel 
kom til både Maria og Sakarja. Begge ble forundret, gledet seg og overga seg 
til Guds vilje. Begge guttene skulle bli sterke i Ånden (Luk 1,80; 2,40). 

Men mirakelbarnas oppdrag var forskjellige. Johannes skulle berede veien 
for Jesus (Luk 1,13–17). Jesus er «Guds Sønn» (vers 35) og oppfyllelsen av de 
messianske profetiene (vers 31–33).

Les Luk 1,5–22. Selv om Sakarja omtales som «uklanderlig», førte hans 
manglende tro på engelens kunngjøring til en reprimande. Hvordan kan dette 
hjelpe oss å forstå hva begrepet «ulastelig» sier om en som tror på Jesus? 

«At Sakarja fikk en sønn, og også Abraham og Maria, skulle lære oss en viktig 
åndelig sannhet som vi er sene til å lære og snare til å glemme: at vi i oss selv 
er ute av stand til å gjøre noe godt. Men det vi ikke kan gjøre, vil bli utført ved 
Guds kraft i hvert ydmykt og troende menneske. Det var ved tro at løftets barn 
ble gitt. Det er ved tro det åndelige liv blir født, så vi blir i stand til å utføre 
rettferdighets gjerninger.» – Alfa og Omega, bind 4, side 72 [DA 98].

Gud hadde en spesiell hensikt med Johannes-mirakelet. Etter 400 år uten 
noen profet i Israel steg Johannes inn i historien med et budskap med stor kraft. 
Hans’ misjon og budskap gikk ut på «å gjøre i stand for Herren et vel forberedt 
folk» (Luk 1,17). Han skulle være forløper for Messias, den som skulle berede 
veien for Jesu misjon.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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«DU SKAL GI HAM NAVNET JESUS» 

Jesu fødsel var ingen dagligdags hendelse. Den var satt av i Guds evige kalen-
der, og «i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne» (Gal 4,4). Den 
er oppfyllelsen av Guds første løfte etter syndefallet (1 Mos 3,15).

Les disse verseparene. Hvordan var Jesu fødsel en oppfyllelse av profetien? 
Hva sier dette om hvorfor vi må stole på alle Guds løfter? 5 Mos 18,15; Apg 
3,22–24; Jes 7,14; Matt 1,22.23; Mi 5,2; Luk 2,4–7. 

Seks måneder etter at Gabriel kunngjorde Johannes’ kommende fødsel for 
Sakarja, forkynte han et enda større mirakel for Maria fra Nasaret: en jomfru 
skal «bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus» (Luk 1,31). 

Jomfrufødselen kan ikke forklares på naturlig vis. Maria hadde da også 
sine spørsmål: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen 
med noen mann?» (vers 34). Engelen sier at dette skal bli Den hellige ånds 
verk (vers 35), og «ingen ting er umulig for Gud» (vers 37). Maria trodde og 
ga seg inn under Guds vilje: «La det skje med meg som du har sagt» (vers 38). 
Alle våre spørsmål, om de er aldri så rimelige, må vike for Guds svar. Guds 
initiativ forutsetter menneskets overgivelse, enten det gjelder skapelsen eller 
korset, inkarnasjonen eller oppstandelsen, mannaregnet eller det som hendte på 
pinsefestens dag.

Maria besvarte sitt eget spørsmål ved å overgi seg til Guds storhet og evige 
formål. Men Gabriel sa også: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den 
høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hel-
lig og kalles Guds Sønn» (vers 35). 

Noen steder har folk blitt innprentet at alt har en naturlig, vitenskapelig for-
klaring. Hvorfor er dette et trangsynt og overfladisk syn på virkeligheten?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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KRYBBEN I BETLEHEM 

Lukas innleder med et historisk notat. Josef og Maria dro fra Nasaret til sine 
forfedres by Betlehem etter at keiser Augustus hadde kunngjort en folketelling 
den gang Kvirinius var landshøvding i Syria. Slike historiske detaljer viser at 
Lukas’ underkastelse under Den hellige ånd fikk ham til å sette enkelthetene 
omkring Jesu inkarnasjon i historiske rammer. 

Tenk over Jesu bakgrunn. Se Luk 2,7. Sammenlign bildet av «svøpte», «en 
krybbe», og «ikke husrom for dem» med Paulus’ omtale av Jesu ydmykhet i Fil 
2,5–8. Hvilken vei gikk Jesus for vår skyld? 

Historien om de karrige forholdene som himmelens fyrste trådte inn i, fortset-
ter med de første besøkende til krybben: gjeterne. Den store gleden ble ikke 
kunngjort for rike og mektige, skriftlærde eller prester, eller herskerne i landet 
(Luk 2,10), men for foraktede gjetere. Legg merke til storheten og enkelheten 
i budskapet: Det er født dere en frelser. I Davids by. Han er Messias, Herren, 
Den salvede. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe» (for-
fatterens oversettelse). Himmelens største gave kom i beskjeden innpakning, 
som den ofte gjør. Men gaven bringer «ære til Gud», «fred på jorden» «blant 
mennesker Gud har glede i» (vers 14). 

Lukas’ fortelling om engelen (Luk 2,9–12) understreker tre ting: (1) Evange-
liet er for alle mennesker. I Jesus blir både jøder og hedninger Guds folk.  
(2) Jesus er Frelseren. Det finnes ingen annen. (3) Jesus er Kristus, Herren. 
Disse tre punktene slås fast tidlig i Lukasevangeliet og var grunnlaget for den 
apostoliske forkynnelsen, spesielt Paulus’. 

Tenk på hva vi tror: Han som skapte alt som ble til (Joh 1,1–3), kom ikke 
bare til vår syndige verden som et menneske, han levde også et hardt liv og 
endte det på et kors. Hvis vi virkelig tror det, hvorfor bør så alle sider av vårt 
liv leves i underkastelse under denne store sannheten? Hvilke deler av livet 
ditt gjenspeiler din tro på Jesus-fortellingen, og hvilke deler gjør det ikke?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VITNER OM FRELSEREN 

Selv om Lukas primært skrev til hedningene, kjente han den jødiske arven fra 
GT. Han sørger for å knytte NTs historie sammen med GTs og tar med scenen 
hvor Maria og Josef omskjærer Jesus på den åttende dag og tar ham med til 
tempelet i Jerusalem i tråd med jødisk lov (Luk 2,22–24 ). 

Les Luk 2,25–32. Merk deg tre ting om frelsen som Simeon fremhever: frel-
sen kommer gjennom Jesus, den er utarbeidet av Gud, og den er for alle folk, 
både hedningene og Israel. Hvordan kommer disse sannhetene til uttrykk i den 
første engelens budskap i Åp 14,6.7?

Simeons profeti forutså to viktige sider ved Jesu tjeneste: For det første at 
Kristus «er satt til fall og oppreisning for mange i Israel» (Luk 2,34). Ja, Jesus 
kom med lys og frelse for alle, men ikke uten at det koster mottakeren noe. Det 
finnes ingen nøytral sone: ta imot ham eller avvis ham. Frelsen avhenger av ens 
respons. Enten blir vi i Kristus, eller så gjør vi ikke det. De som blir i ham, skal 
stå opp og bli en del av hans rike. De som avviser ham eller er likegyldige til 
ham, skal gå fortapt uten håp. Troen på Kristus er ikke noe man kan forhandle 
om. 

Simeon profeterer også om Maria: «også gjennom din egen sjel skal det gå 
et sverd» (Luk 2,35). Det er tale om korsfestelsen, som Maria skal bli vitne til. 
Maria og alle etter henne skal huske at det er ingen frelse uten korset. Korset er 
selve navet i hele frelsesplanen.

Frelsen er en gave i den forstand at vi ikke kan fortjene den. Likevel kan den 
bli et kostbart valg for dem som tar imot den. Hva har det kostet deg å følge 
Kristus, og hvorfor er frelsen likevel billig nok?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Lukas, forfatteren av det evangeliet som bærer hans navn, var legemisjonær. I 
Skriften blir han kalt ‘den kjære legen’. Kol 4,14. Apostelen Paulus hadde hørt 
om hvor dyktig lege han var, og oppsøkte ham fordi han var en som Herren 
hadde utrustet for å gjøre en spesiell gjerning. Han sikret seg hans samarbeid, 
og for en tid var Lukas sammen med ham på hans reiser fra sted til sted. Etter 
en tid forlot Paulus Lukas i Filippi i Makedonia. Her fortsatte han å arbeide i 
mange år, både som lege og som evangeliets forkynner. Gjennom sitt arbeid 
som lege tjente han de syke, og han bad om at Guds helbredende kraft måtte 
hvile over dem som var plaget. På denne måten ble døren åpnet for evangeliets 
budskap. Fordi Lukas hadde framgang som lege, fikk han mange anledninger 
til å forkynne Kristus blant hedningene. Det er den guddommelige plan at vi 
skal arbeide slik disiplene gjorde.» – Helse og livsglede, side 102 [MH 140, 
141].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan skal vi forstå Skriftens inspirasjon hvis Lukas tok hensyn til 

tidligere publisert materiale? (2 Tim 3,16) Hvordan fungerer inspirasjo-
nen? Se «De profetiske forfatteres inspirasjon» i På fast grunn, 1. bok, 
side 11–18 [1SM 15–23] 

 2. Jomfrufødselen er av Gud og kjennetegnes av hans mystikk, majestet og 
misjon. Dette er hinsides vår forstand. Men hva så? Hvor mange andre 
ting er det ikke som overgår vår forstand? Hvorfor skulle jomfrufødselen 
være umulig for Gud hvis han finnes og har makt til å skape og opprett-
holde universet? Bare mennesker med et verdensbilde som begrenser 
seg til naturlovene (dem vi forstår i dag), kan uten videre avvise tanken 
om en jomfrufødsel. Men de som har et verdensbilde med rom for det 
overnaturlige, behøver ikke å avvise det. For se hva engelen sa til Maria 
etter å ha gitt henne nyheten: «For ingen ting er umulig for Gud» (Luk 
1,37).

3. En amerikansk TV-journalist skal ha sagt at hvis han hadde muligheten, 
ville Jesus være den han helst ville intervjuet, og han ville bare ha stilt 
ham ett spørsmål: «Er du virkelig født av en jomfru?» Hvorfor er dette 
spørsmålet og svaret på det så viktig?
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•  Den koreanske unionen (KUC) ble 
organisert i 1919.

•  Unionen består av 5 distrikter, ett 
misjonsfelt og ett tilknyttet felt.

•  Det er 714 menigheter og 234 584 
medlemmer i KUC.

4 .  ap r i l

PANNEKAKEKIRKEN
Korea

Det hele begynte en sabbats morgen. 
15-årige Bo Hwa var lei seg fordi det 

ikke fantes andre tenåringer i menigheten. 
Hun og moren ba til Gud om saken, og snart 
hadde fru Shin en plan.

Hver dag sto hun tidlig opp og laget 2000 
hotteoker (søt koreansk pannekake). Så stilte 
hun seg opp tvers overfor det lokale gymnaset 
og solgte til sultne elever, morgen, lunsj og 
etter skoletid. Og hun ble venner med dem.

”Hvordan går det?” spurte hun.
For noen av elevene var det første gang noen hadde vist interesse for dem. De åpnet seg for 

henne. Mange hadde problemer hjemme og på skolen. Noen bodde alene.
Etter hvert begynte fru Shin å be dem bli med og besøke noen gamle. Det var en stor suksess, 

og etter besøkene ble de med henne hjem og spiste. Elevene trivdes hos henne og følte seg vel-
kommen. Bo Hwa var glad for å få så mange nye venner.

Familien Shin ga elevene mat og lærte dem å be og synge kristne sanger. Og lese i Bibelen. 
Noen av de unge, som hadde det spesielt vanskelig, flyttet inn hos familien.

Til slutt ble den lille leiligheten på 65 m2 for liten. De flyttet over i herr Shins butikk, men 
kjøpmennene i nabolaget klaget. Snart fant de et annet hjem der de kunne holde ettermiddags-
møter.

Men omsider ble de så mange at de burde starte en ny menighet. De ba Gud om et sted å sam-
les, og en dag så herr Shin at et falleferdig hus var til salgs i gaten deres. Gud hørte deres bønner, 
og de skaffet 35 000 kroner til å kjøpe huset, som de pusset opp til gudshus. Men de trengte en 
pastor.

Herr Shin ville oppmuntre de unge til å ta videre utdanning og gikk foran med et godt eksem-
pel. Han begynte å studere teologi i en alder av 45 år. Både han, Bo Hwa og tre av de ”adopterte” 
ungdommene fullførte sine studier – alt betalt av fortjenesten av fru Shins pannekakesalg.

Siden denne menighetsplantingen i 1998 er over 400 ungdommer blitt døpt. Kirken har holdt 
39 misjonsprogrammer. De har vært på misjonsreiser til Kambodsja, Hong Kong, Filippinene og 
Taiwan.

En del av offeret trettende sabbat går til å bygge et misjonsinstitutt for unge i Naju i Sør- 
Korea. Takk for at dere gir så rundhåndet!



Bakgrunnsstoff
Luk 3,1–14; Rom 6,1–6; Luk 3,21.22; Luk 4,5–8; Jes 14,13.14; Luk 4,9–13. 

Minnevers
«Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød 
fra himmelen: ‘Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.’» 
(Luk 3,22). 

Som vi så sist uke, nevner Lukas en rekke historiske personer som viser at his-
torien om Jesus og Johannes er like reell og historisk som disse menneskene. 

Men han har en annen grunn til å nevne disse menneskene. Det er å vise 
kontrasten mellom dem og mannen i ørkenen, døperen Johannes, Guds utvalgte 
budbærer som skulle «gå i forveien» og kunngjøre den største begivenheten i 
menneskehetens historie så langt: Jesu komme som verdens frelser. Gud valgte 
ikke en av verdens «store» menn til å varsle Messias’ komme, men en av de 
«små».

Når man setter disse historiske personlighetene i sammenheng, får man en 
dato rundt 27 eller 28 for begynnelsen av døperen Johannes’ og Jesu virksom-
het. Det var innenfor den historiske tidsrammen til disse personene at Jesus ble 
døpt og mottok himmelens velsignelse som Guds Sønn, den elskede (Luk 3,22). 
Lukas tar med dette før han begynner å fortelle om Jesu Kristi verk «i sam-
menheng».
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RYDD HERRENS VEI 

I Luk 3 hører vi om Johannes’ rolle i frelseshistorien. Man kan sikkert si litt av 
hvert om hans forkynnelse, men den var ikke preget av smiger. 

Les Luk 3,1–14. Ordene rommer viktige sannheter. Hva sier Johannes som 
taler spesielt til deg?

Omvendelsen er ingen teori. Den er en livsstil. Ordet kommer av det greske 
metanoia, som betyr en endret innstilling, som fører til et nytt liv. 

Å «døpe» er å dyppe eller senke helt ned i vann. Neddykking har en dypere 
mening. Allerede før Johannes’ tid hadde dåp ved nedsenkning en egen betyd-
ning blant jødene. Slik dåp var vanlig når hedenske proselytter antok den 
jødiske tro. 

Ved å innby jøder til å bli døpt, lanserte døperen Johannes et nytt prinsipp: 
dåpen er en anledning til å gi offentlig avkall på sitt syndige liv og forberede 
seg på Messias’ komme. Med døperen Johannes ble dåpen en handling som 
viste at man ga avkall på synden og begynte et nytt liv som borger av det mes-
sianske riket som stod for døren. Johannes skyndte seg å tilføye at han bare 
døpte med vann, men at den som skulle følge etter ham, «skal døpe dere med 
Den hellige ånd og ild» (Luk 3,16). Dette er viktig: Dåpen, der man senkes i 
vann, er et ytre symbol for en indre forandring som skulle besegles med dåpen 
i Den hellige ånd.

Les Rom 6,1–6. Hvilke lærdommer trekker apostelen Paulus av dåpshand-
lingen? Merk hvordan han sammenligner neddykking og det å komme opp 
av vannet med å dø fra synden og leve for rettferdigheten. Er dette nye livet 
i Kristus en realitet for deg? Hvordan? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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«DU ER MIN SØNN, DEN ELSKEDE» 

Luk 2,41–50 forteller om da Josef og Maria mistet Jesus av syne i Jerusalem. 
Det er fascinerende å lese Jesu svar da Maria refset ham (vers 48). Han stadfes-
ter sin bevissthet om å være Guds Sønn. «Hvorfor lette dere etter meg? Visste 
dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» (vers 49). Neste vers sier at Josef og 
Maria ikke fattet dybdene av det Jesus hadde sagt. Det er ikke så rart, for ikke 
engang disiplene var sikre på hvem han var og hva han skulle gjøre, og det etter 
flere år sammen med Jesus. 

Tenk bare på de to disiplene Jesus snakket med på veien til Emmaus etter 
oppstandelsen. Den ene sa at Jesus «var en profet, mektig i ord og gjerning for 
Gud og hele folket» (Luk 24,19). Men han var da mye mer enn en profet. Ikke 
engang da forsto de hvem han var og hvorfor han hadde kommet. 

Les Matt 3,13–17; Joh 1,29–34 og Luk 3,21.22. Hva betyr Jesu dåp?

Ved dåpen bekreftet Gud at Jesus er Guds Sønn. Jesus ba om å bli døpt, ikke 
som en del av en omvendelsesprosess, men som et eksempel for andre (Matt 
3,14.15). Det er tre ting å merke seg ved Jesu dåp: (1) Døperens forkynnelse: 
«Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd» (Joh 1,29); (2) Den hellige ånd 
salvet ham til hans oppgave, og (3) den himmelske erklæringen om at Jesus er 
Guds Sønn, som Faderen har sin glede i.

Tenk på det: Guds plettfrie Sønn, universets skaper, ble døpt av et men-
neske. Hvordan kan hans ydmyke holdning hjelpe oss å vise ydmykhet når 
situasjonen tilsier det?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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IKKE AV «BRØD ALENE» 

«Fylt av Den hellige ånd ... ble han ført omkring i ødemarken i førti dager, og 
han ble fristet av djevelen» (Luk 4,1.2). Jesus kom til verden for å utføre et opp-
drag for Gud. Oppgaven fikk han ved dåpen, og i Den hellige ånds kraft gikk 
han ut i villmarken for å tenke over oppgaven som lå foran ham.

Fristelsen i ørkenen var en viktig kamp mellom Kristus og Satan i den store 
konflikten som har rast siden Lucifers opprør i himmelen. I ørkenen satte Satan 
inn angrepet på Frelseren da han var svak etter 40 dagers faste, da fremtiden 
fortonte seg dyster og tung. «Satan innså at han enten måtte seire eller bli 
beseiret. Utfallet av denne kampen innbefattet for mye til at saken kunne over-
lates til de englene han var alliert med. Han måtte selv lede kampen.» – Alfa og 
Omega, bind 4, side 90 [DA 116].

Legg merke til hva Satan sa til Kristus: «Er du Guds Sønn, så si til denne 
steinen at den skal bli til brød» (Luk 4,3). Hva er det Satan prøver å gjøre som 
gjenspeiler det han prøvde seg på i himmelen? 

Brød er ikke det viktige her. Jo da, etter 40 dagers faste i ørkenen var Frelseren 
sikkert sulten, og Satan brukte dette som agn. Men han visste godt at Jesus er 
universets skaper. Han som skapte universet av ingenting, kunne så klart gjøre 
stein om til brød. Den egentlige fristelsen er det som står først: «Er du Guds 
Sønn...» Skulle Jesus tvile på det stemmen fra himmelen hadde sagt bare 40 
dager før? Tvil på Guds ord er første skritt i å gi etter for fristelse. I himmelen 
hadde Satan utfordret Jesu autoritet. Her gjør han det igjen, selv om det er på 
en mer utspekulert måte nå. 

Hvordan kan du stå imot Satans forsøk på å få deg til å tvile på Guds løfter? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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«TILBE MEG» 

Les Luk 4,5–8. Hvorfor ville Satan at Jesus skulle tilbe ham? Hva stod på 
spill?

Bare Gud fortjener tilbedelse. Det er dette som skiller skapningen fra Skaperen. 
Et av hovedpunktene i Lucifers opprør mot Gud i himmelen var tilbedelse. 
Lucifers ønske er sammenfattet i Jes 14,13.14: å stige opp til himmelen, å 
opphøye sin trone over himmelens stjerner, å være lik Den høyeste. Han ville 
tilrane seg den myndighet som bare tilhører Skaperen.

Dette gjør det lettere å forstå fristelsen. Da Jesus skulle ut på sitt oppdrag 
for å vinne verden tilbake for Gud, tok Satan ham med opp på toppen av et 
fjell, ga ham panoramautsikt over all verdens riker og tilbød ham å overta dem, 
på en enkelt betingelse: «Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være 
ditt» (Luk 4,7). 

Satan prøvde å få Jesus bort fra hans guddommelige oppgave og lokket ham 
med pomp og prakt. Det hele skulle bare koste et nikk. Her prøvde han igjen å 
tilrive seg det han ikke fikk i himmelen.

Legg merke til at Jesus avviste fristeren med absolutt forakt. «Vik bak meg, 
Satan!» (vers 8). Tilbedelsen og den tjenesten som følger med tilhører bare 
Skaperen Gud. Her finner han igjen hjelp i Guds ord. Gjennom Moses sier Gud: 
«Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud ... 
Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene » (5 Mos 6,4.5, 13). Svaret på 
Satans løgner og bedrag er et fast forsett om å følge Gud i tro og lydighet.

Alle kan bli fristet til å gå på akkord med sin tro «i det små». Jobben, en uni-
versitetseksamen eller en forfremmelse krever at du skal bryte sabbaten. 
Visum til et bedre land avhenger av et navneskifte som skjuler din tro. Når 
kan du tøye grensene? Når er prisen den riktige?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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KRISTUS SEIRER 

Lukas og Matteus bytter om den andre og tredje fristelsen, uvisst av hvilken 
årsak. Det som betyr noe, er at Jesus vinner over Satan, noe begge evangeliene 
sier. Det viktigste fristelsene kan lære oss, er at Kristus er en virkelig person og 
ble fristet slik som oss, men uten synd (Hebr 4,15). Jesus seirer over Satan i alle 
fristelsene fordi han har Guds ord i sin munn og er forbundet med himmelens 
kraftsenter gjennom bønn. Deretter står han frem for å forkynne Guds rike og 
innlede den messianske tidsalder.

Les Luk 4,9–13 og Matt 4,5–7. I de to første fristelsene brukte Jesus Skriften 
for å overvinne Satans fristelser. I den tredje gjør Satan det samme. Han si-
terer Skriften for å se om Jesus virkelig tar Guds ord på alvor. Hva er det som 
skjer, og hvordan svarer Jesus? 

Satan tar Jesus med opp på tempelmuren i Jerusalem, det helligste stedet i 
jødenes historie. Sion, tempelet der Gud bor blant sitt folk, blir åstedet for 
konfrontasjonen mellom Satan og Jesus. «Er du Guds Sønn...» er nok en gang 
innledningen. Se hva Satan sier: Hvis Gud faktisk er din Far, og hvis du faktisk 
har ditt oppdrag fra ham, så kast deg ned fra muren og få det avgjort en gang 
for alle. For hvis alt dette er sant, vil jo ikke Gud la deg komme til skade. Så 
siterer han Skriften: «Han skal gi englene sine befaling om å bevare deg» (Luk 
4,10). 

Satan kjenner Skriften, men han leser den feil. Taktikken går ut på å få 
Jesus til å sette Gud på prøve. Gud har lovet å beskytte sine, men bare innenfor 
rammen av hans vilje, slik som med Daniel og vennene hans. Jesus gir Satan et 
konsist svar fra Skriften og sier at det ikke er opp til oss å sette Gud på prøve 
(vers 12). Vår oppgave er å gå inn i Guds vilje og la ham ta seg av resten. 

Legg merke til fire bibelske lærdommer om fristelser: (1) Ingen går fri for 
fristelser; (2) når Gud lar fristelsene ramme oss, gir han også nåde til å motstå 
og kraft til å seire; (3) fristelsene kommer ikke på samme måte hver gang, og 
(4) ingen blir fristet mer enn de har kraft til å bære (1 Kor 10,13).

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Hvis Josef og Maria hele tiden hadde hatt sitt sinn vendt mot Gud i ettertanke 
og bønn, ville de ha forstått den hellige oppgaven de hadde fått, og ville ikke 
ha mistet Jesus av syne. Ved én dags forsømmelse mistet de ham, men det tok 
dem tre dagers angstfull leting å finne ham igjen. Slik også med oss. Ved tomt 
snakk, ond tale eller forsømmelse av bønn kan vi på én dag miste Frelserens 
nærvær. Men det kan ta mange dagers sorgfull leting å finne ham igjen og 
vinne tilbake den freden vi har mistet» – Alfa og Omega, bind 4, side 62–63 
[DA 83].

  Spørsmål til drøftelse
1. Fristelse er ikke synd i seg selv. I bibelsk tankegang kan fristelsen 

bekrefte muligheten for hellighet. Å bli fristet er én ting – å falle i synd 
er en annen. Og likevel: Hvorfor skal vi gjøre alt vi kan for å unngå 
fristelser?

 2. Filosofer og teologer taler ofte om det de kaller et «metanarrativ», en 
overordnet fortelling eller tema som andre historier er en del av. Et 
metanarrativ er bakgrunnen, sammenhengen hvor andre historier og 
hendelser utspiller seg. Som syvendedags-adventister oppfatter vi 
den store konflikt som «metanarrativ» eller bakgrunn for det som har 
skjedd, ikke bare her på jorden, men også i himmelen. Hvilke bibeltek-
ster avslører realiteten i den store konflikt og hvordan den bidrar til å 
forklare det som skjer i verden?

3. Hva er noen av de viktigste bibeltekstene som lover oss seier over fris-
telser vi kommer ut for? Men hvorfor er det lett å falle selv om vi har 
disse løftene?

  4. Et av avsnittene denne uken inneholdt tanken: «Tvil på Guds ord er før-
ste skritt i å gi etter for fristelse.» Hvorfor er det slik? 

 5. Kan avgudsdyrkelse være mer vidløftig enn bare det å bøye seg og tilbe 
noe annet enn Herren?
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•  Nord- og Sør-Korea var en gang 
samme land. Men etter krigen i 
1950-1953 ble det delt. Nord-Korea er 
fremdeles kommunistisk, og religiøs 
tro motarbeides.

•  Befolkningstallet i Nord-Korea er 
24,7 millioner. Gjennomsnittsalderen 
er 33 år.

•  Hovedstaden i Nord-Korea heter 
Pyongyang.

11 .  ap r i l

REISEN TIL FRIHETEN
Korea

Dørklokken klinget, og Anna* så en 
kinesisk kvinne komme inn i den lille 

butikken. De snakket om hverdagslige ting 
mens hun så seg om.

Dette var nær grensen mot Kina i Nord-Ko-
rea, og Anna var på vakt. Kvinnen kunne være 
spion. Man kunne ikke stole på fremmede.

Kvinnen presenterte seg som fru Lee. Hun 
småpratet og virket fornøyd da hun gikk. Hun 
kom flere ganger, var blid og hyggelig. En dag la hun en liten pose foran Anna. Anna så at det var 
fin kosmetikk som man ikke kunne få i Nord-Korea. Var det en felle? Fru Lee smilte og gikk. 

Det hendte at fru Lee talte om Gud. Anna visste ikke noe om Gud. En dag ga fru Lee henne 
et ark med teksten til Fader vår. Anna viste det til moren, som leste det med interesse. Moren ba 
bønnen fru Lee hadde gitt Anna og føyde til sin egen bønn: "Send hjem sønnen min," ba hun. Han 
var i forsvaret og hadde ikke vært hjemme på åtte år.

En måned senere banket det på døren. Moren åpnet, og det sto to soldater utenfor. Et øyeblikk 
ble hun redd. Men så kjente hun igjen sønnen. Han hadde kommet!

Anna fortalte fru Lee det som hadde skjedd da moren ba den bønnen fru Lee hadde gitt henne. 
Fru Lee smilte og stakk til henne en papirlapp. ”Ring hvis du kommer til Kina noen gang,” hvis-
ket hun.

Anna bestemte seg for å forlate Nord-Korea. Hun visste det kunne bety fengsel eller død, men 
hun lengtet etter frihet.

Hun hadde hørt at grensevaktene kunne bestikkes. En dag tok hun mot til seg og gikk og snak-
ket med en av grensevaktene. Mot 100 kinesiske yan kunne hun få krysse grensen. Han ga henne 
en dato hun kunne komme.

Anna fortalte ingen om planene, ikke engang moren. Da dagen kom, gikk hun til grensen, 
betalte og gikk inn i Kina. Hun stoppet ikke før hun var flere kilometer inn i landet. Da tok hun 
frem en mobiltelefon fru Lee hadde gitt henne og ringte.

Anna bodde hos en venn av fru Lee i flere dager. Der lærte hun om Jesus før hun reiste videre. 
Et halvt år senere kom hun til Sør-Korea. Der ble hun kjent med Adventistsamfunnet. Hun gleder 
seg over sin nye frihet, frihet fra undertrykkelse og frihet til å kunne fortelle andre om Jesus.

Ingen vet hvor mange adventister det er i Nord-Korea. Men medlemmene i sør ber for den 
dagen da de kan fortelle sine naboer i nord om Guds kjærlighet.

__________
* Ikke hennes egentlige navn.



Bakgrunnsstoff
Luk 4,16–30; 6,5; Ef 1,3–5; Luk 9,18–27; 2 Pet 1,16–18.

Minnevers
«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du 
er Guds Messias.» (Luk 9,20). 

Hvem er Jesus Kristus? 
Dette er ikke et lurespørsmål. Det har stor betydning for hvem vi er og hva 

evigheten blir for oss. 
Folk beundrer ofte det Jesus gjorde og sa, ja, også hans tålmodighet, de 

lovpriser hans ikkevold, roser hans besluttsomhet og uselviskhet og står mål-
løse overfor den grusomme slutten hans liv fikk. Mange er enige i at han var 
et godt menneske som ville rette opp urett, helbrede sykdom og gi trøst der det 
var bare sorgen. 

Ja, Jesus fortjener nok betegnelsen den store læreren. Han var en revolusjo-
nær, en ypperlig leder og en psykolog som kan lodde sjelens dyp. Alt dette og 
mer til. 

Men ikke noe av dette er svar på det spørsmålet Jesus selv stilte: «Hvem sier 
dere at jeg er?» (Luk 9,20).

Spørsmålet forventer et svar, og svaret er avgjørende for menneskehetens 
skjebne. 
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Hvem er Jesus Kristus?

18. aprilLekse 3
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Lekse 3  /  18. april Søndag

REAKSJONER PÅ JESUS 

Les evangeliene, les Det nye testamentet. I disse bøkene finner vi utrolige 
historier om det Jesus gjorde, men viktigere enn det: om hvem han var. Det han 
gjorde, bekreftet jo hvem han var. Disse påstandene – at han er Gud, at han er 
vår frelser, at bare han er veien til evig liv – krever vår oppmerksomhet fordi de 
har evige konsekvenser.

Les Luk 4,16–30. Hva fikk folk til å reagere som de gjorde? Se også Joh 3,19.

Først var folk på hjemstedet begeistret for at Jesus, som hadde gjort så mange 
mirakler og undergjerninger, kom hjem til Nasaret, og de   «undret seg over 
nådeordene» som han talte (Luk 4,22). Men da han irettesatte dem, viste de 
hvilken ånd de var besjelet av. 

Les Luk 7,17–22. Hva var Johannes’ spørsmål om Jesus, og hvorfor stilte han 
det? 

Selv forløperen, han som hadde sagt at Jesus var Guds lam, ble grepet av tvil. 
Han ville vite: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» (Luk 
7,19). 

Jesus svarer ikke direkte på Johannes’ spørsmål. Han peker på handlinger 
som vitner om ham: «lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, 
og evangeliet forkynnes for fattige» (vers 22). Man kan si at Jesus ikke be-
høvde å svare direkte på spørsmålet. Det han gjorde, viste hvem han var.

På en måte kan Jesu svar ha gjort Johannes enda mer bestyrtet: Hvis Jesus 
har makt til å gjøre alle disse utrolige tingene, hvorfor sitter jeg da og råtner 
her i fengselet? Midt i vår tragedie er det lett å fundere: Hvorfor skjer dette 
hvis Gud er allmektig? Hvorfor er korset svaret? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 3  /  18. aprilMandag

GUDS SØNN 

«Menneskesønnen» og «Guds Sønn» er to navn evangeliene bruker om Jesus. 
Det første peker på den inkarnerte Gud. Det andre peker på hans stilling som 
den andre personen i guddommen. Sammen er de en invitasjon til å grunne 
over det mirakelet Jesus Kristus er: Gud som er både guddommelig og men-
neskelig. Dette er vanskelig å forstå, men det gjør ikke denne fantastiske 
sannheten noe mindre.

Les Luk 1,31.32.35; 2,11. Hva sier disse versene om hvem Jesus egentlig er?

Engelen knytter navnet Jesus til «Den høyestes Sønn», som Herren Gud skal 
gi Davids trone (Luk 1,31.32). Jesus er Guds Sønn. Han er også Kristus, eller 
Messias, og skal gjenreise Davids trone, ikke som en jordisk befrier, men i 
eskatologisk forstand: Han skal sette en stopper for Satans forsøk på å til-
rane seg Guds trone. Til hyrdene sa engelen at barnet i krybben er en frelser, 
«Messias, Herren» (Luk 2,11). 

Men tittelen «Guds Sønn» bekrefter ikke bare Kristi stilling i guddommen, 
den viser også til det nære forholdet mellom Jesus og Gud Faderen mens Jesus 
var på jorden. 

Likevel er forholdet mellom Faderen og Sønnen ikke det samme som vårt 
forhold til Gud. Mens vårt forhold er et resultat av Kristi verk som skaper og 
frelser, er hans forhold til Faderen som Sønnen et forhold med tre likestilte, 
evige partnere. Med sin guddommelighet opprettholdt Jesus tette bånd til 
Faderen.

«Jesus sier: ‘Min Far i himmelen’. Det er som han vil minne disiplene om 
at han ved sin menneskelighet er knyttet til dem. Han har del med dem i deres 
prøvelser og kan føle med dem i deres lidelser. Men på samme tid er han ved 
sin guddommelighet forent med Den Eviges trone.» – Alfa og Omega, bind 4, 
side 381 [DA 442]

Hva har det å si for oss at Jesus var Gud? Noe av det største er at selv om 
Jesus var Gud, tok han ikke bare vår menneskelighet på seg. Han ga seg 
selv som et offer for oss. Det er Gud vi snakker om her! Hvilket håp gir 
denne sannheten oss del i på grunn av det den sier oss om Gud? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 3  /  18. april Tirsdag

MENNESKESØNNEN 

Selv om Jesus var klar på at han var både Menneskesønnen og Guds Sønn 
(Luk 22,67–70), var det helst «Menneskesønnen» han kalte seg selv.  De eneste 
andre tilfellene hvor tittelen er brukt, er i Stefanus’ tale (Apg 7,56), og i Åp 
1,13; 14,14. Uttrykket er benyttet mer enn 80 ganger i evangeliene, 25 i Lukas. 
Hans bruk av uttrykket avslører hans interesse for Jesu menneskelige natur. 
Jesus er det universelle menneske som ble sendt av Gud for å forkynne frelsens 
gode budskap. 

«Guds Sønns menneskelige natur er alt for oss. Den er lenken av gull som 
binder våre sjeler til Kristus, og med Kristus til Gud. Dette skal være vårt 
studium. Kristus var et virkelig menneske. Han beviste sin ydmykhet ved å bli 
menneske. Likevel var han Gud i kjødet.» – Selected Messages, 1. bok, side 
244. 

Bruken av «Menneskesønnen» i Lukas gir oss innsikt i den inkarnerte Jesu 
natur, misjon og skjebne. 

For det første identifiserer tittelen ham som menneske (Luk 7,34), uten 
adresse eller sikkerhet (Luk 9,58). 

For det andre bruker Lukas tittelen til å påpeke Kristi guddommelige natur 
og status: for «Menneskesønnen er herre over sabbaten» (Luk 6,5). Derfor er 
han også Skaperen og har makt til å tilgi synder (Luk 5,24). 

For det tredje: For å fullføre denne frelsen som var bestemt av guddommen 
før verden ble skapt (Ef 1,3–5), kom Menneskesønnen for å oppsøke og frelse 
de bortkomne (Luk 9,56; 19,10). Men gjenløsningen er ikke fullført før «Men-
neskesønnen må lide mye og bli forkastet ... slått i hjel, og den tredje dagen skal 
han reises opp» (Luk 9,22). Menneskesønnens bevissthet om det som lå foran 
og prisen han måtte betale for å frelse menneskeheten fra synd, avslører ikke 
bare frelsesplanens guddommelige opprinnelse, men også Jesu underkastelse 
under denne planen som menneske. 

For det fjerde: Legg merke til det flerfoldige bildet av den lidende Messias 
Lukas gir i disse avsnittene: Hans forutanelse om korset (Luk 18,31–33), sviket 
(Luk 9,44), hans død som oppfyllelse av profetien (Luk 22,22), hans korsfestelse 
og oppstandelse (Luk 24,7, se også Luk 11,30), og hans rolle som mellommann 
hos Faderen (Luk 12,8).

For det femte ser Lukas Menneskesønnen i lys av de siste dager: Han skal 
vende tilbake og belønne sine hellige. Da skal han også avslutte den store kon-
flikten (Luk 9,26; 12,4; 17,24.26.30; 21,36; 22,69). 

Kort sagt: Tittelen «Menneskesønnen» forteller ikke bare hvem Kristus var. 
Den viser hva han kom for å gjøre og hva han har gjort og vil gjøre for oss i 
frelsesplanen.
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Lekse 3  /  18. aprilOnsdag

«GUDS MESSIAS» 

Les Luk 9,18–27. Hvorfor stilte Jesus disiplene et spørsmål han visste svaret 
på? Hva ville han lære dem, ikke bare om seg selv, men om hva det vil si å følge 
ham?

«Hvem sier dere at jeg er?» (Luk 9,20). Spørsmålet lever videre, og folk har 
gitt mange slags svar. En stor lærer. En dyp moralfilosof. Et bilde på sannhe-
ten. Et oppofrende menneske. En fryktløs profet. En sosialreformator. Et stort 
eksempel på alt et menneske bør være. Men det eneste svaret som holder mål, 
er Peters bekjennelse.

Etter å ha vist sin makt over naturen (Luk 8,22–25), demoner (vers 26–35) 
og sykdommer (Luk 5,12–15; 8,43–48), sin evne til å mette 5000 med nesten 
ingenting (Luk 9,13–17) og sin makt også over døden (Luk 8,51–56), stiller 
Jesus det som egentlig er to spørsmål: (1) hva andre mente om ham og (2) hva 
disiplene selv trodde. Han spurte ikke for å få vite noe han ikke var klar over. 
Nei, han spurte for at de skulle forstå at det å vite hvem han var, faktisk ville 
kreve et engasjement som kom til å koste dem alt. 

«Vår kunnskap om Jesus må ikke være annenhånds. Vi kan vite alt som er 
sagt om hvem Jesus var. Vi kan kjenne enhver kristologi som menneskesin-
net har klekket ut. Vi kan være i stand til å gi et klart sammendrag av hva alle 
store tenkere og teologer har sagt om Jesu lære, og likevel ikke være kristne. 
Kristendommen består ikke i å vite om Jesus, den består i å kjenne Jesus. Jesus 
Kristus vil at du skal ta stilling til ham. Han spurte ikke bare Peter, han spør 
alle: ‘Du, hva mener du om meg?’» – William Barclay: The Gospel of Matthew, 
bind 2, side 161.

Vårt svar på Jesu spørsmål kan ikke være noe annet enn Peters svar: Jesus er 
Guds Messias (Luk 9,20). Kristus betyr «Den salvede», Messias, som ikke skal 
være noen politisk frigjører, men Frelseren som skal sette menneskeheten fri 
fra Satans og syndens stålgrep og opprette rettferdighetens rike.

Det er ikke nok bare å vite hvem Jesus var. Vi må kjenne ham. Hvis du sier at 
du kjenner Jesus – hva vet du egentlig om ham? Det vil si: Hva har din kjenn-
skap til Jesus lært deg om ham?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 3  /  18. april Torsdag

FORKLARELSEN 

Les alle de tre beretningene om forklarelsen (Luk 9,27–36; Matt 17,1–9; Mark 
9,2–8). (Les også det Peter sier om hendelsen og legg merke til den sannheten 
han fremhever fra sin opplevelse som øyenvitne, i 2 Pet 1,16–18.) Hvilke til-
leggsopplysninger gir Lukas, og hvorfor er de viktige? 

Lukas begynner med en detalj som Matteus og Markus ikke nevner: Jesus tok 
med Peter, Johannes og Jakob opp i fjellet for å be. Han hadde blikket og tan-
kene rettet mot Jerusalem og forutså lidelsen som lå foran ham. Han ville være 
sikker på at det han gjorde, var Guds vilje. I slike øyeblikk er det bare bønn 
som kan gi visshet. Bønnestunden utøste Guds herlighet over Jesu person: 
«Ansiktet hans [fikk] et annet utseende, og klærne ble blendende hvite» (Luk 
9,29). 

Jesus samtalte med Moses og Elia om «den utgangen livet hans skulle få, 
om det han skulle fullføre i Jerusalem» (vers 31). Hans «utgang» kan forstås 
på to måter: Hans kommende død i Jerusalem, selv om det greske ordet exodus 
sjelden brukes om døden. Men «utgang» kan også bety den store «utvandring» 
Jesus var i ferd med å fullføre i Jerusalem, den mektige forløsende utvandrin-
gen som skulle bringe befrielse fra synd.

Samtalen mellom de tre ble avsluttet med en stemme fra himmelen: «Dette 
er min Sønn, den utvalgte. Hør ham! (vers 35). Forklarelsen salver Jesus med 
herlighet, den stadfester at han er Guds Sønn og kunngjør at frelsen skal koste 
Sønnen livet. Derfor er også himmelens befaling til disiplene: Hør ham. Uten 
lydighet og lojalitet mot ham er man ikke disippel.

Ellen G. White skrev at disse mennene (Moses og Elia), som var blitt «ut-
valgt fremfor noen av englene omkring tronen, hadde kommet for å samtale 
med Jesus om de lidelser han måtte tåle, og for å trøste ham med forsikrin-
gen om himmelens sympati. Det var verdens håp og hvert menneskes frelse 
de samtalte om.» – Alfa og Omega, bind 4, side 365 [DA 425]. Så Jesus, som 
hadde trøstet så mange andre, søkte trøst og oppmuntring hos andre. Hva 
burde dette si oss om hvordan selv de åndelig sterkeste blant oss, også 
våre ledere og lærere, kan trenge andres trøst, oppmuntring og hjelp? Hvem 
kjenner du som kan ha bruk for trøst og oppmuntring akkurat nå?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 3  /  18. aprilFredag

VIDERE STUDIUM

«Unngå alle spørsmål om Kristi menneskelige natur som kan misforstås. Det 
er ikke så stor avstand mellom sannheten og arrogansen. Når du taler om Kristi 
menneskelige natur, må du være forsiktig så ikke det du sier, blir oppfattet som 
noe mer enn det innebærer og du dermed mister eller svekker den klare oppfat-
ningen av at hans menneskelighet er forent med guddommelighet. Hans fødsel 
var et Guds mirakel. ... Du må aldri på noe vis gi det minste inntrykk av at det 
fantes noen skygge av eller tilbøyelighet til moralsk fordervelse i Kristus, eller 
at han på noen måte ga etter for fordervelsen. Han ble fristet på alle punkter 
vi står overfor, men han blir kalt hellig. Det at Kristus kunne bli fristet på alle 
punkter slik som vi og likevel være uten synd, er et mysterium som ikke blir 
forklart for dødelige. Det at Kristus ble menneske har alltid vært og vil alltid 
være et mysterium.» – The SDA Bible Commentary, bind 5, side 1128, 1129. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Les Ellen G. Whites uttalelse ovenfor om Kristi menneskelige natur. 

Vi må innse at den, i likhet med hans guddommelige natur, er en stor 
sannhet som vi aldri fullt ut vil forstå her i livet. «Det at Kristus ble men-
neske, har alltid vært og vil alltid være et mysterium.» Så hvorfor må 
vi passe oss for å felle en hard dom over dem som ikke har den samme 
forståelsen av dette «mysteriet» som vi? 

2. Tenk på det som skjedde da disiplene fikk se Jesu herlighet. Denne 
fantastiske hendelsen i frelseshistorien skulle snart finne sted, og hva 
gjorde disiplene som ble med ham på fjellet? Sov! Hvordan kan dette 
tjene som bilde på oss selv, som enkeltmennesker eller som en menig-
het som lever rett før en annen stor begivenhet i frelseshistorien: Jesu 
annet komme?

3. Les noe av det Jesus hadde sagt om seg selv. Hvorfor blir det logisk feil 
å si at han bare var et stort menneske, en stor profet, eller en stor ånde-
lig leder? Hvorfor må vi enten akseptere ham som den han sa han er, 
eller at han var en galning og led av selvbedrag? Hvorfor finnes det ikke 
noen mellomting?
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Spørsmål til drøftelse

•  Hva er fordelene ved Sung Subs 
plakatvirksomhet? Ulemper?

•  Er du overrasket over folks reaksjon? 
Hvorfor?

•  Hva ville du satt på din plakat?

•  Finn minst tre kreative misjonsideer 
du kan bruke der du bor.

18 .  ap r i l

PLAKATMANNEN
Song Sung Sub, Korea

Song Sung Sub bor i Seoul og arbeider for 
Adventistsamfunnet. Han ville finne en 

metode for å vitne om kjernen i adventbud-
skapet. En dag da han delte ut litteratur, fikk 
han en idé.

Sung Sub kontaktet et reklamesel-
skap og fikk laget en ryggsekkreklame 
hvor det stod med store, gule bokstaver at: 
Sabbaten=lørdag=sjuende dag. Plakaten har 
flere opplysninger med mindre skrift som 
utfylte hovedbudskapet.

”Plakaten er en grei måte å forkynne sann-
heten om sabbaten på,” sa han.

Sung Sub bruker plakaten når han sykler til 
og fra jobben. Dessuten har han den ofte med 
når han går tur i parken.

”Når folk ser plakaten, blir de nysgjerrige 
og snakker om den. Det er mange måter å spre 
budskapet på, og dette er min.” 

Folk er ikke negative, slik han hadde fryk-
tet de kunne være. En dag han tok T-banen, 
fulgte en person etter ham. Til slutt spurte 
han: ”Jeg vet det er sant. Finnes det en menighet som holder sabbaten?"

En annen dag kom to par bort til ham: ”Du må være fra Adventkirken," sa de. "Vi har ikke gått 
i kirken på lenge. Hvor ligger den? Vi har lett etter den."

Det hender at folk som går i kirke på søndager, kommer bort til Sung Sub og sier: ”Det visste 
vi ikke!”

Plakatideen har slått an. En av forstanderne i Sung Subs menighet ba om kopi av designet. 
Han fikk laget en enda større plakat og bruker den når han deler ut litteratur. 

”Jeg er veldig glad,” sier Sung Sub. ”Strategien er: Bare et blikk, så er budskapet registrert for 
alltid. Og når folk ber om flere opplysninger, gir jeg dem noe å lese."

•  Seoul er den største egentlige byen i 
den utviklede verden, og byområdet er 
det nest største i verden med 25,6 mill. 
innbyggere. Halve landet bor i hoved-
stadsområdet.

•  Folk bor nesten dobbelt så tett i 
Seoul som i New York og åtte ganger så 
tett som i Roma.
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Kalt til å være disipler

25. aprilLekse 4

Bakgrunnsstoff
Luk 5,1–11; 6,12–16; 9,1–6; Matt 10,5–15; Luk 10,1–24; Luk 9,23–25; Matt 
16,24–28.

Minnevers
«Så sa han til alle: Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv 
og hver dag ta sitt kors opp og følge meg» (Luk 9,23).

«Disippel» betyr etterfølger eller elev. Ordet disippel forekommer over 250 
ganger i Bibelen, oftest i evangeliene og Apostlenes gjerninger. 

Å være en disippel skjerper sinnet, utfordrer tanken og krever vårt ytterste 
i samfunnet med Gud og våre medmennesker. Man kan ikke ha disippelskap 
uten troskap mot Kristus og hans liv og forkynnelse. Hvilket kall kan være 
høyere?

«Gud tar mennesker som de er, og utdanner dem for sin tjeneste hvis de vil 
overgi seg til ham. Når Guds Ånd mottas i sjelen, vil den opplive alle sinnets 
krefter. Under Den Hellige Ånds veiledning vil det sinn som uten forbehold 
blir helliget til Gud, utvikle seg harmonisk og bli styrket til å fatte og oppfylle 
Guds krav. Den svake, vaklende karakter blir forvandlet til å bli sterk og urok-
kelig. En stadig helligelse resulterer i et så inderlig forhold til Jesus at hans 
disippel blir lik ham i sinn og natur.» –Alfa og Omega, bind 4, side 206–207 
[DA 251].

Denne uken skal vi se på hvordan Jesus kalte dem som skulle følge ham. Vi 
skal se hva vi kan lære, så vi kan videreføre det arbeidet han begynte på jorden.
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Lekse 4  /  25. april Søndag

MENNESKEFISKERE 

Simon og Andreas hadde slitt hele natten. De var fiskere og visste når man like 
gjerne kan dra hjem igjen. Nattens anstrengelser hadde vært forgjeves. Midt i 
skuffelsen kom en ubedt kommando: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst» 
(Luk 5,4). Simons svar var uttrykk for håpløshet og engstelse: «Vi har strevd 
hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn ...» (vers 5). 

Hva slags snekker er dette som vil lære en fisker å fiske? Simon kunne ha 
vendt ryggen til, men kanskje hadde Jesu forkynnelse tidligere gjort sitt? Der-
for kom svaret: «Men på ditt ord...» 

Dette er disippelskapets første bud: lydighet mot Kristi ord. Andreas, 
Johannes og Jakob fikk også oppleve at den resultatløse natten ble avløst av en 
forbløffende morgen med en stor fiskefangst. Peter falt på kne og ropte: «Gå fra 
meg, Herre, for jeg er en syndig mann» (vers 8). Erkjennelse av Guds hellighet 
og egen synd er også et viktig skritt i disippelkallet. Som Jesaja (Jes 6,5) hadde 
også Peter hadde tatt dette skrittet. 

Les Luk 5,1–11; Matt 4,18–22; Mark 1,16–20. Tenk på mirakelet, fiskernes 
forbauselse, Peters bekjennelse og Jesu makt. Hva lærer alt dette om disip-
pelens vei? 

«Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker» (Luk 5,10). Overgangen 
fra fiskere til menneskefiskere er stor: Den krever at en overgir seg til 
Mesteren, innser sine mangler og syndighet, ber om tro og kraft til å gå disip-
pelens ensomme og ukjente vei og hele tiden sette sin lit til Kristus, og bare 
ham. Fiskerens liv er usikkert og farlig, man kjemper mot nådeløse bølger og 
har ingen fast inntekt. Menneskefiskerens liv er like utrygt, men Jesus lover: 
«Vær ikke redd.» Disippelens vei er ikke lett. Det blir oppturer og nedturer, 
gleder og utfordringer, men disippelen behøver ikke å gå alene. Han som sa 
«Frykt ikke», går med ham.

Les Peters bekjennelse av at han var en syndig mann enda en gang. Legg 
merke til hvordan hans syndighet fikk ham til å ville være borte fra Jesus. 
Hva er det med synden som gjør dette med oss, som skyver oss bort fra 
Gud?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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TOLV UTVALGTE 

Disippelen er ikke sin egen lykkes smed. Man blir disippel ved å besvare kallet 
fra Jesus. Lukas nevner at Jesus alt hadde kalt Peter, Andreas, Johannes og 
Jakob (Luk 5,11), og pluss skatteoppkreveren Levi Matteus (vers 27–32). Nå 
gir forfatteren utvelgelsen av de tolv en strategisk plassering i fortellingen: 
umiddelbart etter sabbaten da han helbredet en mann med en vissen hånd (Luk 
6,6–11), da fariseerne begynte å planlegge hans død. Jesus visste at det var på 
tide å konsolidere sitt verk og forberede en arbeidsgruppe som kunne videre-
føre oppgaven etter korset. 

Les Luk 6,12–16; 9,1–6. Hva sier disse versene om utvelgelsen av de tolv 
apostlene?

Blant dem som fulgte ham, var det mange disipler; de som fulgte ham slik 
elever fulgte en lærer. Men Kristi oppdrag var mer enn undervisning. Hans 
skulle bygge et fellesskap bestående av de frelste, en kirke som skulle føre 
frelsesbudskapet til verdens ende. Da trenger han mer enn disipler. «Av dem 
valgte han ut tolv, som han også kalte apostler» (Luk 6,13). «Apostel» betyr at 
man er utsendt med et spesielt budskap i en spesiell hensikt. Lukas bruker ordet 
seks ganger i evangeliet og over 25 ganger i Apostlenes gjerninger (Matteus og 
Markus bruker det bare en gang hver). 

De tolv ble ikke valgt på grunn av sin skolegang, økonomiske bakgrunn, 
posisjon i samfunnet, moralske forrang eller noe som utmerket dem. De var 
ganske alminnelige mennesker: fiskere, en toller, en selot, en tviler og en som 
ble en forræder. De ble kalt med én ting for øye: å være sendebud for Kongen 
og hans rike. 

«Gud tar imot menneskene som de er, med de menneskelige karaktereg-
enskaper. Han lærer dem opp til tjeneste for seg hvis de vil bli undervist og 
ledet av ham. De blir ikke utvalgt fordi de er fullkomne, men på tross av sine 
ufullkommenheter, for at de ved å kjenne sannheten og leve etter den, må bli 
forvandlet til å ligne ham» – Alfa og Omega, bind 4, side 249 [DA 294]. 

Det er bare å innrømme at vi ikke er fullkomne, og det er heller ikke andre 
i menigheten. Alle er i en vekstprosess (selv om noen sikkert vokser lang-
sommere enn vi skulle ønske!). Hvordan kan vi lære å samarbeide med 
andre og godta dem som de er? 

______________________________________________________________________________________________________
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APOSTLENE SENDES UT 

Les Luk 9,1–6 og Matt 10,5–15. Hvilke åndelige sannheter kan vi finne i disse 
versene om hvordan Jesus kalte disse menneskene? 

Lukas beskriver utvelgelsen som tredelt. 
Først kalte Jesus dem sammen (Luk 9,1). Ordet kall er like avgjørende for 

kristen misjon som for de kristnes ordforråd. Før det kan bli et teologisk be-
grep, må det bli en personlig erfaring. Apostlene må høre etter ham som kaller, 
komme til ham og være sammen. Både det å være lydige mot ham som kaller 
og oppgi alt for ham, er avgjørende for å oppleve det samholdet som skal til for 
at oppdraget skal lykkes. 

Dessuten ga Jesus dem makt og myndighet (Luk 9,1). Han sender ikke noen 
ut tomhendt. Og han forventer ikke at vi skal representere ham i egen kraft. 
Verken utdanning, kultur, status, velstand eller intelligens kan oppfylle hans 
misjon. Det er Kristus som gjør det mulig for oss, utruster oss og gir kraft. Det 
greske ordet for «makt» er dynamis. Derav dynamo, en lyskilde, og dynamitt, 
en energikilde som kan trenge gjennom fjell. Den makt og myndighet Jesus gir, 
kan knekke djevelen og forpurre hans planer. Jesus er vår makt. «Når mennes-
kets vilje samarbeider med Guds vilje, blir den allmektig. Alt det den pålegger 
oss å gjøre etter hans befaling, kan vi gjøre i hans kraft. Å motta et påbud fra 
ham er ensbetydende med å motta evnen til å utføre det.» – Ord som lever 
(2006), side 236 [COL 333]. 

For det tredje «sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede 
syke» (Luk 9,2). Forkynnelse og helbredelse går hånd i hånd, og disiplene skal 
ha omsorg for hele mennesket, kropp, sjel og ånd. Synden og Satan har tatt hele 
personen til fange, og derfor må hele personen inn under Jesu helliggjørende 
makt. 

Vi kan bare leve som disipler når vi har overgitt oss til Kristus uten at noe 
kommer imellom. Verken gull eller sølv, verken far eller mor, verken ektefelle 
eller barn, verken liv eller død, verken hverdagens eventualiteter eller morgen-
dagens kriser må komme mellom disippelen og Kristus. Det er bare Kristus, 
hans rike og vitnesbyrdet overfor en tapt verden som betyr noe. 

«Ta ikke noe med dere på veien» (Luk 9,3). Hvilket viktig prinsipp er dette 
uttrykk for?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



36 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 5
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DE SYTTI 

Les Luk 10,1–24. Hva kan historien om utsendingen av de 70 lære oss om det 
sjelevinnende arbeidet mens vi står midt i den store konflikten?

Det var mer enn 12 disipler som fulgte Jesus. Da Peter talte til de troende før 
valget av erstatter for Judas, var minst 120 disipler til stede (Apg 1,15). Paulus 
forteller at Jesus hadde ikke mindre enn 500 etterfølgere ved sin himmelfart  
(1 Kor 15,6). Så utsendingen av de 70 sier ikke noe om hvor mange disipler Jesus 
hadde. Det viser bare at han valgte ut en spesiell gruppe til et begrenset oppdrag. 
De skulle gå foran inn i byene i Galilea og berede veien for hans besøk.

Bare Lukasevangeliet nevner historien om de 70. Dette er typisk for den 
misjonsbevisste Lukas. Tallet 70 er symbolsk både i Bibelen og i jødisk his-
torie. 1 Mos 10 lister opp 70 nasjoner i verden som Noahs etterkommere, og 
Lukas hadde et universelt perspektiv. Moses utnevnte 70 eldste til å hjelpe seg 
(4 Mos 11,16.17.24.25). Rådet besto av 70 medlemmer. Skriften avslører ikke 
om alt dette har noen betydning for Jesu kall av 70, og vi trenger heller ikke å 
spekulere i det. Men det viktige er at Jesus, som utdannet menighetsledere, har 
gitt oss en strategi for å unngå at makt og ansvar skal samles hos noen få. Det 
bør i stedet spres blant hele spekteret av disipler.

De 70 kom glade og fornøyde tilbake. De sa: «Herre, til og med de onde 
åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» (Luk 10,17). Fremgang i det sjelevin-
nende arbeid skyldes ikke evangelisten. Evangelisten er bare et redskap. Suk-
sessen skyldes ditt navn. Jesu navn og makt er kjernen i alt godt misjonsarbeid. 

Men merk tre ting Jesus sa om det vellykkede oppdraget. (1) I evangeliets 
seier ser Jesus et nederlag for Satan (vers 18). (2) Jo mer man engasjerer seg 
i arbeidet for evangeliet, desto mer kraft får man (vers 19). (3) Evangelistene 
bør ikke finne sin glede i det som er oppnådd på jorden, men i at deres navn er 
nedtegnet i himmelen (vers 20). Himmelen gleder seg over alle som er revet ut 
av Satans klør. Hver sjel vunnet for riket er et slag mot Satans intriger.

Les Luk 10,24 igjen. Nevn noe av det vi har sett, og som profeter og konger 
ønsket å se, uten at de fikk muligheten? Hva burde det bety for oss?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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DET KOSTER 

Sokrates hadde Platon. Gamaliel hadde Saulus. Lederne av ulike religioner har 
hatt hengivne tilhengere. Forskjellen mellom disippelskap i slike tilfeller og det 
å være Jesu disippel, er at det hos de andre er basert på innholdet i en filosofi, 
mens det hos Jesus er forankret i hans person og det han har utrettet. Kristelig 
disippelskap hviler altså ikke bare på Kristi lære, men på det han gjorde for 
å frelse mennesket. Derfor ber Jesus alle sine tilhengere om å identifisere seg 
fullt ut med ham, ta opp sitt kors og følge etter ham. Vandrer man ikke i fotspo-
rene til Golgata, har man ikke noe ekte disippelforhold.

Les Luk 9,23–25; Matt 16,24–28; Mark 8,34–36. Hva er viktig for alle som 
sier de er kristne?

Disippelskap er en aktiv forbindelse mellom de frelste og Frelseren. Som frelste 
skal vi følge Frelseren. Dermed kunne Paulus si: «Jeg lever ikke lenger selv, 
men Kristus lever i meg» (Gal 2,20).

Det koster å være disippel. Det går frem av Luk 9,23: «Om noen vil følge 
etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» 
Merk ordene fornekte, ta opp og følge. Når vi leser at Peter fornektet Jesus, 
kunne vi ikke fått en bedre definisjon av «fornekte». Peter sa: «Jeg kjenner 
ikke Jesus.» Når disippelkallet krever at jeg skal fornekte meg selv, må jeg 
kunne si at jeg ikke kjenner meg: Selvet er dødt. Kristus må ta dets plass (Gal 
2,20). For det andre er det å ta opp korset en oppfordring til daglig korsfestelse 
av selvet. For det tredje: Å følge innebærer at bare Kristus er livets fokus og 
retning.

Jesus utdyper hva det koster å være disippel, for eksempel i Luk 9,57–62: 
ingenting går foran Jesus. Han og han alene kommer først i vennskap og felles-
skap, arbeid og tilbedelse. Som disippel er det ikke valgfritt å dø bort fra selvet. 
Det er obligatorisk. «Når Kristus kaller et menneske, ber han det komme og 
dø. ... Det er den samme død hver gang: død i Jesus Kristus, det gamle men-
neskes død når han kaller. ... Bare den som er død fra sin egen vilje, kan følge 
Kristus.» – Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (New York: 1965), 
side 99. 

Hva har det kostet deg å følge Kristus? Tenk godt over svaret og hva det 
innebærer.

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Å ta korset på seg, skiller selvet fra sjelen og setter mennesket hvor det kan 
lære å bære Kristi byrder. Vi kan ikke følge Kristus uten å bære hans åk, uten 
å løfte korset og bære det etter ham. Hvis viljen ikke er i samsvar med de him-
melske krav, må vi fornekte våre tilbøyeligheter, oppgi våre kjæreste ønsker og 
følge i Kristi fotspor.» –Sons and Daughters of God, side 69.

  Spørsmål til drøftelse
1. Gå tilbake og les spørsmålet på slutten av onsdagens avsnitt i lys av Luk 

10,24. Kan du nevne noe av det vi har vært vitne til og som «mange pro-
feter og konger» ville ha likt å se? Hva med for eksempel oppfyllelsen 
av profetier? Tenk på hvor mye av Daniel 2, 7, og 8 som fremdeles lå i 
fremtiden for mange av disse profetene og kongene, men som er histo-
riske fakta for oss. Hva annet kommer du på?

2. Tenk over Jesu ord om at noen kan få hele verden, men miste sin sjel. 
Hva menes med det? Eller hva med å miste sitt liv for å redde det? 
Hvordan skal det forstås? Det er én ting at ikke-troende klamrer seg 
til denne verdens ting. Det er jo alt de tror de har. Hva skulle de ellers 
klamre seg til? Men hvorfor har vi som tror på Jesus så lett for å kare til 
oss mest mulig av verdslig gods, enda vi vet at denne verden skal er-
stattes av en ny? Hvordan kan vi beskytte oss mot dette bedraget?

3. Les Luk 10,17–20. Det er lett å forstå hvor spennende det var å se at selv 
demoner var underlagt dem i Kristi navn. Les Jesu svar. Hva sier han 
som er så viktig å forstå for alle som driver oppsøkende arbeid? 

  4. Nevn noen utenfor Bibelen som måtte betale dyrt for å følge Kristus, 
kanskje mer enn de fleste? Spør dere selv i gruppen: Hva gikk de glipp 
av, hva kostet det dem å følge Kristus, og ville jeg være villig til å gjøre 
det samme? 
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MOTVILLIG ENGEL
Jagana, Mongolia

Jagana satt på sin vante plass i adventkirken. 
Hun trodde fremdeles, men hun syntes ikke 

hun levde etter sin tro. Studiene tok all hennes 
oppmerksomhet, Jesus betydde ikke lenger så 
mye, og gudstjenestene ble en rutine. Dette 
er min siste gudstjeneste, tenkte hun. Det er 
bedre å slutte enn å leve en løgn.

Men Gud hadde andre planer. Den kvelden 
ringte telefonen. Det var pastor Joshua: ”Jeg 
har gode nyheter. Du er plukket ut til å være 
med i Gullenglene!”

Jagana satt målløs. Hun hadde alltid ønsket 
å være en av disse adventsangerne som reiste over hele Nord-Asia og arbeidet for Gud i ett år.

”Nei, det kan jeg ikke. Jeg er snart ferdig med utdannelsen. Jeg mister stipendet hvis jeg tar et 
friår. Jeg synger ikke godt nok." Hun takket og avsluttet samtalen.

Pastoren ringte igjen noen dager senere, og igjen sa hun nei. Den tredje gangen han ringte, sa 
han: ”Si ikke nei. Bare be om saken i 24 timer.” Det gikk hun med på. Hun ba: "Gud, du som er 
så smart, hvis du virkelig vil at jeg skal være en av Gullenglene, så gi meg et tegn. La foreldrene 
mine og lærerne si OK. Da vet jeg at du vil det." Hun smilte. Foreldrene ville bli sinte, og lærerne 
ville aldri gå med på at hun skulle ta fri fra skolen.

Hun ringte hjem. ”Spør far,” sa moren og ga ham telefonen. ”Spør lærerne,” sa faren. ”Sier de 
ja, så er det OK.”

Jagana satt lamslått. Men selv om hovedlæreren var kristen, visste hun at han ikke likte hennes 
tro, og han ville sikkert ikke gå med på at hun skulle ta fri et år bare for å synge. Han var like 
oppsatt på at hun skulle ta medalje som toppelev som hun var. Men da hun fortalte om Gull-
englene, sa han: ”Gratulerer! Reis!”

Mens Jagana ventet på at pastoren skulle ringe den kvelden, skjønte hun at Gud kalte henne. 
Han er glad i meg ennå, tenkte hun. Han vil fremdeles ha meg.

Jagana strevde på øvelsene og følte at Gud hjalp henne å synge over evne. Han brukte Gull-
englene til å styrke troen hennes. Under en møteserie i Mongolia overga Jaganas mor seg til Jesus. 

Jagana fullførte studiene og er lærer ved Mongolias første adventistskole. Ingenting er større 
for henne enn å kunne fortelle familie og venner og elever om Frelseren.

Mongolia er en ung misjonsmark. Det er litt over 20 år siden de første i menigheten ble døpt. 
Med offeret 13. sabbat vil adventistskolen i Mongolia få et bibliotek. Takk for gavene.

•  Mongolia har 2,8 mill. innbyggere. 
En million bor i hovedstaden Ulan 
Bator.

•  De første som tok imot troen etter 
kommunismens fall, ble døpt i 1993. I 
dag har Mongolia over 1600 adventis-
ter fordelt på ti menigheter og grupper. 

•  De fleste adventistene i Mongolia er 
under 30 år.
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Kristus som herre  
over sabbaten

2. maiLekse 5

Bakgrunnsstoff
Mark 1,21; 6,2; Luk 4,17–19.31–37; 2 Kor 5,17; Luk 6,1–11; 13,10–16.

Minnevers
«Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er 
Menneskesønnen herre også over sabbaten» (Mark 2,27.28). 

Selv om Lukas først og fremst skrev for hedninger, omtaler han sabbaten ofte. 
Av de 54 gangene evangeliene og Apostlenes gjerninger nevner sabbaten, er 
17 i Lukas og 9 i Apostlenes gjerninger. Vi finner 9 i Matteus, 10 i Markus og 
9 i Johannes. Som omvendt hedning må Lukas ha trodd at den syvende dag er 
for både jøder og hedninger. Jesu første komme medførte ikke noen endring av 
sabbaten. 

«Da Kristus var på jorden, la han vekt på gyldigheten av sabbatsbudet. I hele 
sin undervisning viste han ærbødighet for den ordning han selv hadde innført. 
På hans tid var sabbaten blitt forvrengt i den grad at den snarere avspeilte egen-
kjærlige og tyranniske menneskers karakter enn Guds vesen. Kristus avviste 
den falske læren som var innført av mennesker som hevdet at de kjente Gud.» 
– Alfa og Omega, bind 3, side 69 [PK 183].

Denne ukens studium ser på Jesus som Herre over sabbaten: hvordan han 
holdt den og hvordan han var et eksempel for oss. Skikken med å holde den 
første dag i uken som hviledag har ingen støtte verken i Kristus eller NT.
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«SLIK HAN PLEIDE»

«På sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide» (Luk 4,16). Dette er en 
god adventisttekst. De fleste bruker den i evangeliske møter eller i bibelstudier 
for å vise at Jesus hadde for vane å holde sabbaten. Les Luk 4,16-30; se også Jes 
61,1.2

Synagogen var viktig for jødenes religiøse liv. Under eksilet, da tempelet 
ikke lenger eksisterte, ble det bygd synagoger der de tilba og underviste barna. 
En synagoge kunne bygges der det var minst 10 jødiske familier. Jesus, som 
vokste opp i Nasaret, fulgte «skikken» med å gå i synagogen på sabbaten, og 
på sin første reise til hjemstedet er han da også å finne i synagogen. 

Les Mark 1,21; 6,2; Luk 4,16–30; 6,6–11; 13,10–16; 14,1–5. Hva lærer disse 
tekstene om Jesus og sabbaten? Finner du noe som tyder på at han avskaffet 
sabbaten eller pekte ut en annen dag i stedet? 

«Som han pleide» (Luk 4,16). Det er bare Lukas som bruker dette uttrykket: I 
Luk 4,16, da Jesus var i synagogen i Nasaret, og i Luk 22,39, da korset nærmet 
seg, tok Jesus «veien mot Oljeberget som han pleide.» Begge ganger hadde 
«pleide» med tilbedelse og bønn å gjøre. 

Hvorfor skal vi gjøre det til en vane å gå i kirken på sabbaten, slik Jesus 
gjorde? 

For det første: Gud er overalt. Han kan tilbes overalt, men det er noe spesielt 
ved den dagen som ble utpekt ved skapelsen og påbudt i hans lov. 

For det andre er det en anledning til å bekrefte at Gud er vår skaper og 
frelser.

Endelig gir det en anledning til å være sammen og dele hverandres gleder og 
bekymringer. 

De som sier vi er loviske, eller at vi er i fangenskap fordi vi holder sabba-
ten, har nok gått glipp av den store velsignelsen som sabbaten kan være. 
Hvordan har du opplevd hvor befriende det kan være å holde sabbaten?

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 5  /  2. maiMandag

SABBATEN: DENS BUDSKAP OG MENING 

«Han åpnet bokrullen» (Luk 4,17). Sabbaten var ikke bare til for å gå i kirken 
og tilbe, men også for å høre Guds ord. Et liv uten hans Ord er ikke langt fra 
syndens felle: «Jeg gjemmer ditt ord i hjertet så jeg ikke skal synde mot deg» 
(Sal 119,11). 

Les Luk 4,17–19. Hvordan forstår vi disse ordene i dag når vi ser tilbake på 
det vi vet om Jesus, om hvem han var og hva han har gjort for oss? Hvordan har 
du opplevd sannheten i hans messianske uttalelser i din vandring med ham 
som din Herre? 

Da Jesus hadde lest fra Jes 61,1.2, sa han: «I dag er dette skriftordet blitt 
oppfylt mens dere hørte på» (Luk 4,21). Uttrykket i dag fortjener oppmerksom-
het. Jødene forventet at Guds rike skulle komme på en dramatisk, militaristisk 
måte en gang i fremtiden, kaste ut et fremmed regime fra Judea og gjeninnføre 
Davids kongedømme. Men Jesus sa at riket allerede hadde kommet i hans 
person og at han ville bryte syndens makt, knuse djevelen og befri de under-
trykte som han holdt fanget. 

Tenk også på hvor nært sabbaten er forbundet med Jesu messianske krav. 
Sabbaten er en dag til hvile i Kristus (Hebr 4,1–4). Den er et symbol på den 
frihet vi har i ham (Rom 6,6.7). Sabbaten åpenbarer ikke bare Guds skaperverk, 
men også løftet om en ny skapning i Kristus (2 Kor 5,17; 1 Kor 15,51–53). Det 
er heller ingen tilfeldighet at Jesus valgte nettopp sabbaten til å utføre mange 
av sine helbredelser. Slik satte han fri dem som var undertrykt og plaget av 
sykdom.

Sabbaten er en ukentlig påminnelse om hva vi har fått i Jesus, og den er ris-
set inn i noe som mer uforanderlig enn stein, nemlig tid.

Hvordan har sabbatshelligholdelsen gitt deg en bedre forståelse av frelse 
ved tro alene, slik at du kan hvile i det Jesus har gjort for deg og ikke behø-
ver å prøve å gjøre deg fortjent til himmelen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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HELBREDELSER I KAPERNAUM 

Da han ble avvist i Nasaret, dro Jesus tilbake til Kapernaum, der han hadde 
arbeidet før (Matt 4,13). Denne byen ble basen for hans virksomhet i Galilea. I 
Kapernaum lå det en synagoge, kanskje bygget av en romersk offiser (Luk 7,5), 
og Jesus gikk dit på sabbatsdagen, slik han pleide. 

På denne ene sabbaten engasjerte Jesus seg i både undervisning, helbredelse 
og forkynnelse. Det sies ikke noe om hva han talte om, men folk reagerte med 
undring, «for han talte med myndighet» (Luk 4,32). Det han sa, stod i kontrast 
til rabbinernes undervisning. Ingen lettvinte virkemidler. Han holdt seg til 
Bibelen, forkynte på en myndig måte, i Den hellige ånds kraft, kalte synd ved 
dens rette navn og oppfordret til omvendelse.

Les Luk 4,31–37. Hvilke store sannheter avdekker disse versene om (1) den 
store konflikt, (2) djevlenes eksistens, (3) formålet med sabbaten og (4) Guds 
makt over det onde? Hva annet finner du der? 

I Luk 4,31–41 finner vi den første av fem sabbatshelbredelser som Lukas 
nevner (se Luk 4,38.39; 6,6–11; 13,10–16; 14,1–16). I talen i Nasaret kunn-
gjorde Jesus at det er hans oppgave å helbrede og sette undertrykte fri. I 
Kapernaum konfronterte en besatt Jesus med en bekjennelse på en sabbatsdag 
da synagogen var full av mennesker: ««Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? ... 
Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» (Luk 4,34). Den onde ånden, som var en av 
Satans ånder, gjenkjente fort Frelseren som var blitt menneske. I denne histo-
rien blir sløret mellom den synlige og den usynlige verden trukket til side.

Tenk på hvor åpenlyst den store konflikten manifesterte seg her. Ofte er det 
mindre opplagt. Hvordan utspiller den seg i ditt liv? Hvordan kan du håpe å 
vinne seier i denne kampen? Se også 1 Kor 15,2.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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HERRE OVER SABBATEN 

Luk 6,1–11 gjengir to historier om hvordan Jesus irettesatte fariseerne på 
sabbaten. 

Les den første historien i Luk 6,1–5. Hva sa Jesus til anklagene om at han og 
disiplene hans ikke brydde seg om loven og sabbaten?

Mens de gikk gjennom en mark, ga disiplene seg til å plukke aks, gned dem 
i hendene og spiste dem. Men fariseerne forandret på fakta og sa at disiplene 
brøt sabbatsbudet. Jesus satte historien i perspektiv da han viste til kong David, 
som spiste skuebrødene, som bare prestene fikk lov til å spise, den gang han var 
sulten og gikk inn i Guds hus. Slik viste Jesus hvordan fariseerne hadde hopet 
regel på regel, tradisjon på tradisjon og gjort sabbaten til en byrde i stedet for 
den gleden den skulle være. 

Les den andre historien i Luk 6,6–11. Hvilke lærdommer om sabbaten møter 
vi også her?

Selv om alle de synoptiske evangeliene gjengir historien, er det bare Lukas som 
forteller at det var mannens høyre hånd som var vissen. Legen Lukas’ tilleggs-
detalj gjør at vi forstår de alvorlige følgene denne fysiske skrøpeligheten må 
ha hatt for mannens evne til å leve et normalt liv. Møtet fikk to konsekvenser: 
Først ventet fariseerne på å kunne anklage Jesus for sabbatsbrudd i tilfelle han 
helbredet mannen. For det andre leste Jesus tankene deres og viste at han er 
Herre over sabbaten, han hadde skapt den og ville ikke svikte sin oppgave med 
å fri den stakkars mannen fra den syndsyke verdens trelldom. Dermed satte 
han sabbaten i dens rette perspektiv: Det er lov å gjøre godt og å redde liv på 
sabbaten (Luk 6,9–11).

Tenk hvor forblindet disse lederne var av regler og forskrifter som de trodde 
kom fra Gud. Hvordan kan vi unngå den samme feilen så vi ikke lar tradisjo-
ner og menneskebud gjøre oss blinde for dypere sannheter?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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SABBATEN: DEN SYKE KONTRA OKSEN OG SØNNEN 

Lukas er det eneste av de tre synoptiske evangeliene som har med disse to 
sabbatshelbredelsene (Luk 13,10–16; 14,1–15). Den første gjorde synagogefor-
standeren forarget på Jesus. Den andre satte fariseerne på plass. I begge tilfeller 
brukte Jesu fiender feiltolkninger av loven til å si at han brøt sabbaten. 

Les Luk 13,10–16 og 14,1–6. Hva kan dette lære oss om hvor lett det er å 
fordreie viktige bibelske sannheter?

Tenk på den invalidiserte kvinnen. Fariseerne så ned på henne fordi hun var 
kvinne. Hun hadde vært krøpling i 18 år, lenge nok til å sette hennes tålmodig-
het på en alvorlig prøve og overbevise henne om livets meningsløshet. Og hun 
kunne ikke løse problemet selv. 

Guds nåde kommer til henne i egen person. Jesus ser henne, kaller på henne 
at hun skal komme bort til ham, taler til henne for at hun skal bli helbredet, 
legger hendene på henne, og «straks rettet hun seg opp» (Luk 13,13). Atten års 
smerte må vike for et øyeblikk av ren glede, og hun «lovpriste Gud» (vers 13). 
Hvert verb som Lukas benyttet er det inspirerte ords måte å anerkjenne kvin-
nens verdi og verdighet på. Ja, ethvert foraktet menneskes verdi og verdighet, 
uansett livssituasjon.

I det andre mirakelet (Luk 14,1–6), der Jesus er på vei hjem til en fariseer for 
å spise et måltid mat på sabbaten, helbreder han en mann som har lidd av vann 
i kroppen. Jesus forutså innvendingene fra lederne som voktet på ham og stilte 
dem to spørsmål: For det første, om lovens formål: Er det tillatt å helbrede på 
sabbaten eller ikke? For det andre, et menneskes verdi: Om en av dere har en 
sønn eller en okse som faller i brønnen, vil han ikke da straks trekke dem opp, 
selv om det er sabbat? Poenget burde ha vært opplagt. Og det var det jo, for de 
hadde ikke noe svar på det han hadde sagt. Jesus avslørte hykleriet, det verste 
slags hykleri fordi det kom forkledd som hellighet og rettferdig harme over det 
de oppfattet som et klart brudd på Guds hellige lov.

Man skal virkelig være forsiktig.

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Gud kunne ikke holde sin hånd tilbake et øyeblikk uten at menneskene ville 
falle i avmakt og dø. Menneskene har også en gjerning å gjøre på denne dagen. 
De nødvendige ting i livet må ivaretas. De syke må pleies og behovet hos dem 
som er i nød, må avhjelpes. Den som forsømmer å lindre lidelser på sabbaten, 
vil ikke bli holdt skyldfri. Guds hellige hviledag ble til for menneskets skyld, 
og barmhjertighetsgjerninger er i full harmoni med denne hensikten. Gud 
ønsker ikke at hans skapninger skal lide smerte en eneste time, når den kan 
lindres på sabbaten eller på hvilken som helst annen dag.» – Alfa og Omega, 
bind 4, side 172 [DA 207].

«Ingen annen forordning som ble betrodd jødene, tjente i så stor grad til å 
særprege dem blant de folkeslagene som bodde omkring dem, som tilfellet var 
med sabbaten. Guds plan var at helligholdelsen av denne dagen skulle utpeke 
dem som sanne tilbedere. Den skulle være et tegn på at de hadde skilt seg fra 
avgudsdyrkelsen, og at de var forbundet med den sanne Gud. Men for å kunne 
holde sabbaten hellig, måtte menneskene selv være hellige. Ved tro måtte de få 
del i Kristi rettferdighet.» – Alfa og Omega, bind 4, side 238–240 [DA 283]. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Er det ikke utrolig hvor klart Bibelen taler om Jesus og sabbaten? Og 

likevel insisterer millioner av kirkegjengere rundt om i verden på at sab-
batsbudet ikke gjelder lenger, eller at det ikke spiller noen rolle, eller at 
det å holde sabbaten er ensbetydende med lovtrelldom. Hva burde dette 
si oss om betydningen av urokkelig troskap og lydighet mot Guds ord? 
Om noe så grunnleggende som Guds hellige lov er de fleste så blinde. 
Hvilken advarsel kommer Jesus med i Mark 13,22?

  2. Satan har gjort sitt beste for å ødelegge sabbaten: Han brukte lederne i 
Israel til å gjøre den til en tung bør, slik at den ble noe annet enn det den 
skulle være. Og han brukte, og bruker fortsatt, kirkeledere til å avfeie 
den som gammeldags, lovisk, eller en jødisk tradisjon. Hva er det ved 
sabbaten og det den innebærer som gjør den til skyteskive for Satans 
fiendskap? 

3. Jesus er «Herre over sabbaten» (Luk 6,5). Hva innebærer dette utsagnet 
for vår holdning til sabbaten?
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VÆR STERK
Boldroo, Mongolia

”Avsluttende eksamen er på lørdag,” sto det 
på plakaten. Og Boldroo som hadde ofret så 
mye for å komme så langt! Hun hadde tatt 
hele semestre fri for å spare til skolegangen 
og hadde tigget om å få ta eksamener på andre 
dager enn sabbaten.

Boldroo gikk og snakket med studieinspek-
tøren. ”Du får ta eksamen samme dag som 
alle andre. Ut!” freste han.

Da sabbaten kom, måtte Boldroo kon-
sentrere seg for ikke å tenke på eksamen i 
kirken. Da hun kom hjem, ringte telefonen. 
”Eksamenspapirene kan hentes nå,” sa skolens 
sekretær. Boldroo takket og la på. Flere ringte den ettermiddagen og ba henne skynde seg.

Boldroo visste at eksamen vanligvis endte kl. 20, før solnedgang. Hun ba til Gud om kraft til 
ikke å gå før tiden og ventet til det mørknet. 

Det var mørkt da Boldroo kom til kontoret. Til hennes overraskelse satt det flere og ventet på å 
legge frem sine papirer. Hun signerte eksamensregisteret og ga oppgaven sin til en lærer. 

Boldroo måtte forklare noen av de andre at hun ventet så lenge med å komme fordi hun ville 
holde Guds hviledag hellig. 

Tiden gikk, og det var over midnatt før det ble hennes tur. Hun la frem sitt prosjekt, men i 
stedet for å spørre om det, spurte lærerne om hennes tro.

”Dette er første gang vi ikke har blitt ferdige til kl. 20," sa en av dem. "Din Gud må være stor 
som gjør det mulig for deg å ta eksamen.” Boldroo nikket og forklarte. De lyttet oppmerksomt. 

Boldroo besto eksamen. Noen av klassekameratene ba om å få bli med i kirken. De ville vite 
mer om hennes tro.

•  De første adventistmisjonærene til 
Mongolia var russere og kom i 1926. 
Men noen år senere ble landet kommu-
nistisk, og arbeidet stoppet opp.

•  I dag er det over 1600 adventister i 
landet, de fleste er unge.

•  For flere år siden gikk offeret 13. 
sabbat til å hjelpe noen menigheter å 
kjøpe møtelokaler eller utvide dem de 
hadde.
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Kvinner i Jesu virksomhet

9. maiLekse 6

Bakgrunnsstoff
Luk 1,39–55; 2,36–38;7,11–17.36–50; Rom 10,17; Luk 8,1–3; 18,1–8.

Minnevers
«For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. ... Her er ikke jøde 
eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere 
er alle én i Kristus Jesus» (Gal 3,26–28).

Lukasevangeliet kalles iblant «Kvinneevangeliet» fordi det ofrer mer plass på 
Jesu omsorg for kvinners behov og viser hvor engasjert kvinner var i hans verk. 

På Jesu tid hadde kvinner lav status. Noen jøder takket Gud for at de ikke 
ble født som slave, hedning eller kvinne. I greske og romerske samfunn ble 
kvinner noen ganger enda verre behandlet. Romersk kultur utviklet en nesten 
grenseløs umoral. En manns kone skulle ofte bare produsere legitime arvinger, 
og så hadde han konkubiner for sine lysters skyld.

Men Jesus betraktet kvinner som døtre av Abraham (se Luk 13,16). Den 
tidens kvinner må ha vært glade for å høre at de er Guds barn og likeverdige 
med menn i Guds øyne. I dag går det samme budskapet til kvinner av alle 
folkeslag: alle, kvinner som menn, er ett i Kristus Jesus.
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KVINNER SOM GLEDET SEG OVER JESU KOMME 

Bare Lukas beskriver kvinnenes reaksjon på den kosmiske historie: at Guds 
Sønn kom som menneske for å oppfylle det messianske håp. Selv om de ikke 
riktig forsto det som skjedde, avslørte det de sa og gjorde deres tro og forund-
ring over det Gud gjorde.

Les Luk 1,39–45, møtet mellom Elisabet og Maria. Hva sier Elisabet som 
avslører hennes forståelse av de begivenhetene som fant sted?

Etter at Elisabet hadde talt, fortsatte Maria (Luk 1,46–55). Disse ordene leses 
ofte som en sang. Den er full av bruddstykker fra GT. Sitatene viser at Maria 
hadde studert Skriften. Marias sang er ikke bare forankret i Skriften, men også 
i hennes gudsforhold. Den avslører samfunnet mellom hennes sjel og hennes 
Herre, og mellom hennes tro og Abrahams håp. 

Les Luk 2,36–38. Hvilke viktige sannheter kastes det lys over i historien om 
Anna i tempelet?

Forventningene oppfylles i Jesus. En gammel enke erkjenner underet, og fra 
da av gjorde hun det til sin oppgave å fortelle om Frelseren til alle som kom til 
tempelet. Hun ble den første kvinnelige evangelist.

Prøv å forestille deg disse kvinnenes undring og forbauselse over det som 
skjer rundt dem. Hvordan kan vi holde liv i undringen over de store sannhe-
tene vi er satt til å forkynne?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________



50 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 5

Lekse 6  /  9. maiMandag

KVINNER OG JESU HELBREDELSER 

Les Luk 7,11–17, historien om underet i Nain. Denne fattige enken stod overfor 
en ny prøvelse, sin eneste sønns død. En stor skare sørgende gikk med henne 
i begravelsesfølget. Tapet av hennes eneste sønn og en usikker fremtid gjorde 
enken til et bilde på sorg og håpløshet. 

Men på vei ut av byen møtte begravelsesfølget et annet følge på vei inn. 
Foran i den ene prosesjon gikk døden og en kiste, foran i det andre følget gikk 
livet i form av Skaperens majestet. Da følgene møttes, betraktet Jesus enken. 
«Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: ‘Gråt 
ikke!’» (Luk 7,13). Oppfordringen om ikke å gråte ville vært meningsløs om 
den ikke hadde kommet fra Jesus, livets Herre. Bak ordene «gråt ikke!» lå 
kraften til å fjerne årsaken til hennes gråt: Jesus bøyde seg, rørte ved båren og 
ba den unge mannen reise seg. Den som rørte et lik, ble seremonielt uren  
(4 Mos 19,11–13), men for Jesus var medfølelse viktigere enn seremonier. Det 
var viktigere å oppfylle menneskers behov enn å følge ritualer.

Landsbyen Nain ble ikke bare vitne til et stort under. Den fikk også et stort 
budskap: Hos Jesus er det ikke forskjell på menns og kvinners smerte. Og hans 
nærvær gjør dødens makt til skamme.

Les også Luk 8,41.42.49–56. Jairus var en innflytelsesrik person. Som 
synagogeforstander hadde han ansvaret for det som skjedde i synagogen. Hver 
sabbat plukket han ut den som skulle lede bønn, skriftlesning og forkynnelse. 
Jairus var ikke bare betydningsfull, han var også rik og mektig. Han elsket sin 
datter og nølte ikke med å be Jesus om å helbrede henne.

I disse historiene var det kraften i Jesu ord som førte en død sønn tilbake 
til sin mor og en død datter tilbake til sin far. Tenk på hvor utrolig dette må 
ha vært for dem som var vitne til det. Hva kan disse historiene lære oss om 
Guds kraft? Hva sier de om hvor lite vi forstår denne kraften (selv dagens 
vitenskap aner ikke hvordan det kunne skje). Og aller viktigst: Hvordan kan 
vi lære å stole på denne kraften og Guds godhet uansett omstendigheter? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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KVINNER I TAKKNEMLIGHET OG TRO 

I Luk 7,36–50 leser vi om hvordan Jesus forvandlet et måltid til en stor åndelig 
begivenhet som ga en syndig kvinne verdigheten tilbake. Fariseeren Simon var 
en velaktet borger som inviterte Jesus til et måltid mat. Ved bordet ble det uro 
da «en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv» (vers 37) løp rett bort til 
Jesus, knuste en alabastkrukke med dyr salve som hun helte over ham, bøyde 
seg for hans føtter og vasket dem med sine tårer. 

Hva kan vi lære av kvinnens utbrudd av takknemlighet, og det at Jesus god-
tok hennes troshandling?

«Hennes tilfelle så håpløst ut i menneskers øyne, men Jesus så at Maria hadde 
muligheter til det gode. Han så de bedre trekk i hennes karakter. Gjennom 
frelsesplanen har menneskene fått store muligheter, og i Maria skulle disse 
muligheter bli virkeliggjort. Ved hans nåde fikk hun del i guddommelig  
natur. ... Maria var den første ved graven etter oppstandelsen. Hun var den 
første som forkynte at Frelseren var stått opp.» – Alfa og Omega, bind 5, side 
118 [DA 568].

I Luk 8,43–48 blir et menneske i den ytterste fortvilelse gjenstand for Frel-
serens anseelse. I mange, lange år hadde kvinnen hatt en uhelbredelig sykdom 
som herjet med kropp og sjel. Men etter denne 12 år lange tragedien får hun et 
glimt av håp: «Hun hadde fått høre om Jesus» (Mark 5,27). 

Hva hadde hun hørt? Litt eller mye, vi vet ikke. Men hun visste at Jesus 
brydde seg om de fattige. Han oppsøkte samfunnets utskudd. Han tok på 
spedalske. Han gjorde vann til vin, og best av alt: Han tok seg av fortvilte men-
nesker. Og hun var fortvilt. Men å høre var ikke nok, det må føre til tro (Rom 
10,17). Og troen fikk henne til å berøre fliken av kappen hans. Berøringen var 
uttrykk for målrettet, virkningsfull tro på Kristus. Bare slik tro kan ta imot 
velsignelsen fra livgiveren: «Din tro har frelst deg» (Luk 8,48).

Vi har lett for å dømme folk etter utseendet. Det er ikke alltid vi sier noe, 
men innerst inne dømmer vi dem, og det er fryktelig galt. Hvordan kan vi 
avlære oss å dømme andre, ikke engang med våre tanker, når ingen vet hva 
vi ville ha gjort om vi hadde vært i deres sted?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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NOEN KVINNER SOM FULGTE JESUS 

Les Luk 10,38–42. Hva kan denne historien lære oss? (Se også Luk 8,14) 

Marta tok seg av gjestene og «var travelt opptatt med alt som skulle stelles i 
stand» (Luk 10,40). Men «Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til 
hans ord» (vers 39). Ja, i den grad at Marta klaget til Jesus over at hun ble alene 
om det krevende arbeidet. Jesus irettesatte henne ikke, men han påpekte nød-
vendigheten av å prioritere riktig. Fellesskapet med Jesus er disippelens første 
bud. Potluck får heller vente.

«Kristi sak trenger samvittighetsfulle, energiske arbeidere. Det er et stort 
virkefelt for slike som Marta med deres iver for aktivt misjonsarbeid. Men 
sammen med Maria bør de først finne sin plass ved Jesu føtter. Flid, punktlig-
het og energi må bli helliget ved Kristi nåde. Da vil livet bli en uovervinnelig 
kraft til det gode.» – Alfa og Omega, bind 5, side 79 [DA 525].

Les Luk 8,1–3; 23,55.56; 24,1–12. Hva sier disse versene om kvinnenes rolle 
i Kristi verk?

Etter som hans virkefelt ble større, «reiste Jesus omkring og forkynte i byene 
og landsbyene» (Luk 8,1) sammen med de tolv. Lukas forteller også at noen 
kvinner som Jesus hadde helbredet, som ble grepet av hans forkynnelse, og 
som var rike, også deltok i hans utvidede virksomhet. Her er noen av dem 
Lukas nevner: (1) visse kvinner som var helbredet for onde ånder, blant dem 
Maria Magdalena, (2) Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos 
Herodes, (3) Susanna (4) og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus» 
(vers 3). 

Når vi vet at Jesus døde for alle mennesker, er det lettere å forstå at alle er 
like betydningsfulle i Guds øyne. Hvor godt skinner denne sannheten gjen-
nom i våre holdninger? Hvordan kan du legge av din tilbøyelighet til å se 
ned på andre som om de var mindre verdt enn deg?

______________________________________________________________________________________________________
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OFFERGLEDE OG UTHOLDENHET I BØNN 

Lukas viser hvordan Jesus benyttet to enker for å formidle viktige sannheter. 
I det første tilfellet (Luk 18,1–8), syntes Jesus synd på en fattig enke som 

kom ut for en korrupt dommer i sin kamp for rettferdighet. Hun var blitt offer 
for urettferdighet og svindel, og likevel trodde hun på lov og rett. Men dom-
meren var anti-Gud og anti-folk og så ingen grunn til å hjelpe henne. Bibelen 
insisterer på omsorg for enker (2 Mos 22,22–24; Sal 68,6; Jes 1,17), men dom-
meren brydde seg ikke om loven. Enken hadde imidlertid ett våpen: utholden-
het. Med den trettet hun ut dommeren og fikk sin rett.

Lignelsen inneholder tre lærdommer: (1) be alltid og mist ikke motet (Luk 
18,1), (2) bønn skaper endringer, også i en ond dommers sinn, og (3) utholden-
de tro er tro som seirer. Sann tro har et råd med evig gyldighet til den kristne: 
gi aldri opp, selv om du må vente til «Menneskesønnen kommer» før du får din 
rett (vers 8).

I det andre tilfellet (Luk 21,1–4; Mark 12,41–44) var ikke Jesus før ferdig 
med å fordømme de skriftlærde og lederne ved tempelet for deres religiøse 
hykleri, før han pekte på en klar kontrast til dem: en fattig enke som viser hva 
sann tro er.

Jesus beskrev noen av de religiøse lederne som personer som «eter enker ut 
av huset» (Luk 20,47) og forbryter seg på Skriftens krav om å hjelpe enker og 
fattige. Også den gang var det mange som bare ga for å ta seg godt ut, og hva 
verre var: Det de ga, ga de av sin overflod. Deres gaver var ikke noe offer. Som 
motstykke ba Jesus disiplene legge merke til enken som et eksempel på sann 
gudstro, for hun ga alt hun eide.

Den første gruppen var bare ute etter å bli lagt merke til. Enkens gave var 
et offer til Guds ære. Det som fikk enken til å gi sine to mynter, var ønsket om 
å tjene Gud med alt hun hadde, for hun innså at Gud eide alt. Det som teller i 
Skaperens altseende øyne, er ikke det vi gir, men hvorfor vi gir, ikke hvor mye 
vi gir, men hvor stort vårt offer er.

Hvor mye gir du av deg selv for andres skyld og for Guds sak?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 6  /  9. maiFredag

VIDERE STUDIUM

«Han husket på sin mor midt i de forferdelige lidelsene på korset. Han viste seg 
for de sørgende kvinnene og sendte, dem av sted med det glade budskapet om 
at Frelseren hadde stått opp fra de døde. Han er alle mødres beste venn også i 
dag, og er villig til å hjelpe i alle livets forhold.» – Det kristne hjem, side 154 
[AH 204]. 

«Herren har arbeid til kvinner så vel som menn. De kan finne sin plass i 
hans verk i denne krisen, og han vil arbeide gjennom dem. Hvis de er besjelet 
av pliktfølelse og arbeider under av Den hellige ånds veiledning, vil de ha ak-
kurat den selvbeherskelsen som skal til i vår tid. Frelseren vil la sitt lys skinne 
over disse selvoppofrende kvinner og gi dem en kraft som overgår mennenes. 
I hjemmet kan de gjøre et arbeid som menn ikke kan gjøre, et arbeid som når 
inn til folk. De kan komme nær til dem som menn ikke kan nå. Det er bruk for 
deres innsats.» – Evangelism, side 464, 465. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Noe av det mest interessante i evangeliene er kvinnenes rolle ved Jesu 

oppstandelse. I alle evangeliene er kvinnene de første som ser den 
oppstandne Kristus og kunngjør hans oppstandelse for andre. Mange 
som ser det som sin oppgave å forsvare Bibelens troverdighet, har be-
nyttet dette til å fastslå at Jesus virkelig stod opp. Hvorfor er kvinnenes 
rolle så viktig? Dersom historiene om Jesu oppstandelse var oppspinn, 
slik noen har ment, ville vel ikke evangeliene sagt at kvinner, som ikke 
nøt anseelse i samfunnet, var de første som så og forkynte Jesus? Hvis 
historiene var diktet opp for å prøve å få folk til å tro, ville de vel heller 
brukt menn som vitner? Snakk om dette. 

  2. I et samfunn som ikke alltid anerkjenner kvinnens verdi, ga Jesus dem 
den status som tilhører dem i kraft av Guds skaperakt: Menn og kvinner 
er skapt i Guds bilde og likestilt i hans øyne. Men selv om de er likestilt i 
Guds øyne, er ikke menn og kvinner likedan. Hvordan kan vi insistere på 
likestilling mellom menn og kvinner i Guds øyne og likevel erkjenne og 
anerkjenne forskjellene og følgene av disse forskjellene?
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• Japan ligger utenfor Korea-halvøya. 
Arealet er på 378 000 km2, og landet 
består av fire store øyer og over 4000 
mindre øyer.

• Hovedstaden heter Tokyo og er ver-
dens største by.

• Japan har over 50 000 mennesker 
som er over 100 år.

• Det er flere kjæledyr enn barn i Japan.

9 .  ma i

MER VERDT ENN PENGER
Helio, Japan

Jeg heter Helio. Jeg er søramerikaner og 
kom til Japan på jakt etter et bedre liv. 

Min far var japansk innvandrer i Brasil og 
buddhist. Mor hadde japansk bakgrunn og 
var katolikk. Da jeg var 14 år, døde far av 
tuberkulose.

Han hadde drevet en urmakerforretning 
som jeg måtte ta over. Det var vanskelig å 
godta hans død og ta over forsørgeransvaret. 
Jeg begynte å lese i Bibelen og kom over Joh 
14,6: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen 
kommer til Far uten ved meg.”

Livet var ikke lett, og 26 år gammel flyttet jeg til Japan, men der ble det bare verre! Jeg hadde 
ryggsmerter, og ingenting hjalp. Så gikk ekteskapet over styr. 

Jeg mistet helt styringen, inntil en adventist, Silvio, begynte på fabrikken der jeg arbeidet. Han 
hadde store smerter etter en ulykke, men han var glad. Jeg beundret ham.

Etter noen måneder ba Silvio meg med i kirken. Vi ble venner, og han fortalte meg om Jesus 
og at han kunne forandre mitt liv. Takket være ham begynte jeg å gå i kirken og tok bibelstudier. 
Snart ble jeg døpt.

Det var for ti år siden. Nå er jeg litteraturevangelist. Jeg er også leder for en nydannet adven-
tistmenighet i Yaizu. Jeg er gift med en sykepleier og har et barn på to år. Jeg takker Gud for at 
han har forvandlet mitt liv.

Mange tusen søramerikanere av japansk avstamning bor og arbeider i Japan. Medlemmene 
gjør en oppriktig innsats for å nå disse immigrantene, slike som Helio. Ett av prosjektene 13. sab-
bat er å bygge et internasjonalt evangeliesenter i Japan. Takk for at du støtter misjonsarbeidet.
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Jesus, Den hellige ånd, 
og bønn

16. maiLekse 7

Bakgrunnsstoff
Luk 2,25–32; Joh 16,5–7; Luk 23,46; Luk 11,1–4; Matt 7,21–23; Luk 11,9–13.

Minnevers
«Jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så 
skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han 
finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for» (Luk 11,9.10). 

Av de tre synoptiske evangeliene er det Lukas som taler oftest om Jesu sam-
funn med Den hellige ånd. Mens Matteus henviser til Ånden 12 ganger og 
Markus seks ganger, har Lukas 17 henvisninger i evangeliet og 57 i Apostlenes 
gjerninger. Fra Jesu unnfangelse (Luk 1,35) til kunngjøringen av hans globale 
misjon (Luk 24,44–49) ser Lukas en viktig sammenheng mellom Jesus og 
Den hellige ånd. Denne sammenhengen er viktig for å forstå Jesu virksomhet. 
Likeledes viser Lukas betydningen av bønn i Jesu liv og virke. Jesus var Gud 
og likestilt med Faderen og Ånden, men i sin menneskelighet ga han oss et 
eksempel på bønn. 

Hvis Jesus hadde behov for å be, så må vel vi trenge det enda mer? 
«Uten uavlatelig bønn og stadig årvåkenhet står vi i fare for å bli likegyldige 

og vike av fra den rette sti. Motstanderen søker hele tiden å stenge veien til 
nådestolen for at vi ikke ved alvorlig påkallelse og tro skal få nåde og kraft til å 
motstå fristelse.» – Veien til Kristus, side 111–112 [SC 95].
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Lekse 7  / 16. mai Søndag

JESUS OG DEN HELLIGE ÅND 

Lukas var omvendt hedning og apostelen Paulus’ reisefølge. Som sådan betrak-
tet han hele den kristologiske inntreden i historien, fra Jesu fødsel til hans 
himmelfart og menighetens utbredelse, som et Guds under som ble igangsatt 
og videreført av Den hellige ånd. I Jesu liv ser vi hele guddommen i aksjon for 
å frelse oss (Luk 3,21.22). Dette er noe Lukas understreker med sine mange 
henvisninger til Den hellige ånd.

Hva sier disse versene om Den hellige ånds rolle i Kristi komme som men-
neske? Luk 1,35.41; 2,25–32. 

Jesu misjon begynte med flere omtaler av Den hellige ånd. Ifølge Lukas sa 
døperen Johannes at selv om han døpte med vann, ville den som skulle komme 
etter ham, døpe med Ånden (Luk 3,16). Ved Jesu dåp stadfestet både Faderen 
og Den hellige ånd ektheten av hans oppdrag. Gud Fader erklærte ovenfra at 
Kristus er hans elskede Sønn som er sendt for å frelse menneskeheten, mens 
Den hellige ånd kom ned over ham i form av en due (Luk 3,21.22). Fra da av 
ble Jesus «fylt av Den hellige ånd» (Luk 4,1) og var klar til å møte fienden i 
ørkenen og begynne sitt virke (Luk 4,14). 

I de første ordene i talen i Nasaret anvendte han Jesajas messianske pro-
feti på seg selv: «Herrens Ånd er over meg» (vers 18). Ånden var hans faste 
følgesvenn og skulle være blant Jesu tilhengere når han ikke kunne være blant 
dem lenger (Joh 16,5–7). Ikke bare det, Jesus lovet at Gud ville gi Åndens gave 
til dem som ber om det (Luk 11,13). Den Ånd som alltid forbandt Kristus med 
hans far og frelsesoppdraget, er den samme Ånd som skulle styrke disiplene i 
deres trosvandring. Derfor er Ånden av avgjørende betydning i kristenlivet, og 
blasfemi mot Den hellige ånd er den alvorligste av alle synder (Luk 12,10).

Hvordan kan vi i praksis åpne oss for Den hellige ånds veiledning? Altså: 
Hvordan kan vi sørge for at våre valg ikke forherder oss mot hans røst?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 7  / 16. maiMandag

JESU BØNNELIV 

Noen av de mange gangene Jesus ba, er bare nevnt i Lukas. Merk deg følgende 
hendelser som viser Jesus i bønn i viktige øyeblikk.

1. Jesus ba ved sin dåp (Luk 3,21). «Et nytt og viktig avsnitt av hans liv åp-
net seg for ham. Han var nå i ferd med å gå inn i sin livskamp på et videre felt.» 
– Alfa og Omega, bind 4, side 84 [DA 111]. Han våget ikke å starte den neste, 
store fasen i sitt virke – som til slutt ville føre til Golgata kors – uten bønn. 

2. Jesus ba før han valgte de tolv disiplene (Luk 6,12.13). Ingen leder 
velger sine folk på måfå. Men Jesus valgte ikke bare medarbeidere, han valgte 
dem som ville forstå og gjøre seg til ett med hans person og oppdrag. «Deres 
gjerning var den viktigste som mennesker noen gang var blitt kalt til. Bare 
Kristi gjerning var større enn deres.» – Alfa og Omega, bind 4, side 246 [DA 
291]. 

3. Jesus ba for disiplene (Luk 9,18). For å være en disippel, må vi satse fullt 
og helt på Jesus, slik at vi forstår hvem han virkelig er. For at de tolv skulle vite 
hvem han var, var Jesus «alene og ba», og deretter stilte han dem det avgjø-
rende spørsmålet: «hvem sier dere at jeg er?» (Luk 9,20)

4. Jesus ba før hans herlighet ble åpenbart på fjellet (Luk 9,28–36) og 
fikk den andre bekreftelsen på at han var Guds Sønn. Ingen prøvelser kunne 
rokke ved det nære forholdet mellom Faderen og Sønnen. Bønnen førte også til 
at disiplene ble «øyenvitner og så hans guddommelige storhet» (2 Pet 1,16).

5. Jesus ba i Getsemane (Luk 22,39–46). Dette er kanskje frelseshistoriens 
viktigste bønn. Her knytter Frelseren himmel og jord sammen, og dermed kne-
setter han tre viktige prinsipper: (1) Guds vilje og mål kommer først,  
(2) plikten til å følge denne prioriteringen om det så skal koste blod og død, 
og (3) kraft til å overvinne enhver fristelse underveis mot gjennomføringen av 
Guds hensikt.

6. Jesus ba og overlot sitt liv i Guds hånd (Luk 23,46). I sine siste ord på 
korset: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» gir Jesus oss innsikt i bønnens 
formål. Ved fødsel og død, overfor fiender og venner, enten vi sover eller er 
våken, må vi holde kontakten med Gud gjennom bønn. 

Hva sier disse eksemplene om ditt eget bønneliv?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 7  / 16. mai Tirsdag

HERRENS BØNN 1. DEL 

Les Luk 11,1–4. Hvordan kan disse versene hjelpe oss å forstå hvordan bønn 
fungerer? 

«Far» er det ordet som best beskriver Jesu forståelse av Gud og er brukt minst 
170 ganger i de fire evangeliene. Når vi tiltaler Gud som vår Far, erkjenner vi 
at han er en person og kan ha det mest intime forhold til mennesker. Gud er 
like personlig, like ekte, like kjærlig og like omsorgsfull som en menneskelig 
far. Men han er vår Far i himmelen. Han er ikke som vår jordiske far, for han er 
allmektig, allvitende, overalt til stede og fullkomment hellig. 

Uttrykket «Far i himmelen» minner oss   om at Gud er hellig og personlig og 
at kristendommen verken er en filosofisk idé eller en panteistisk forestilling om 
en gud som er alt.

«La navnet ditt helliges» (Luk 11,2). Her har vi enda en påminnelse om 
Guds hellighet. De som sier de følger Herren, må holde hans navn hellig i ord 
og gjerning. Å si at man følger ham og samtidig synde mot ham, er å misbruke 
hans navn. Jesu ord i Matt 7,21–23 kan gi oss innsikt i hva det vil si å hellige 
Guds navn.

«La riket ditt komme» (Luk 11,2). Evangeliene henviser til Guds rike over 
100 ganger: nesten 40 ganger i Lukas, nesten 50 i Matteus, 16 i Markus og 3 
i Johannes. Det var dette Jesus kom for å åpenbare og opprette, både i nådens 
rike her og nå og i løftet om herlighetsriket. Uten at vi kommer inn i det første 
riket, kommer vi ikke inn i det andre, og Frelseren vil at hans disipler skal 
oppleve det første i påvente av det andre.

«La din vilje skje på jorden som i himmelen» (Luk 11,2, utelatt i 2011-over-
settelsen). Guds vilje blir respektert og fulgt i himmelen. Jesus tar dette faktum 
og omformer det til et håp om at det også skal bli tilfelle på jorden. «På jorden» 
er ikke noen generalisering, men en konkretisering. La Guds vilje skje på jor-
den, men la det begynne med oss, med den enkelte. 

Kjenner du Herren, eller kjenner du bare til ham? Hvordan kan ditt bønneliv 
føre deg nærmere ham? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 7  / 16. maiOnsdag

HERRENS BØNN 2. DEL

«Gi oss hver dag vårt daglige brød» (Luk 11,3). Bønnen begynner med ordet 
gi. Enten ordet uttales av en millionær eller et foreldreløst fattiglem, er bønnen 
et uttrykk for avhengighet og tillit. Vi er avhengige av Gud, og ved å si gi, må 
vi innse at Gud er kilden til alle gaver. Han er Skaperen. Det er i ham vi lever, 
beveger oss og er til. «Han har skapt oss, vi er hans» (Sal 100,3).

Gud er Faderen som gir oss alt vi trenger. Hvilken forsikring finner du i Luk 
11,9–13 i lys av dette løftet?

«Tilgi oss våre synder» (Luk 11,4).  I bønnen om å tilgi «hver den som står i 
skyld til oss», sier vi at vi er villige til å tilgi andre når vi har tatt imot Guds 
tilgivelse. Det er logisk at dersom vi ikke tilgir andre, så har vi egentlig ikke 
tatt imot Guds tilgivelse (Matt 6,14). «Guds tilgivelse er ikke bare en juridisk 
handling som betyr at han frikjenner oss fra fordømmelsen. Den er ikke bare 
tilgivelse for synd, men også frelse fra synd. Den forvandler vårt hjerte fordi 
den kommer fra et hjerte fullt av kjærlighet.» – I naturens tempel, side 114 
[MB 114]. Vi kan glede oss over å leve i Guds nådes kjærlighet som sprer seg 
som ringer i vannet. Vi mottar Guds godhet og gir hans kjærlighet og tilgivelse 
videre til andre som kan ha gjort urett mot oss.

Bønnen om å tilgi som «vi tilgir hver den som står i skyld til oss» (Luk 11,4) 
betyr ikke at Guds tilgivelse er avhengig av at vi tilgir andre. Nei, siden vi er 
tilgitt, forutsetter vår status som disipler at vi bestandig lever i nådens stadig 
større sirkel, at vi både tar imot Guds godhet og gir hans kjærlighet og tilgi-
velse til andre som kan ha gjort oss imot. 

«Og la oss ikke komme i fristelse» (Luk 11,4). Legg merke til to ting.  
(1) Fristelse er ikke synd. Det greske ordet for «fristelse» er peirasmos. Greske 
substantiver som ender på asmos, beskriver som regel en prosess, ikke et resul-
tat. Skriften ser ikke på fristelsen som et ferdig produkt. Den er en metode, en 
prosess som benyttes for å nå et bestemt resultat. Fristelsen er ikke synd, men å 
gi etter for den er synd. (2) Fristelsen kommer ikke fra Gud (Jak 1,13). Gud kan 
tillate at fristelser kommer, men han frister ikke i den forstand at han lokker 
oss til synd. Derfor er bønn en erkjennelse av at Gud kan gi kraft til å stå imot 
den onde. 

Se over Luk 11,1–4. Tenk på alt dette avsnittet tar opp. Hvordan kan bønn gi 
deg en rikere og dypere erfaring på alle disse områdene?

______________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 5 61

Lekse 7  / 16. mai Torsdag

MER OM BØNN 

Rett etter at han ga disiplene en mønsterbønn, fortalte Jesus lignelsen om en 
venn ved midnatt (Luk 11,5–13). Den viser at vi må holde ut i bønn. Da han 
nærmet seg slutten på sitt virke, minnet han tilhengerne sine om behovet 
for anger og ydmykhet i bønn (Luk 18,9–14). Begge disse lignelsene viser at 
bønn ikke bare er en religiøs rutine. Det er å gå, snakke og leve sammen med 
Faderen.

Les Luk 11,5–8. Jesus fortalte lignelsen for at vi skal være utholdende i 
bønn. Den bør ikke bli ren rutine. I stedet bør bønn være grunnlaget for et 
forhold, en stadig avhengighet av Gud. Ja, bønn er sjelens åndedrett: uten bønn 
er vi åndelig døde. Jesus forteller lignelsen om en nabo som ikke vil være nabo. 
Vennens evinnelige bønn om et brød i en krise ved midnatt går upåaktet hen. 
Men til slutt gir selv en slik nabo opp og gir etter for den vedholdende bankin-
gen i midnattstimen. Hvor mye mer ville ikke Gud være for den som holder ut i 
bønn? Slik utholdenhet skal ikke forandre Guds sinn, men styrke vår tillit. 

Les Luk 18,9–14. Hva lærer vi om bønn her?

Fariseeren forventet at Gud skulle ta imot ham på grunn av hans rettferdige 
gjerninger. Tolleren overga seg til Guds barmhjertighet og ba om å bli godtatt 
på grunn av Guds nåde. Gud tar ikke imot oss ut fra hvem eller hva vi er, men 
utelukkende av nåde. Slik nåde kan bare mottas i anger, ydmykhet og med en 
nedbrutt ånd.

«Ydmykhet og godhet er betingelsen for fremgang og seier. En herlighetens 
krone venter dem som bøyer seg ved korsets fot.» – Alfa og Omega, bind 3, side 
310 [PK 590]. 

Personer som ikke kjenner Herren, har det med å sammenligne seg med 
dem som later til å være verre enn dem selv. Dette gjør de for å overbevise 
seg selv om at de egentlig ikke er så verst. Hvorfor er dette et bedrag? Hva 
spiller det for rolle om andre er verre enn vi er?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 7  / 16. maiFredag

VIDERE STUDIUM

«Det menneske som hver dag vender seg til Gud i bønn for å finne hjelp, støtte 
og kraft hos ham, vil sette seg høye mål og ha en klar forståelse av sannhet 
og plikt, og en stadig lengsel etter rettferdighet. Hvis vi alltid har forbindelse 
med Gud, vil vi i vår omgang med andre mennesker kunne meddele noe av den 
fred, det lys og den trygghet som finnes i vårt eget hjerte. Den åndelige styrke 
vi oppnår ved bønn, og de iherdige forsøk på å oppøve sinnet i omtanke og 
omsorg, bereder oss for våre daglige plikter og gir oss sinnsro under alle livets 
forhold.» – I naturens tempel, side 87 [MB 85]. 

«Når vi kaller Gud vår Far, må alle andre Guds barn bli våre søsken. Vi hø-
rer alle med til den samme menneskehet, vi er alle medlemmer av den samme 
store familie. Når vi ber til Gud, skal vi be for andre like meget som for oss 
selv. Den som bare søker hjelp for seg selv, ber ikke rett.» – I naturens tempel, 
side 106 [MB 105] 

  Spørsmål til drøftelse
1. Det er ikke bare i evangeliet at Lukas forbinder Jesus med Den hellige 

ånd. Man kan ikke lese Apostlenes gjerninger uten å legge merke til Den 
hellige ånds virksomhet i det kristne fellesskap, dets misjon, og dets 
ledere. Det er bare Lukas som gjengir Jesu beskjed til disiplene etter 
oppstandelsen: De skal bli i Jerusalem til de «blir utrustet med kraft 
fra det høye» (Luk 24,49). Så kunne de reise til jordens ender med bud-
skapet om den korsfestede og oppstandne Frelseren. Deretter innleder 
Lukas Apostlenes gjerninger med at Jesus gjentar løftet om Den hellige 
ånd (Apg 1,7.8), og løftet blir oppfylt på pinsedagen (Apg 2). Hva kan alt 
dette si oss om Den hellige ånds rolle i kirkens liv? 

 2.  Hvordan er bønnen en erkjennelse av at vi er avhengige av Gud? Les Luk 
18,9. Hvilket problem tok Jesus opp i lignelsen som fulgte?
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16 .  ma i

NYTT LIV AV DØDE
Japan

Jeg er begravelsesagent og omgitt av døden 
hver dag. I årevis har jeg sett folk sørge 

over sine kjære og utføre de seremoniene reli-
gionene deres krever, så de døde skal komme 
fort over i det neste liv. Ved de fleste begravel-
ser er det mye sorg og gråt, men hos de kristne 
dempes sorgen av håpet. De fleste andre har 
ikke noe håp om å få se igjen sine kjære.

En gang ordnet jeg en begravelse i en 
adventkirke. Da jeg var ferdig, satte jeg meg 
i den tomme kirken og lot rommets fred 
omslutte meg. Jeg tenkte på de gangene jeg 
hadde vært døden nær i vannet eller på motor-
sykkel. Men i stedet for frykt kjente jeg en dyp fred. Jeg følte at jeg ikke var alene der.

Noen dager senere drømte jeg om Jesus. Neste dag gikk jeg til adventistpastoren. Vi snakket 
om Gud, og han var sikker på at Jesus ville inn i mitt liv. Jeg ba ham undervise meg, for jeg visste 
nesten ingenting. Jeg ville vite hvordan kristentroen kunne gi folk et slikt håp.

Det forundret meg at Skaperen hadde kommet til jorden for å dø, så vi kunne få bo evig hos 
ham. En slik kjærlighet hadde jeg aldri hørt om. Jeg tenkte på det onde jeg hadde gjort og ble glad 
da jeg forsto at jeg bare trengte å be Jesus tilgi min synd og ta imot meg som sitt barn. Jeg ba min 
første bønn til Gud som har skapt alt, og han fylte meg med en ny fred og glede.

Jeg visste ikke hvordan jeg skulle fortelle det til familien, men det viste seg at det ikke var 
nødvendig. De så forandringen i mitt liv og gleden i mitt ansikt. De så at drikkingen og andre 
dårlige vaner forsvant. 

Til min overraskelse kom familien min i dåpen og gledet seg over min nye tro på Gud. Kolle-
ger og venner spurte hva som hadde skjedd. Jeg fortalte at jeg hadde funnet frelse hos den levende 
Gud. 

Når jeg ordner begravelser for folk, hender det at de legger merke til noe ved meg og stiller 
spørsmål. Jeg forteller dem at jeg er kristen og at Gud har gitt meg fred. Jeg studerer fremdeles 
Bibelen, så jeg kan oppmuntre de triste menneskene jeg treffer hver dag og svare når folk spør 
etter min tro.

• I japansk kultur er det ikke vanlig å 
fortelle andre om sin tro.

• Japanerne er dypt tradisjonsbundet. 
De holder gamle religiøse fester og 
tilber de døde. Men de er ikke spesielt 
religiøse. Bare fire prosent er kristne.

• Se Mission Spotlight-historien  
om adventister i Japan på  
www.MissionSpotlight.org. Det er 
gratis!
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Jesu oppgave

23. maiLekse 8

Bakgrunnsstoff
Luk 15,4–7.11–32; Luk 16,19–31; 18,35–43; 19,1–10.

Minnevers
«Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge 
dem» (Luk 19,10).

Hvis vi skulle skrive en målsetning for Jesus, kunne vi ikke gjøre det bedre 
enn å gjenta hans egne ord: «å lete etter de bortkomne og berge dem».

Hva hadde kommet bort? Menneskeheten. Den var fremmedgjort for Gud, 
underlagt døden og grepet av frykt, skuffelse og fortvilelse. Hvis ingenting ble 
gjort, ville alt være tapt. Men takket være Jesus har vi god grunn til å håpe.
«Ved syndefallet ble mennesket skilt fra Gud. Jorden ble avskåret fra himme-
len. Over det svelget som lå mellom dem, var det ingen forbindelse. Men ved 
Kristus er jorden igjen kommet i forbindelse med himmelen. Ved sin fortje-
neste har han slått bro over den avgrunnen som synden hadde skapt ... Kristus 
knytter falne, svake og hjelpeløse mennesker til kilden for all makt.» – Veien til 
Kristus, side 20 [SC 20]. 

Fra 1. Mosebok til Åpenbaringen er Bibelen historien om at Gud leter etter 
en fortapt menneskehet. Lukas illustrerer denne sannheten med tre viktige lig-
nelser: den bortkomne sauen (Luk 15,4–7), mynten som ble funnet igjen (vers 
8–10) og sønnen som kom hjem igjen (vers 11–32).
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Lekse 8  /  23. mai Søndag

SAUEN OG MYNTEN 

Les Luk 15,4–7. Hva sier dette om Guds kjærlighet til oss? Hvorfor er det så 
viktig å forstå at det var gjeteren som gikk for å lete etter den bortkomne sauen? 

I en verden preget av likegyldighet, avslører lignelsen en stor sannhet: Gud 
elsker oss så høyt at han kommer og leter etter oss for å føre oss hjem. Vi taler 
ofte om mennesker som søker Gud. Men det er omvendt.

«Den som har overgitt seg til Kristus, er mer dyrebar for ham enn hele 
verden. Frelseren ville ha tålt Golgatas kvaler for at en eneste kunne bli frelst i 
hans rike. Han vil aldri svikte en av dem han døde for. Hvis ikke hans etter-
følgere velger å forlate ham, vil han holde dem fast.» – Alfa og Omega, bind 5, 
side 43 [DA 483].

Les Luk 15,8.9. Denne lignelsen finnes bare i Lukas’ evangelium. Den 
tapte mynten kan ha en av to betydninger. (1) Det var mange fattige i Judea på 
Jesu tid, og i de fleste hjem kunne én mynt (drakme) ha vært mer verd enn en 
daglønn, så vidt nok til å holde sulten fra døren. (2) Som et tegn på å være gift 
hadde noen kvinner et hodeplagg med ti mynter – en enorm sum, oppspart over 
lang tid når familien var fattig. 

I begge tilfeller var tapet stort. Så den sørgende kvinnen tenner en lampe 
(huset hadde kanskje ikke vinduer, eller bare et lite vindu), tar en kost og ende-
vender huset til hun finner mynten. Hun blir fylt av overstrømmende glede og 
må fortelle det til alle sine venner. 

«Mynten kan være dekt av atskillig støv og skitt. Men den er ikke mindre et 
pengestykke av edelt metall for det. Eieren leter etter den fordi den er verdifull. 
Slik kan også en sjel være tilsølt av synden. Men fortsatt blir han av Gud sett 
på som noe uendelig verdifullt. Mynten bærer gjerne det herskende regjerings-
overhodes bilde og innskrift. Slik bar også mennesket ved sin skapelse Guds 
bilde og Guds innskrift. Nå kan det riktignok godt være skjemt av syndens 
virkninger. Bildet er derved blitt svakt, nesten utvisket. Men et visst spor av en 
guddommelig innskrift er blitt tilbake i hver eneste menneskesjel.» – Ord som 
lever (2006), side 133 [COL 194].

Mye av moderne vitenskap og filosofi hevder at vi ikke er annet enn tilfel-
dige skapninger i et meningsløst univers som ikke bryr seg om vår skjebne. 
Et ganske annet verdensbilde avtegner seg i disse lignelsene. Hvordan det?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 8  /  23. maiMandag

LIGNELSEN OM SØNNEN:1. DEL 

Lignelsen om den fortapte sønn har ofte blitt hyllet som den vakreste lille 
novellen som noen sinne er fortalt om kjærlighet og tilgivelse (Luk 15,11–32), 
men den kan like gjerne kalles lignelsen om farens kjærlighet til to fortapte 
sønner. Den ene sønnen valgte det fjerne lands lovløshet fremfor farens kjær-
lighet. Den andre sønnen ble hjemme, men forsto ikke farens kjærlighet eller 
verdien av en bror. Lignelsen kan leses i sju deler, fire om den fortapte, to om 
faren, og en om storebroren.

1. «Gi meg» (Luk 15,12). Den yngstes beslutning om å be faren om sin del 
av eiendommen, var ikke et plutselig innfall. Synd er ofte resultatet av at man 
går og ruger på feil prioriteringer i lang tid. Sønnen må ha hørt venner fortelle 
om glitter og stas i fjerne land. Det var trangt hjemme. Kjærligheten fantes, jo 
da, men den kjente sine grenser. I landet langt borte levde man helt fritt. Faren 
var for beskyttende, kjærligheten for omsluttende. Sønnen ville være fri, og i 
jakten på friheten lå opprørets spire.

2. «Hvorfor meg?» (Luk 15,13–16). Sønnen innløste hele sin del av eien-
dommen og satte av sted til «landet langt borte». Det er et sted langt borte 
fra farens hus. Kjærlighetens omsorgsfulle blikk, lovens beskyttende gjerde 
og nådens omfavnelse finnes ikke i landet langt borte. Man lever et «vilt liv» 
(Luk 15,13). Det greske ordet for «vilt» (asotos) forekommer tre ganger i NT: 
utskeielser (Ef 5,18), vilt og utsvevende (Tit 1,6), og et liv i «utskeielser og 
lyster, i drikk, festing og fyll og i forkastelig avgudsdyrkelse» (1 Pet 4,3.4). Det 
gudløse livs gleder tærte på både helsen og rikdommen, og snart hadde han 
verken penger, venner eller mat. Fra strålende saler til rennesteinen. Han fikk 
ikke spist seg mett lenger, og han måtte ta til takke med jobb som griserøkter, 
en hard skjebne for en jøde.

3. «La meg» (Luk 15,17–19). Men den fortapte er fremdeles sønn og kan 
ennå snu på flisa. Så sønnen «kom til seg selv», mintes hjemmet, faren og kjær-
lighetens bånd. Han klekket ut hva han skulle si når han kom og bønnfalt faren: 
«La meg.» Gjør som du vil med meg, men la meg være under dine vaktsomme 
øyne, så din kjærlighet kan ha omsorg for meg. Det finnes ikke noe bedre hjem 
enn Fars hjerte. 

Verden kan lokke og dra. Hva er det ved verden som er spesielt fristende, 
som får deg til å tenke: «Å, det er ikke så ille» når du innerst inne vet at det 
er slik det er?

__________________________________________________________________________________________________



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

Lekse 8  /  23. mai Tirsdag

LIGNELSEN OM SØNNEN: 2. DEL

4. Hjemkomsten (Luk 15,17–20) ble en reise i omvendelsens tegn. Reisen 
begynte da han «kom til seg selv.» Erkjennelsen av hvor han var, sammenlignet 
med hva farshjemmet var, fikk ham til å «bryte opp» og «dra» hjem til far. Den 
fortapte sønn vender hjem med en fiks ferdig tale i fire deler, som viser hva 
sann anger er. 

(1) Han innser at faren er «min far» (vers 18). Den fortapte sønn må satse 
alt på farens kjærlighet og tilgivelse, akkurat som vi må sette vår lit til vår him-
melske Fars kjærlighet og tilgivelse. 

(2) Bekjennelse: det sønnen hadde gjort, var ikke noen vurderingsfeil, men 
synd mot både Gud og faren (vers 18). 

(3) Anger: «Jeg fortjener ikke lenger» (vers 19). Erkjennelse av at en er uver-
dig, men at Gud er verdig, er nødvendig for at omvendelsen skal finne sted.

(4) Bønn: «La meg» (vers 19). Omvendelsens mål er overgivelse til det Gud 
enn måtte ønske. Sønnen har kommet hjem. 

5. Faren venter (Luk 15,20.21). Allerede da sønnen dro hjemmefra, begynte 
ventetiden og våkenettene, sorg og håp om hverandre. Ventetiden var over da 
faren så ham «langt borte». Han «fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp 
sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham» (vers 20). Ingen-
ting fanger Guds karakter slik som bildet av den ventende far.

6. Familien jubler (Luk 15,22–25). Faren omfavnet sønnen, ga ham en ny 
kappe, lot ham få ring på fingeren og sko på føttene og ga beskjed om at det 
skulle festes. Familien festet. Hvis det å forlate hjemmet, var døden, ble hjem-
komsten en oppstandelse, vel verdt en fest. Sønnen var faktisk fortapt, men han 
var likevel sønn, og for hver sønn som angrer, er det glede i himmelen (vers 7).

7. Storebroren (Luk 15,25–32). Den yngste gikk tapt da han forlot hjemmet 
og dro til et land langt borte. Storebroren var fysisk til stede, men han var også 
fortapt, for han hadde hjertet i et land langt borte. Et slikt hjerte er sint (vers 
28), det surmuler og er selvrettferdig (vers 29), og det vil ikke godta sin bror. 
I stedet ser det bare en som er «sønnen din», en karakterløs ødeland (vers 30). 
Den eldste sønnen har den samme holdningen til faren som fariseerne da de 
anklaget Jesus: «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem» 
(vers 2). Farens siste ord til den eldste sønnen avspeiler Guds holdning til alle 
som angrer: «Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var 
død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen» (vers 32). 

Tenk deg i brorens sted. Han tenker feil, men hvorfor gir hans ord 
«mening»? Hvordan illustrerer denne historien at evangeliet ikke er 
«fornuftig»?
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Lekse 8  /  23. maiOnsdag

FORSPILTE MULIGHETER 

Selv om Jesus kom for å lete etter og frelse dem som var fortapt i synd, tvinger 
han aldri noen til å ta imot frelsen. Frelsen er gratis, alle kan få del i den, men 
de må ta imot i tro. Resultatet blir et liv etter Guds vilje. Den eneste anlednin-
gen vi får til å oppleve frelsen, er mens vi lever på jorden: senere anledninger 
gis ikke. 

Les Luk 16,19–31. Hva er hovedpoenget i denne lignelsen?

Lignelsen står bare hos Lukas, og den inneholder to sannheter om frelsen: 
betydningen av «i dag» og at det ikke gis noen mulighet for frelse etter døden. 

I dag er frelsens dag. Lignelsen lærer ikke at rikdom er ondt i seg selv eller 
at fattigdom er et gode. Det den lærer, er at vi ikke må forsømme anledningen 
til å bli frelst mens vi er her på jorden. Ingen får noen ny sjanse, verken rik eller 
fattig, lærd eller ulærd, mektig eller maktesløs. Alle blir frelst og dømt etter sin 
holdning til Jesus her og nå. «Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!» (2 Kor 
6,2). 

Lignelsen lærer også at den evige belønning ikke har noe med materielle 
goder å gjøre. Den rike «kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og 
luksus dag etter dag» (Luk 16,19), men han var uten det viktigste i livet: Gud. 
Bryr man seg ikke om Gud, ser man heller ikke sine medmennesker. Den rikes 
synd var ikke rikdommen, men det at han ikke skjønte at Guds familie er større 
enn det han var villig til å godta.

Det gis ingen sjanse til frelse etter døden. Den andre ufrakommelige sann-
heten som Jesus lærer, er at det ikke gis noen ny sjanse til frelse etter døden. 
«Alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen» (Hebr 9,27). 
Et annet poeng i lignelsen er at vi har fått nok beviser her i livet til å kunne 
velge for eller mot Gud. Enhver teologi som lærer at det gis en «ny sjanse» etter 
døden, er et bedrag.

Vi liker å tale om Guds kjærlighet til oss og alt det han har gjort og gjør for 
å berge oss. Men hva burde denne lignelsen lære oss om faren for å ta Guds 
kjærlighet og frelsestilbud for gitt?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 8  /  23. mai Torsdag

JEG VAR BLIND, MEN NÅ SER JEG

Jesu ord om at han kom for å oppsøke og frelse det som var fortapt, bekrefter at 
han er opptatt av hele mennesket. Han kom for å gjøre menn og kvinner hele, 
for å forvandle dem både fysisk, mentalt, åndelig og sosialt. Lukas gir oss to 
eksempler på at Jesus gjorde to ødelagte mennesker hele. Den ene var fysisk 
blind, den andre åndelig. Begge var utstøtt, den ene var tigger og den andre 
toller. Men begge var gjenstand for Kristi frelsende misjon, og ingen av dem 
var umulig for ham å nå.

Les Luk 18,35–43. Hva sier dette om vår avhengighet av Gud? Hvem har vel 
ikke ropt: «Ha barmhjertighet med meg?»

Markus sier at mannen het Bartimeus (Mark 10,46). Han var en tigger utenfor 
Jeriko. Han hadde fysiske problemer, nøt ingen sosial anseelse og var rammet 
av fattigdom, men plutselig skinte himmelens sol mot ham: «Jesus fra Nasaret 
kommer forbi» (Luk 18,37), og hans tro vellet opp og fikk ham til å rope: 
«Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» (Vers 39). Tro trenger 
verken øyne eller ører, verken føtter eller hender, bare et hjerte i kontakt med 
verdens skaper. 

Les Luk 19,1–10. Hvem var den «blinde» i denne historien?

Historien om Sakkeus står bare hos Lukas og skildrer det siste av Jesu mange 
møter med utstøtte mennesker. Kristi misjon, å lete etter og frelse det som var for-
tapt, ble også oppfylt i møtet med Sakkeus. Mannen var overtoller i Jeriko. Derfor 
mente byens fariseere at han var en stor synder. Men han var en stor synder som 
ble funnet og reddet av Frelseren. Jesus valgte merkelige steder og metoder for 
sitt oppdrag. Et morbærtre, en nysgjerrig mann som ville se hvem Jesus var, og en 
Herre som ber mannen komme ned, for han vil til lunsj hos ham. Men Jesus hadde 
også noe viktigere på tapetet: «I dag er frelse kommet til dette huset» (Luk 19,9), 
men ikke før Sakkeus har gjort rett og skjell for seg (vers 8). 

Det er lett å se andres feil og mangler, ikke sant? Men ofte ser vi ikke våre 
egne feil. Hvilke områder i livet bør du ta for deg, bekjenne og vinne seier 
over det du har utsatt så lenge?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



70 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 5

Lekse 8  /  23. maiFredag

VIDERE STUDIUM

«Ved den bortkomne sauen forsto Kristus ikke bare den enkelte synder, men 
også den ene verden som falt fra Gud og ble ødelagt av synd.» – Ord som lever 
(2006), side 130 [COL 190].

Om verdien av en sjel: «Verdien av en menneskesjel, hvem kan måle den? Vil 
du kjenne noe til hva den er verd, så gå til Getsemane, og bli der sammen med 
Kristus gjennom de timene han våket i dødsangst, den gangen svetten hans 
falt som bloddråper til jorden. Se på Frelseren der han løftes opp på korset 
på Golgata-høyden ... Husk også at Kristus ville ha gitt sitt liv for en eneste 
synder. Hold dette fast i tankene der du står ved foten av korset. Da vil du bedre 
kunne anslå verdien av en menneskesjel.» – Ord som lever (2006), side 135 
[COL 196].

  Spørsmål til drøftelse 
1. Alle andre religioner skildrer menneskets søken etter Gud, men i 

kristendommen er det Gud som leter: Adam, hvor er du? (1 Mos 3,9) 
Kain, hvor er din bror? (1 Mos 4,9) Hva gjør du her, Elia? (1 Kong 19,9) 
Sakkeus, kom ned (Luk 19,5). Hvordan har Gud oppsøkt deg?

2. Gå tilbake til spørsmålet på slutten av tirsdagens avsnitt. Hvilken for-
ferdelig feil gjorde den eldste sønnen? Hva var galt ved hans holdning? 
Hvorfor er det lettere å tenke slik han tenkte enn vi ofte tror? Se også 
Matt 20,1–16.

3. I historien om den rike mann og Lasarus sa Jesus at selv om en eller 
annen skulle komme tilbake fra de døde, ville det være noen som ikke 
ville tro likevel. Hvordan forutså denne lignelsen den måten noen rea-
gerte på Jesu oppstandelse på da de fremdeles ikke trodde, til tross for 
bevisene for hans oppstandelse? 

 4. En av de mest slående sidene ved Jesu virke er hvor likt han behandlet 
alle, så som den blinde tiggeren og Sakkeus eller Nikodemus og den 
samaritanske kvinnen. Mer enn noe annet viser korset at alle står likt i 
Guds øyne. Hva bør denne sannheten bety for vår omgang med andre, 
også dem som vi før har mislikt på grunn av politikk, kultur, etnisitet 
eller annet? Hvorfor er den holdningen så ulik Jesu tenkemåte?

  5. Sammenlign historien om den fortapte sønn med historien om den rike 
mann og Lasarus. Hvordan belyser de hverandre? 
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• Kina har nesten 1,4 milliarder men-
nesker (hvert fjerde menneske på 
jorden).

• Kinas tradisjonelle religioner er 
konfusianisme, taoisme og budd-
hisme. I 1949 forbød kommunistpartiet 
organisert religion, men i senere år er 
holdningen myket opp.

• Det er få kristne i Kina, og mange ble 
fengslet for sin tro under kommunist-
styret.

23 .  ma i

GUDDOMMELIG MØTE
Tang Yue, Kina

Tang Yue og hennes seksårige sønn ruslet 
til torget uten å ane at de skulle få en 

spesiell opplevelse. Tang Yue trodde på Gud 
og gikk i kirken, men nå tenkte hun på det hun 
skulle kjøpe. På gaten ble hun stoppet av to 
vennlige menn.

”Du vet, det er ikke bibelsk å holde 
søndag,” sa den ene og viste henne bibeltek-
ster om sabbaten. Den andre sa: ”Bare se på 
internett, der finner du ut hvilken dag som er 
sabbat.” De to avsluttet den korte samtalen og 
sa: "Jesus kom til verden, og lørdagskirken er 
Guds virkelige menighet." Og de to forsvant i 
folkemengden like fort som de hadde dukket 
opp.

Tang Yue var forbløffet, og da hun kom hjem, lette hun etter svar på de spørsmålene som surret 
rundt i hodet på henne. Hun oppdaget et nettsted med klare opplysninger om sabbaten på kine-
sisk. Der fant hun også tilbud om bibelstudier. Hun så at nettstedet tilhørte en adventistorganisa-
sjon som het ”Utrolige fakta” og lurte på om det fantes en adventkirke i nærheten.

Etter litt leting oppdaget hun at det var en adventkirke i byen. Da hun kom dit neste sabbat, så 
hun etter de to mennene som hadde kommet bort til henne på gaten, men fant dem ikke. Verken 
da eller siden.

Tang Yue fortsetter å gå i adventkirken og tror hun har funnet sitt åndelige hjem. ”Menigheten 
lærer det Bibelen sier,” sier Tang Yue. ”Det er ganske forskjellig fra den andre menigheten. Jeg 
tror adventistene lærer sannheten og at Jesus kommer snart.” Tang Yue går fast i menigheten som 
holder til i en leilighet i en by i Midt-Kina.
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Jesus, læremesteren

30. maiLekse 9

Bakgrunnsstoff
Luk 8,22–25; 4,31–37; 6,20–49; 8,19–21; 10,25–37, 5 Mos 6,5.

Minnevers
«Og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet» 
(Luk 4,32). 

«Da Kristus kom til jorden, var menneskeheten i ferd med å nå sitt lavmål. 
Selve samfunnets fundament var undergravd. Tilværelsen var blitt falsk og 
kunstig ... Folk var lei av eventyr og løgn og i et forsøk på å slippe å tenke, 
vendte mennesket seg til vantro og materialisme. De så bort fra evigheten og 
levde for nuet.

Da de mistet respekten for Gud, mistet de også respekten for mennesket. 
Sannhet, ære, rettskaffenhet, tillit og medfølelse holdt på å forsvinne fra jorden. 
Uforskammet griskhet og altoppslukende ærgjerrighet førte til at ingen hadde 
tillit til noen. Plikttroskap, den sterkes ansvar for den svake, menneskeverd 
og menneskerettigheter ble feid til side som om det var drømmer eller fabler. 
Rikdom og makt, velvære og nytelse ble sett på som det høyeste gode. Kropps-
lig forfall, sløvhet og åndelig død var typisk for denne tiden.» – Utdanning for 
livet, side 42, 74, 75.

Mot dette bakteppet forstår vi bedre hvorfor Jesus underviste slik han 
gjorde.
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JESU MYNDIGHET 

Som lege og forsker var Lukas innforstått med autoritetsrollen. Han var kjent 
med filosofiens betydning for gresk forskning og utdanning. Han var kjent 
med romerrettens autoritet i sivile spørsmål og myndighetenes funksjon. Som 
Paulus’ reisefølge kjente han den autoritet apostelen hadde over menighetene 
han grunnla. Så Lukas visste hva ens myndighet har å si for en persons stilling, 
en institusjons rolle, en stats virksomhet og en lærers forhold til sine tilhen-
gere. Etter å ha hatt befatning med alle slags autoriteter på alle livets områder, 
fortalte Lukas sine lesere at det var noe makeløst ved Jesus og hans myndighet. 
Jesus ble født hjemme hos en tømmermann, levde 30 år i den lille byen Nasaret 
i Galilea og var ikke kjent for noe stort etter verdslig målestokk, men han 
konfronterte alle – romerske herskere, jødiske lærde, rabbinere, vanlige folk, 
verdslige og religiøse krefter – med sin lære og virksomhet. Folk på hjemste-
det «roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn» (Luk 
4,22). En gang ga han håp til en enke i Nain ved å vekke hennes sønn fra de 
døde (Luk 7,11–17). Hele byen skalv av frykt og utbrøt: «Gud har gjestet sitt 
folk.» (vers 16). Jesu makt over liv og død skapte furore, ikke bare i Nain, men 
«i hele Judea og området omkring» (vers 16, 17).

Les Luk 8,22–25; 4,31–37; 5,24–26; 7,49; 12,8. Hva sier disse tekstene om 
den myndighet Jesus utøvde?

Lukas skrev, ikke bare for vennen Teofilus, men også for kommende genera-
sjoner, at Jesus hadde demonstrert en unik myndighet i sitt virke. Som Gud i 
menneskers skikkelse hadde han en myndighet som ingen andre har hatt.

Mange gjør ting i Guds navn, noe som gir deres handlinger stor autoritet. 
Hvordan kan vi være sikre på at det stemmer når vi sier: «Gud ledet meg til å 
gjøre dette»? Drøft svarene i gruppen på sabbaten.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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KRISTI STØRSTE TALE

Bergprekenen (Matt 5–7) blir ofte omtalt som «kristendommens kjerne». 
Lukas siterer deler av prekenen (Luk 6,20–49 og andre steder). Ettersom han 
plasserte prekenen rett etter den «offisielle» utvelgelsen av disiplene (Luk 6,13), 
har enkelte lærde kalt den «ordinasjonstalen til de tolv». 

Slik den er fremstilt i Luk 6,20–49, begynner talen med fire velsignelser og 
fire verop, og skisserer andre viktige trekk ved den kristne vei.

Studer disse avsnittene fra Luk 6,20–49. I hvilken grad viser du åpenhet 
for de prinsippene som er nedfelt her?

1. Den kristne salighet (Luk 6,20–22). Hvordan kan fattigdom, sult, gråt og 
det å være hatet føre til salighet?

2. Den kristnes grunn til å glede seg når man avvises (Luk 6,22.23).

3. Verop man skal vokte seg for (Luk 6,24–26). Se gjennom de fire veropene. 
Hvorfor skal en kristen være på vakt mot dette?

4. Det kristne imperativ (Luk 6,27–31). Ingen av Jesu befalinger regnes 
som vanskeligere å holde enn kjærlighetens gylne regel. Kristen etikk er 
grunnleggende positiv. Den består ikke i hva du ikke skal gjøre, men hva 
du skal gjøre. I stedet for å si: ikke hat din fiende, sier den: elsk din fiende. I 
stedet for resiprositetsloven (en tann for en tann) forutsetter den gylne regel 
den rene godhets etikk (vend også det andre kinnet til). Fra den gylne regel 
utviklet Mahatma Gandhi en politisk filosofi om motstand mot det onde ved 
å gjøre godt. Til slutt ble dette prinsippet brukt til å vinne Indias uavhen-
gighet fra det britiske koloniveldet. Martin Luther King, Jr. brukte også den 
gylne regels etikk i kampen mot raseskillepolitikken i USA. Der kjærlighe-
ten hersker, inntar saligheten tronen.

5. Den kristnes vandring (Luk 6,37–42). Legg merke til at Jesus insisterer på 
tilgivelse, giverglede, et eksemplarisk liv og toleranse.

6. Den kristne bærer frukt (Luk 6,43–45).

7. Den kristne byggmester (Luk 6,48.49).
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EN NY FAMILIE 

Både før og etter Jesus har gode   lærere lært samhold og kjærlighet, men det 
er som regel snakk om kjærlighet innenfor rammen av en enkelt gruppe: en 
storfamilie som er avgrenset av kaste, hudfarge, språk, stamme eller religion. 
Men Jesus brøt ned barrierene som skiller mennesker og skapte en ny familie, 
en familie som ikke gjorde forskjell på det som vanligvis skiller mennesker. 
Under agape-kjærlighetens fane – den ufortjente, ubegrensede, universelle og 
offervillige kjærlighet – startet Jesus en ny familie. Denne familien gjenspeiler 
det opprinnelige, universelle idealet som er nedfelt i skapelsesberetningen. Der 
stadfestes det at alle mennesker er skapt i Guds bilde (1 Mos 1,26.27) og er like 
mye verdt for ham. 

Les Luk 8,19–21. Jesus svekket på ingen måte de bånd og forpliktelser som 
knytter foreldre og barn, brødre og søstre sammen i en familie, men han så 
lenger enn til kjøtt og blod når han la begge deler på Guds alter som medlem-
mer av hele Guds familie «i himmel og på jord» (Ef 3,15). Samholdet i disip-
pelfamilien burde ikke være mindre tett og forpliktende enn de båndene som 
følger av å ha felles foreldre. For Jesus var prøven på «familietilhørighet» ikke 
blodsbånd, men at man gjorde Guds vilje.

Hva kan disse tekstene lære om de skillene som Kristus rev ned og som el-
lers ofte skiller mennesker ad (ofte med dårlig resultat)? 

Luk 5,27–32 

Luk 7,1–10

Luk 14,15–24 

Luk 17,11–19

Jesu liv og virksomhet, hans tilgivende sinnelag og altomfattende nåde, stengte 
ikke noen ute, men ønsket alle velkommen som ville ta imot kallet. Hans evige 
kjærlighet førte ham i kontakt med alle samfunnslag. 

Gi eksempler på hvordan vi som en menighet kan følge dette prinsippet.

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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KJÆRLIGHETEN FORKLART: 
LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN: 1. DEL 

Lukas er den eneste av evangelistene som forteller lignelsene om den fortapte 
sønn og den barmhjertige samaritan (Luk 10,25–37). Den første lignelsen illus-
trerer kjærlighetens vertikale dimensjon, Faderens store kjærlighet til syndere. 
Den andre illustrerer den horisontale dimensjonen, den kjærligheten som bør 
prege vårt liv og som nekter å godta noe skille mellom mennesker, men lever 
etter Jesu definisjon av en neste: at alle mennesker er Guds barn og fortjener å 
bli elsket og behandlet på lik linje.

Les Luk 10,25–28 og tenk over de to store spørsmålene som stilles. Hva er 
sammenhengen mellom dem og hovedtankene i kristen tro og livsførsel?

1. «’Mester’, sa han, ‘hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?’» (vers 25).
Legg merke til at den lovkyndige ønsket å arve evig liv. Å bli frelst fra synd og 
komme inn i Guds rike er da også det høyeste av alle ønsker man kan ha, men 
den lovkyndige hadde vokst opp med forestillingen om at evig liv er noe man 
kan gjøre seg fortjent til ved gode gjerninger. Han var ikke klar over at «syn-
dens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre» 
(Rom 6,23).

2. «Hva står skrevet i loven? ’Hvordan leser du?’» (vers 26).
På Jesu tid var det skikk og bruk at fremtredende jøder, for eksempel som 
denne lovkyndige, hadde et fylakteri om håndleddet. Dette var en liten skinn-
pung der noen viktige deler av Toraen var skrevet av, deriblant den som var 
svaret på Jesu spørsmål. Jesus rettet den lovkyndiges oppmerksomhet mot det 
som står i 5 Mos 6,5 og 3 Mos 19,18 – nettopp det han kan ha hatt i fylakteriet 
sitt. Det han hadde på håndleddet, men ikke i hjertet, er svaret på spørsmålet 
hans. Jesus pekte på en stor sannhet: Det evige liv er ikke et spørsmål om å 
holde regler. Det oppfordrer oss til å elske Gud helt og fullt, og likedan alt det 
Gud har skapt – nærmere bestemt vår «neste». Men den lovkyndige fortsatte 
utspørringen, enten av uvitenhet eller ren arroganse: «Hvem er så min neste?»

Hvilke synlige beviser finnes det for at du virkelig er frelst av nåde? Altså: 
Hva er det ved ditt liv som viser at du er rettferdiggjort ved tro?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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KJÆRLIGHETEN FORKLART: 
LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN: 2. DEL 

«Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: ’Hvem er så min 
neste?’» (Luk 10,29).

Den lovkyndige var ekspert på jødisk lov og må ha kjent svaret. 3 Mos 19,18, 
der det andre store budet står svart på hvitt, definerer naboer som landsmenn. 
Så i stedet for å gi et hurtig svar på den lovkyndiges spørsmål eller innlate seg 
på en teologisk disputt med ham og tilhørerne deres, viser Jesus alle et høyere 
plan. 

Les Luk 10,30–37. Hva er hovedpunktene i denne historien, og hva sier de om 
hvordan vi skal være mot andre?

Legg merke til at Jesus bare sa at «en mann» (vers 30) falt blant røvere. 
Hvorfor sa han ikke noe om mannens rase eller status? Hvorfor var dette viktig 
når man tenker på formålet med historien?

Presten og levitten så den sårede, men gikk forbi. Vi vet ikke hvilke grunner 
de hadde for ikke å hjelpe, men vi må stille oss spørsmålet: Hva er sann reli-
gion, og hvordan skal den komme til uttrykk? 5 Mos 10,12.13; Mi 6,8; Jak 1,27.

Hat og fiendskap preget forholdet mellom jøder og samaritaner, og på Jesu 
tid var fiendskapet mellom de to gruppene blitt verre (Luk 9,51–54; Joh 4,9). 
Ved å gjøre en samaritan til «helten» i historien, virker Jesu poeng enda ster-
kere enn det ellers ville ha gjort.

Jesus beskrev samaritanens engasjement inngående: Han forbarmet seg, 
han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene, forbandt dem, bar ham til et 
herberge, betalt forskudd for oppholdet og lovet å betale mer om nødvendig på 
tilbakeveien. Samlet er alle disse delene av samaritanens hjelp, uttrykk for den 
sanne kjærlighets grenseløse natur. Det at han gjorde alt dette for en som kan 
ha vært en jøde, viser at ekte kjærlighet ikke kjenner noen grenser.

Presten og levitten stilte seg spørsmålet: Hva vil skje med oss   hvis vi stop-
per og hjelper denne mannen? Samaritanen spurte: Hva vil skje med denne 
mannen hvis jeg ikke hjelper ham? Hva er forskjellen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«I liv og lære har Kristus gitt et fullkomment eksempel på den uselviske 
tjeneste som har sitt opphav i Gud. Gud lever ikke for seg selv. Ved å skape 
verden, og ved å oppholde alle ting, er han hele tiden i tjeneste for andre. «Han 
lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og 
dem som gjør urett.» Matt 5,45. Dette ideal for tjeneste har Gud overgitt til sin 
Sønn. Jesus skulle være den fremste blant mennesker, for at han ved sitt eksem-
pel skulle vise hva det betyr å tjene. Hele hans liv var under tjenestens lov. 
Han tjente alle og hjalp alle. Slik etterlevde han Guds lov, og ved sitt eksempel 
viste han hvordan vi skal etterleve den.» – Alfa og Omega, bind 5, side 204 [DA 
649]. 

Lignelsen om den barmhjertige samaritan er ikke en «oppdiktet fortelling, 
men en virkelig hendelse som var kjent nøyaktig slik den ble fortalt. Presten og 
levitten som hadde gått forbi på den andre siden av veien, var i folkemengden 
som lyttet til Kristi ord.» – Alfa og Omega, bind 5, side 58 [DA 499].

  Spørsmål til drøftelse
1. Gå tilbake til det viktige spørsmålet på slutten av søndagens avsnitt. 

Hvem har vel ikke hørt folk si at de gjorde som de gjorde fordi Gud ba 
dem om det? Nevn eksempler på hvordan Gud taler til oss. Og hva er 
farene ved å ta Gud til inntekt for våre handlinger?

2. Les de fire veropene i Luk 6,24–26. Hvordan skal vi forstå det Jesus sier 
der? Hva er det han egentlig oppfordrer oss til å være forsiktige med her 
i livet?

3. Hva er myndighet? Hva slags myndigheter finnes? Hvilke myndigheter 
er mektigere enn andre? Hvordan skal vi forholde oss til ulike myndig-
heter i vårt liv? Hva skjer når myndighetene over oss er uenige?
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• Abram La Rue var 65 år da han ble 
den første uoffisielle adventistmisjo-
næren i Kina, i 1888. Han arbeidet 
blant kineserne i 14 år og var godt likt.

• Jacob N. Anderson og Emma  
Anderson-Thompson var de første som 
Adventistsamfunnet sendte til Kina 
som offisielle misjonærer. De arbeidet 
der fra 1902 til 1909.

30 .  ma i

FABRIKKEVANGELISERING
Pastor Wang Weo*, Kina

Siden 1990-årene har det vært en viss 
religionsfrihet i Kina, og vi har noen få 

menigheter der. Menigheten vår ligger like 
ved en stor fabrikk. Eieren er venn av en ad-
ventist som en dag fikk anledning til å fortelle 
om sin tro på Gud og hva Bibelen betyr for 
adventistene.

Forretningskvinnen ble imponert og sa: 
”Du har en god menighet, og deres lære 
kan virkelig hjelpe folk. Vil du tale til mine 
ansatte?” Adventisten tenkte over saken, men 
kviet seg.

Senere nevnte fabrikkeieren saken igjen. ”Jeg har ventet på svar. Hvorfor har du ikke sendt 
noen?” Adventisten skjønte at dette var en anledning og fortalte pastoren sin om muligheten.

Pastoren fikk tale til avdelingslederne om Jesus og hans lære. Møtet gikk godt. "Det er et godt 
budskap som kan gi våre ansatte et bedre liv," sa de. ”Kan du ikke komme og tale til de ansatte?”

Da pastoren kom tilbake, hadde 60 av de ansatte møtt opp. De likte foredraget, og pastoren 
begynte å holde møter annenhver uke. Etter seks møter tok 30 ansatte imot Jesus som sin frelser.

I desember holdt adventkirken et stort møte for alle de 200 ansatte på fabrikken. Fabrikkeieren 
hadde også invitert andre bedrifter i området. Noen av de andre forretningseierne sa: ”Etter at 
dine tilsatte begynte å tro på Gud, er de blitt riktig hyggelige. Vi vil oppmuntre våre ansatte til det 
samme." Nå holder pastoren møter med ansatte ved de andre fabrikkene hver søndag kveld.

Etter juleprogrammet har forretningskvinnen kommet til adventkirken og vært med på natt-
verdsgudstjeneste. Om ikke lenge blir hun døpt sammen med 30 av sine tilsatte.

__________
* Ikke hans virkelige navn
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Å følge Jesus i hverdagen

6. juniLekse 10

Bakgrunnsstoff
Luk 11,37–54; 12,4–21.35–53; Amos 6,1; Luk 8,4–15; 22,24–27.

Minnevers
«Apostlene sa til Herren: ‘Gi oss større tro!’» (Luk 17,5).

Jesus var en stor lærer, men han startet ingen skole for teologer eller filosofer. 
Han ønsket «å lete etter de bortkomne og berge dem» (Luk 19,10). Han kom for 
å vise oss Guds natur, en åpenbaring som kulminerte på korset. Der viste han 
ikke bare hvordan Gud virkelig er, han bar også syndens straff slik at mennes-
kene, til tross for deres falne natur, kunne bli berget. 

Da han gjorde dette, dannet han også et fellesskap av frelste, et samfunn av 
dem som ble reddet ved hans død og som ønsker å gi en fremstilling av hans liv 
og lære. 

Kallet om å bli en del av denne skaren er ikke et kall til en privilegert status 
i livet, men til absolutt troskap mot ham som kaller. Det han sier, blir disippe-
lens leveregel. Det han ønsker, blir disippelens mål i livet. Verken ytre godhet 
eller fullkomne trossetninger kan erstatte troskap mot Kristus og hans vilje. 

Å være en disippel, noe som vi bare skylder Kristus, stiller krav til oss. 
Alternativer til dette godtas ikke.
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FLYKT FRA FARISEISMEN 

Av de over 80 henvisningene til fariseerne i evangeliene finner vi en fjerde-
del hos Lukas. Fariseerne var kjent for sin konservative lære, i motsetning til 
saddukeerne, som var liberale i tankegangen. Fariseerne lærte ofte frelse ved å 
holde loven, selv om de påstod å tro på nåden. 

Les Luk 11,37–54. Hva advarer Jesus mot, og hvordan kommer det samme 
prinsippet til uttrykk i vår tid? Hvordan kan vi unngå at vi gjenspeiler noe av 
det Jesus advarte mot?

En gjennomgang av veropene (Luk 11,42–54) mot fariseerne og de   skriftlærde 
viser hvor mye kallet til sann tro er felles for alle generasjoner.

For eksempel er tienden en erkjennelse av Guds gaver og kan ikke erstatte 
kravet om kjærlighet og rettferdighet mennesker imellom (vers 42). 

De som «overser rettferdighet og kjærlighet til Gud», elsker i stedet «å sitte 
fremst i synagogene» (vers 42, 43). Snakk om å gå glipp av essensen i sann tro! 

Jesus sa også at de som setter likhetstegn mellom sann tro og ytre ritualer, i 
virkeligheten er urene, ikke så forskjellig fra dem som kommer i berøring med 
de døde (Luk 11,44, se også 4 Mos 19,16). Det er lett å forveksle det trivielle 
med det som er hellig i Guds øyne.

Jesus uttalte også et verop over de lovkyndige, som brukte sin lærdom og 
erfaring til å legge uhyrlige religiøse byrder på andre, «men selv rører dere dem 
ikke med en finger» (Luk 11,46).

Samtidig hedret fariseerne profetene som ikke lenger var blant dem, men 
motarbeidet dem som var i live. Mens Jesus talte, var det noen som planla å 
drepe Guds Sønn. Det viktige er ikke å ære profetene, men å rette seg etter 
deres profetiske budskap om kjærlighet, barmhjertighet og dom. 

Det siste veropet er forferdelig. Noen som var blitt betrodd nøkkelen til 
Guds rike, hadde sviktet oppgaven. I stedet for å bruke nøkkelen klokt og 
slippe Guds folk inn i riket, hadde de stengt dem ute og kastet nøkkelen.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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FRYKT GUD 

«Frykt Gud og gi ham æren» (Åp 14,7) er det første av de tre englebudskapene. 
Dette står sentralt i syvendedags-adventistenes liv og lære. Å frykte Gud er 
ikke å være redd for ham. Det er å forstå hvem Gud er og hvilke krav han 
har på oss. Det er en troshandling og innebærer troskap mot ham. Gud blir 
tilretteleggeren av vårt liv – våre tanker, handlinger, relasjoner og vår skjebne. 
Disipler som bygger på den slags «frykt», står urokkelig.

Les Luk 12,4–12. Hva sier Jesus om frykt?

Avsnittet viser hvem vi skal frykte og hvem vi ikke må frykte. Vi trenger ikke 
å frykte krefter som bare kan skade vår kropp her i livet. I stedet må vi frykte 
og adlyde Gud, for vår evige skjebne er i hans hånd. Men Gud, som også er 
opptatt av spurven (Luk 12,6) og som har tellet hårene på vårt hode (vers 7), 
elsker oss og har omsorg for oss. Derfor er hver eneste en av oss uendelig dyre-
bar i hans øyne. Hvor mange av våre bekymringer ville ikke forsvinne hvis vi 
virkelig trodde det?

Les Luk 12,13–21. Hva går Jesus advarsel ut på? 

Jesus vil ikke gripe inn mellom to brødre som krangler om skifte av en eien-
dom, men han understreker betydningen av det tiende bud (2 Mos 20,17), som 
forbyr ondt begjær. Han peker på en evig sannhet: livet består ikke av ting (Luk 
12,15). Den rike, uforstandige mannen levde i sin egen lille boble. Ingenting 
annet betydde noe. Vi må passe oss så vi ikke går i den samme fellen. Dette er 
spesielt viktig for dem som er rike på materielle goder.

Selv om alle gjerne vil ha materielle ting, bør vi tenke over hvor liten til-
fredsstillelse de gir, spesielt i lys av evigheten. Hvorfor er det likevel lett å 
gjøre den feilen som Jesus advarte mot i Luk 12,16–21?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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VÆR FORBEREDT 

«Gjennom alle tider er det blitt krevd årvåkenhet og troskap av Kristi etter-
følgere. Men nå, mens vi står på selve grensen til den evige verden med de 
sannheter vi har, og med så stort lys og en så viktig oppgave, må vi fordoble 
vår iver.» – Veiledning for menigheten, bind 2, side 133 [5T460, 461].

Les Luk 12,35–53 og oppsummer hva disse versene betyr for deg, spesielt 
hvis du har ventet lenge på Jesu annet komme.

Vi har ikke råd til å bli slappe eller sløve. Siden han kommer og vi ikke vet når, 
bør vi spenne beltet om livet og holde lampene tent. Det eskatologiske håpet må 
være drivkraften i alt vi er og gjør. Det er trofasthet mot hans vilje og bered-
skap for møtet med ham i fred som skiller gode tjenere fra dårlige.

Enhver forsømmelse under påskudd om at «det varer lenge før herren min 
kommer» (Luk 12,45) er å utsette seg for den alvorligste grad av Guds dom 
(vers 45–48). Jo større privilegier, desto større ansvar, og derfor vil det bli 
ventet mye av dem som har fått mye (vers 48). 

Kristi advarsel om at vårt disippelskap ikke består i lediggang, later til å 
henspille på profetens dom: «Ve de sorgløse på Sion» (Am 6,1). Paulus be-
skriver kristenlivet som en åndelig krig (Ef 6,12). Alle kristne inngår i den 
kosmiske konflikten mellom Kristus og Satan, og korset er skillelinjen mellom 
de to. Bare ved utholdenhet i tro på korsets Kristus kan man vinne den endelige 
seier.

«Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er be-
trodd, skal det kreves desto mer» (Luk 12,48). Hva burde denne teksten si 
oss som syvendedags-adventister?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 10  /  6. juniOnsdag

VÆR ET VITNE SOM BÆRER FRUKT 

Faderen, Sønnen og Den hellige ånd la frelsesplanen «før verdens grunnvoll ble 
lagt» (Ef 1,4). Dette skjedde altså før det første mennesket ble skapt. Allerede 
før syndefallet hadde Gud en plan for å redde verden. Planen er forankret i 
korset, og ordet om korset må nå ut til hele verden. Ansvaret for dette vitnear-
beidet ligger på enhver kristen. 

«Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til 
jordens ende» (Apg 1,8). Jesu siste befaling understreker hvor viktig etterføl-
gernes vitnetjeneste er. 

Hvilken lærdom om det kristne vitnesbyrd ligger i lignelsen om såmannen 
og jordsmonnene? Luk 8,4–15.

Hva er belønningen for den som vitner, og når skjer dette? Luk 18,24–30.

Hva lærer lignelsen om pundene om troskap og vitneansvar? Luk 19,11–27.

I begge disse og andre tekster omtales farene, ansvaret og belønningen for å 
vitne og tro. Vi har fått et stort oppdrag. Men hvor lite forlanges egentlig av oss 
når man tenker på det vi har mottatt?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 10  /  6. juni Torsdag

VÆR EN LEDER SOM TJENER 

Les Luk 22,24–27. Mens disiplene gjorde i stand til den siste nattverd, krang-
let de om hvem som skulle være den største i riket. Hvordan reagerte Jesus på 
denne dårskapen, og hva er så revolusjonerende ved svaret?

Jesu svar er unikt i lederskapets historie. Både farao, Nebukadnesar, 
Aleksander, Julius Cæsar, Napoleon og Dsjengis-Khan oppfattet lederskap som 
makt og myndighet over andre. Slik har maktspillet nesten alltid fungert her i 
verden.

«Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yng-
ste, og lederen skal være som en tjener» (Luk 22,26). Dermed har universets 
Herre snudd forståelsen av lederskap på hodet: «Den som vil bli stor blant dere, 
skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være slaven 
deres. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for 
selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» (Matt 20,26–28).

Ved å la tjenerskap og selvfornektelse være de sentrale prinsippene i sitt le-
derskap, innførte Jesus en ny dynamikk i menneskelige relasjoner: Tilfredsstil-
lelsen består ikke i å ha makt, men i å tjene. Lederen får ikke sin myndighet i 
kraft av sin stilling, men av sitt tjenerskap. Forvandlingen begynner ved korset, 
ikke på tronen. Å leve er å dø (Joh 12,24). 

Ifølge Luk 9,46–48 oppstod noe lignende blant Jesu disipler: Hvem skulle 
være den største. Verdens prinsipper var fremdeles fast forankret i disiplenes 
sinn.

Mesterens svar angriper roten til problemet og er en av de største utfordrin-
gene i livet i sin alminnelighet og i kristenlivet i særdeleshet. Jesu ord, spesielt 
det han sa om å være «den minste av dere alle» (vers 48), viser hvor bakvendt 
verdens prioriteringer er.

Hvordan skal vi kunne overleve hvis vi innfører Jesu prinsipper i vårt liv? 
Verdens prinsipper er jo så diametralt motsatt av det han lærte.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 10  /  6. juniFredag

VIDERE STUDIUM

«Hvem eier vårt hjerte? Hvem er våre tanker hos? Hvem legger beslag på vår 
varmeste hengivenhet og våre beste krefter? Hører vi Kristus til, vil vårt sinn 
være hos ham, og våre beste tanker vil kretse om ham. Alt det vi er og har, er 
helliget ham. Vi lengter etter å bære hans bilde, være preget av hans ånd, gjøre 
hans vilje og være ham til glede i alle ting.» – Veien til Kristus, side 66–67 [SC 
58].

«I vårt liv på jorden, som er hemmet av synden, finner vi vår største glede 
og den største utdanning i tjeneste. Og i evigheten, når vi skal være fri for de 
begrensningene som synden har lagt på oss, vil vi finne vår største glede og 
høyeste utdanning i å vitne og atter lære ‘hvor rikt på herlighet dette mysteriet 
er for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet!’» – Utdanning for 
livet, side 167 [Ed 309].

  Spørsmål til drøftelse
1. Jesus sa at den rike og vellykkede bonden var uforstandig (Luk 12,20). 

Man behøver ikke være rik eller vellykket, men hvordan blir en uforstan-
dig i Guds øyne? 

2. I noen av våre menigheter har vi to grupper: for det første faglærte folk, 
bedriftsledere, ledere i menighet og lokalsamfunn, og de innflytelses-
rike. De nyter respekt og blir lagt merke til. Den andre gruppen består 
av de tause og ubetydelige som kommer og går uten at noen tar større 
notis av dem. Hva kan du gjøre for at den siste gruppen skal føle at den 
er like viktig som den første gruppen? 

3. Det kan være lett å spotte fariseerne for den måten de forvrengte troen 
på, men hvordan kan vi unngå at vi gjør de samme feilene, vi som også 
ivrer for troen? Hvordan kan man stå for det som er rett uten å bli en 
fariseer? Eller: Hvordan avgjør vi hva som er rett og verdt å kjempe for, i 
motsetning til «å avsile myggen»?

  4. Hvordan holder man seg årvåken og beredt på Jesu gjenkomst når det 
for hvert år som går, blir lettere og lettere å være mindre årvåken?
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6 .  jun i

JAKTEN PÅ FRED, 1. DEL
Tan Yuen, Kina

Tan vokste opp i en småby i Sør-Kina. Han var ensom og følte en religiøs dragning, så han dro 
for å finne fred. I en by traff han en kristen pastor. De studerte sammen, og Tan ble tiltrukket 

av Bibelens Gud, men han ville ikke binde seg og søkte videre.
Etter to måneder kom han tilbake og ville lære mer om Gud. Denne gangen bestemte han seg 

for å bli kristen. Han ville arbeide for Gud og fikk høre om noen møter som ble holdt i en by langt 
borte. Han tjente litt penger og reiste et stykke med tog. Resten gikk han til fots. En måned senere 
var han fremme. Han ble i byen og arbeidet sammen med en annen kristen i noen måneder. Så 
reiste han hjem for å fortelle familie og venner om evangeliet.

Men folk var ikke interessert. Noen avviste ham, andre spottet. Tan fant ingen som ville høre 
på ham, unntatt Tao Yeh, en lokal bråkmaker som tilhørte en bande som terroriserte byen. Fire av 
dem ble kastet i fengsel og en drept. Tao var kjent som gambler, slåsskjempe og drukkenbolt. Tan 
pratet med ham og tilbød seg å be for ham. Men Tao bare lo og sa at han skulle nok si fra hvis han 
fikk bruk for Gud.

Tan bestemte seg for å reise sin vei igjen. Da han dro, kom Tao bort til ham. Tan fikk det for 
seg at han skulle be for Tao. Tao hadde ikke lyst, men gikk til slutt med på det. 

Før Tan gikk, ga han Tao en liten bibel og håpet han ville lese i den. Ville han noen gang få se 
Tao igjen, eller ville han bli drept i et slagsmål?

Tan kom til en storby der det skulle være kristne. Han fant en adventkirke og traff pastor Xo 
og noen ungdommer som skulle bli menighetsledere. Tan ble glad da pastor Xo ba ham bli hos 
dem og studere Bibelen.

Tan ble værende der og studerte. Han lærte nye ting om Gud. Hvorfor hadde de gudstjenester 
på lørdager når andre kristne holdt søndag?

Fortsetter neste uke.
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Guds rike

13. juniLekse 11

Bakgrunnsstoff
Luk 11,2; Luk 1,32.33; 18,16–30; Luk 17,23.24; Åp 21,1–3; Luk 21,34–36.

Minnevers
«Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til 
bords i Guds rike» (Luk 13,29).

Guds rike er et sentralt tema i Jesu lære. Uttrykket forekommer nesten 50 
ganger i Matteus, 16 ganger i Markus, ca. 40 ganger i Lukas og tre ganger i 
Johannes. Der det forekommer, enten det er i Fader vår, eller i Bergprekenen, 
eller i resten av Jesu forkynnelse, er Guds rike et uttrykk for Guds handling i 
historien idet han takler syndens problem og fører den store strid med Satan til 
en endelig og avgjørende slutt. Guds rike er ulikt alle andre riker verden har 
kjent, for det er ikke noe verdslig rike.

«Guds rike kommer ikke som et veldig show. Det kommer ved den milde 
innflytelsen hans inspirerte ord utøver på mennesker, ved at hans Ånd virker i 
mennesker, ved at vår sjel lever i samfunn med ham, han som er opphavet til alt 
liv. Aller best ser vi dens kraft når menneskenaturen får del i Kristi karakter»  
– Helse og livsglede, side 25–26 [MH 36].

Denne uken skal vi se på dette temaet, spesielt slik det fremstilles hos 
Lukas.



B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 5 89

Lekse 11  /  13. juni Søndag

KJENNETEGN PÅ GUDS RIKE: 1. DEL 

Evangeliene har mange henvisninger til Guds rike og vitner om at en ny orden 
er innstiftet i og med Jesus. 

Hva sier Luk 11,2 om Guds rike? Hvem styrer dette rike, og hvorfor er dette 
viktig?

Å si at riket er Guds rike, er ikke bare å si noe opplagt. Man understreker også 
at Guds rike verken er et filosofisk begrep eller et etisk system. Det er ikke et 
sosialt evangelium som forkynner brød og vann for de sultne eller likhet og 
rettferd for de politisk undertrykte. Det er større enn all menneskelig godhet 
og moralsk handling. Det ses i Guds suverene handling i hans inkarnerte Sønn 
som kom for å forkynne evangeliet om riket (Luk 4,42–44; Matt 4,23–25). 

Hva lærer Luk 1,32.33 om hvem som opprettet Guds rike og hva det skal føre 
til?

Avsnittet er av stor betydning, og det av to grunner: For det første er den 
Messias man ventet på i GT ingen ringere enn Jesus, «Den høyestes sønn». 
For det andre: «Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Dette betyr 
at Jesus seiret over Satan og hans utfordring mot Guds suverenitet, og oppret-
tet Guds rike for evig og alltid i kraft av sin inkarnasjon, død og oppstandelse. 
«Herredømmet i verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal 
være konge i all evighet» (Åp 11,15). I konflikten mellom Kristus og Satan 
gjorde Satan krav på seieren etter syndefallet. Men Jesu oppdrag viste at Satans 
påstander var falske. Han beseiret Satan hver eneste gang, og med hans død og 
oppstandelse har hele kosmos fått forsikringen om at Guds rike har kommet. 

Hvordan kan vi leve på en måte som viser at Guds rike er en realitet? Og 
hvordan kan vi gjenspeile denne virkeligheten i vårt liv? Hva bør være an-
nerledes når vi lever som borgere av Guds rike?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 11  /  13. juniMandag

KJENNETEGN PÅ GUDS RIKE: 2. DEL

Hva kan disse tekstene lære oss om hva det vil si å tilhøre Guds rike?

Luk 18,16–30 

Luk 12,31–33 

Luk 9,59–62 

Vår inntreden i Guds rike er ikke avhengig av vår status eller stilling i livet, 
heller ikke av rikdom eller fattigdom. Lukas og andre evangelieforfattere 
påpeker at man må overgi seg til Jesus, betingelsesløst og i barnlig tillit. Dette 
kjennetegner dem som har kommet inn i Guds rike. Om nødvendig må de være 
villige til å gi slipp på alt, for hvis det var noe de ikke ville oppgi, ville det ikke 
bare konkurrere med Jesus, men vinne over ham. Jesus og hans krav på vårt liv 
har topp prioritet. Dette er jo ikke urimelig siden det er takket være ham at vi 
er til. Så han skal naturligvis ha vår fulle troskap. 

Les Luk 18,29.30 om igjen. Hva sier Jesus, og hva lover han? Å forlate for-
eldre, ektefelle og barn for Guds rike? Det er vel å ta litt hardt i? Jesus sier ikke 
at det vil bli krevd av alle troende, men hvis man ble bedt om å forlate alt dette 
for Guds rikes skyld, så ville riket være verdt det.

Tenk over Jesu ord om å la de døde begrave sine døde. Hvilken sannhet ut-
trykker han her om ikke å komme med unnskyldninger for å unnlate å følge 
ham når kallet kommer, uansett hvor gode disse unnskyldningene kan 
virke? 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 11  /  13. juni Tirsdag

GUDS RIKE: ALLEREDE OG IKKE ENNÅ

Jesus forkynte Guds rike. I sin første offentlige tale i Nasaret (Luk 4,16–21) sa 
han at Jesajas messianske profeti om riket og Guds frelse var oppfylt i ham. 

Lukas gjengir enda en uttalelse som viser at riket alt er en realitet. Da fari-
seerne spurte når riket skulle komme, svarte Jesus at «Guds rike er midt iblant 
dere» (Luk 17,21). Det vil si at siden Jesus kom inn i verden, var riket også alle-
rede kommet og gitt seg uttrykk i at de syke ble helbredet (Luk 9,11), evangeliet 
ble forkynt (Luk 4,16–19), synder ble tilgitt (Luk 7,48–50; 19,9.10) og det ondes 
makt ble brutt (Luk 11,20). Slik gjorde Jesus riket til en realitet for den enkelte 
her og nå. Det forvandler personen så han blir lik Jesus. Guds rike kan også ses 
i de troendes fellesskap hvor det blir en åpenbaring av rettferdighet og frelse. 
Dette nåværende aspektet er også kjent som «Guds nåderike [som] blir ... opp-
rettet nå. Dag for dag skjer det at hjerter som har vært fulle av synd og opprør, 
åpner seg for Guds kjærlighet.» – I naturens tempel, side 109 [MB 108].

Dette «allerede» viser at rikets endelige seier er garantert: synden og Satan 
er beseiret, og Jesus har vunnet den store konflikten. Men det er også en side 
ved riket som betegnes som «ennå ikke»: Vi ser frem til det ondes endelige 
utryddelse og opprettelsen av den nye jord: «Men den fullstendige opprettelsen 
av hans herlighetsrike vil ikke finne sted før Jesus kommer tilbake til jorden.» 
– Samme. 

Hva lærer disse tekstene om Guds rike ved tidens ende? Luk 17,23.24; 
21,5–36.

Vår verden og forholdene i den – dens uro, sorg og forviklinger – gjenspeiler 
Jesu ord. Noen sier at denne verdens sorg og smerte viser at Gud ikke finnes. I 
lys av det Jesus sa for nesten 2000 år siden kan vi hevde at tilstanden i verden 
ikke bare viser at Gud er til, men også at Bibelen taler sant. Hvis verden hadde 
vært et paradis nå, ville Jesus ha tatt feil. Guds rike blir ikke synlig for alle før 
ved tidens ende. Foreløpig må vi bare holde ut.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 11  /  13. juniOnsdag

RIKET OG JESU GJENKOMST 

Når Jesus talte om Guds rike, talte han om to ting som lå fast: (1) Guds hand-
ling gjennom Kristus i historien for å redde menneskeheten fra synd og  
(2) Guds avslutning av historien ved å føre de frelste tilbake til hans opprin-
nelige plan om å leve sammen med ham for alltid på den nye jord (Åp 21,1–3). 
Som vi alt har sagt, er den første delen virkeliggjort i og med Jesu oppdrag og 
tjeneste. I ham har vi allerede del i nådens rike (Ef 1,4–9). Den andre delen, når 
de frelste skal samles i herlighetsriket, er det fremtidshåpet som de i Kristus 
venter på (Ef 1,10; Tit 2,13). Jesus og resten av NT forbinder det historiske 
øyeblikket da de trofaste skal arve riket med Jesu annet komme.

Jesu annet komme er det store høydepunktet i den gode nyheten som Jesus 
forkynte da han kom første gang. Den samme Jesus som beseiret synden og 
Satan på Golgata, skal snart komme tilbake for å starte prosessen som skal 
utrydde ondskapen og rense jorden fra den tragedien som Satan utsatte Guds 
skaperverk for. 

Les Luk 21,34–36. Oppsummer hovedtanken med dine egne ord. Og mens du 
gjør det: Se på ditt liv og spør deg hva disse ordene betyr for deg. Hva må du 
gjøre for å være sikker på at du gjør det Jesus sier her?

Mens vi venter på Jesu gjenkomst, lyder oppfordringen: «Våk hver tid og stund 
og be om å få kraft til å ... bli stående for Menneskesønnen» (vers 36).

De som har opplevd nådens rike, må vente, våke og be om herlighetens rike. 
Mellom det som allerede er og det som ennå ikke er, skal de troende beskjeftige 
seg med tjeneste for Gud, med liv og håp, oppbyggelse og vitnetjeneste. Mens 
vi venter på Jesu gjenkomst, må vi hellige vårt liv her og nå.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 11  /  13. juni Torsdag

VITNER

Les Apg 1,1–8. Hvilke sannheter om Guds rike kommer til uttrykk her?

Guds rike opptok Lukas sterkt mens han skrev oppfølgeren til evangeliet som 
en kort historie om den første menighet. I åpningsavsnittene i Apostlenes gjer-
ninger plasserer Lukas tre store sannheter om Guds rike. 

(1) Vær trygg, Jesus kommer igjen. I 40 dager mellom oppstandelsen og 
himmelfarten fortsatte Jesus å undervise om det han hadde lært disiplene før 
korsfestelsen: «det som hører Guds rike til» (Apg 1,3). Korset og oppstandelsen 
hadde ikke medført noen endring i Jesu lære om riket. I 40 dager hadde den 
oppstandne Jesus fortsatt å tale med disiplene om riket. 

(2) Vent på at Jesus skal komme tilbake når Guds tid er inne. Etter opp-
standelsen stilte Jesu disipler et alvorlig spørsmål: «Herre, er tiden nå kommet 
da du vil gjenreise riket for Israel?» (Apg 1,6). Jesus svarte ikke på spørsmålet, 
men rettet på disiplenes perspektiv: Gud er Gud, og det er ikke opp til kjøtt og 
blod å uteske hans forsett, kjenne hans planer eller lodde hans hemmeligheter. 
Han vet når herlighetsriket bør komme. Det vil skje når tiden er inne (Apg 
1,7; Matt 24,36), akkurat som da «tidens fylde» var kommet (Gal 4,4) og han 
sendte sin Sønn for å innlede nådens rike. 

(3) Vær vitner om Jesu evangelium. Kristus ledet disiplenes oppmerksom-
het bort fra spekulasjoner om det ukjente – når herlighetens rike skal komme 
– til det som er kjent og må gjøres. Tidspunktet for Jesu gjenkomst er ukjent, 
men vi er kalt til å vente på denne store dagen og å «drive handel» til den kom-
mer (Luk 19,13). Det vil si at vi skal engasjere oss i utbredelsen av evangeliet 
om Jesus Kristus til «jordens ende» (Apg 1,8). Dette er oppgaven. Den skal 
ikke utføres i egen kraft, men i Den hellige ånds kraft, en kraft som skulle utø-
ses over alle dem som skal være vitner om det de har sett og hørt (vers 4–8). 

Jesu tilhengere næret fremdeles misoppfatninger om hva hans verk gikk ut 
på. Men han var med dem likevel. Hva kan dette lære oss om at vi ikke er 
nødt til å forstå alt fullt ut før Gud kan bruke oss?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 11  /  13. juniFredag

VIDERE STUDIUM

«Om de fattige i ånden sier Jesus at «himlenes rike er deres». Men dette riket 
er ikke et timelig, jordisk rike, noe Jesu tilhørere hadde håpet det var. Jesus 
åpenbarte for menneskene et åndelig rike som er grunnet på hans kjærlighet, 
nåde og rettferdighet. Dette rikes banner bærer Menneskesønnens bilde. Hans 
undersåtter er de fattige i ånden, de ydmyke og de som blir forfulgt for rettfer-
dighets skyld. Himlenes rike er deres.» – I naturens tempel, side 17 [MB 8].

«Vi er nå i Guds verksted. Mange av oss er utilhugde steiner fra steinbrud-
det. Men når vi tar imot Guds sannhet, blir vi påvirket av innflytelsen fra den. 
Den løfter oss opp og fjerner fra oss enhver ufullkommenhet og synd, samme 
hva art den er av. Vi blir beredt til å se kongen i hans skjønnhet og til en gang 
å bli forent med de rene himmelske englene i herlighetens rike. Det er her nede 
verket må bli utført for oss. Det er her våre legemer og vår ånd skal bli beredt 
for udødelighet.» – Veiledning for menigheten, bind 1, side 157 [2T 355, 356].

  Spørsmål til drøftelse
1. Fysikeren Steven Weinberg skrev disse kjente ordene om kosmos: «Jo 

mer forståelig universet virker, desto mer meningsløst virker det også.» 
Hans ord vakte oppstandelse, og til slutt prøvde han å tone det ned. 
Men enkelte så ingen grunn til striden om hvorvidt det var noen mening 
ved universet. «Hvorfor skal det ha noen mening?» spurte Harvard-
astronomen Martha Geller. «Hvilken mening? Det er bare et fysisk 
system, hva er meningen med det? Denne uttalelsen har alltid forundret 
meg.» Universet, bare et system, og i tillegg meningsløst? Hva ville du 
sagt til tankene bak disse uttalelsene, du som er kristen og venter på 
Jesu annet komme og den endelige åpenbaringen av Guds rike?

2. Hver generasjon kristne har ventet på at Jesus skulle komme i deres tid, 
og noen pastorer og evangelister har satt konkrete datoer. Men alle har 
tatt feil. Hva er galt med å tidfeste det? 
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• I 1912 fikk Kina en del av et av de 
første kvartalsofrene i sabbatsskolen, 
og pengene gikk til husvære for misjo-
nærer. 

• Arbeidet i Kina hadde stor fremgang 
i de første årene. En rapport fra 1915 
forteller at over 11 000 blader og 3000 
traktater ble solgt i ett enkelt område. 
Dette utløste ønsker om flere misjonæ-
rer.

13 .  jun i

JAKTEN PÅ FRED, 2. DEL
Tan og Tao, Kina

Tan studerte sammen med pastor Xo, og 
litt etter litt åpnet Gud hans sinn. Han ble 

hos Xo i sju måneder. I denne tiden ble han 
døpt og følte seg kalt til å arbeide for Gud. 
Pastor Xo sendte ham til en landsby hvor det 
var en gruppe troende.

En dag banket det på døren. Det var Tao. 
”Jeg måtte finne deg, for jeg vil bli kjent med 
din Gud,” sa han. Han fortalte at han og noen 
venner hadde kommet i klammeri med en 
mann som ledet en stor gjeng bare tre dager 
etter at Tan forlot hjembyen. Tao slapp unna, 
men han fikk vite at gjenglederen ønsket ham 
død. Taos mor tryglet sønnen om å forlate byen.

Mens Tao pakket, fant han bibelen han hadde fått av Tan. Han åpnet den, og blikket falt på 
Matt 6, der han leste: "Vær ikke bekymret for livet … Søk først Guds rike … gjør dere ingen 
bekymringer for morgendagen … Hver dag har nok med sin egen plage” (vers 25-34). Tao skulle 
ønske han kjente Gud slik Tan gjorde det, så han bestemte seg for å finne sin kristne venn.

Tan presenterte Tao for pastor Xo, som hjalp Tao å finne arbeid, og om kveldene studerte de 
Bibelen sammen. Tao tok imot Jesus som sin frelser og ble døpt. Nå ville han bli bibelarbeider. 

Tao dro hjem for å fortelle om sin tro. Den første som tok imot troen, var moren, som så en 
stor forandring i sønnens liv. Men hun var redd for at han skulle begynne å vanke med sine gamle 
venner igjen og forlate troen. Så hun ba ham dra tilbake og fortsette studiene. Men Tao forklarte 
at Jesus forandrer folks liv for alltid.

Tao ble i hjembyen. Han vet at han er i live ved Guds nåde, og ved Guds nåde vil han leve for 
ham. Både Tan og Tao er glade for Guds ledelse i sitt liv og arbeider fremdeles for å utbre sin tro 
i Sør-Kina.

Dette kvartalet går en del av offeret 13. sabbat til å starte husmenigheter i noen av Kinas stor-
byer. Takk for at du vil være med og støtte denne store oppgaven.
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Jesus i Jerusalem

20. juniLekse 12

Bakgrunnsstoff
Luk 19,28–40; Sak 9,9; Luk 19,45–48; Matt 21,12–17; Luk 20,9–26.

Minnevers
«Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den» (Luk 19,41).

Den siste uken i Jesu liv utspant seg i Jerusalem. Uken var full av dramatiske 
hendelser: inntoget i Jerusalem, Jesu gråt over byens likegyldighet, rensingen 
av tempelet, sammensvergelsen mot ham, nattverden og kvalene i Getsemane, 
en farse av en rettergang, korsfestelsen og til slutt oppstandelsen. Verken før 
eller siden har noen by vært vitne til en så avgjørende hendelsesrekke. Den 
brakte den kosmiske konflikten mellom godt og ondt til et klimaks, og ingen 
andre enn Jesus forsto det som utspant seg. 

Jesus hadde lagt veien om Jerusalem mange ganger før. Både Matteus, Mar-
kus, Lukas og Johannes forteller at han besøkte byen, selv om det meste gjelder 
lidelsesuken. Vi kjenner flere episoder fra tidligere besøk: Jesusbarnet som 
velsignes i tempelet (Luk 2,22–38), 12-åringens besøk i tempelet (vers 41–50) 
eller da Jesus ble ført opp på tempelets høyeste punkt (Luk 4,9–13). Men det er 
den siste uken i Jerusalem evangelieforfatterne er spesielt opptatt av.
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Lekse 12  /  20. juni Søndag

INNTOGET 

Han ble født i Betlehem. Han vokste opp i Nasaret. Han underviste, forkynte 
og helbredet i Galilea, Samaria og Judea samt Perea. Men én by hadde hans 
konstante oppmerksomhet: Jerusalem. Jesus «vendte ... ansiktet mot Jerusalem; 
det var dit han ville dra» (Luk 9,51). Hans ankomst i byen markerte den mest 
dramatiske og avgjørende uken i verdens historie. Uken begynte med Kristi 
inntog i byen og ble avsluttet med hans død på korset, der vi som var fiender, 
ble «forsonet med ham [Gud] ved hans Sønns død» (Rom 5,10). 

Les Luk 19,28–40. Forestill deg spenningen blant disiplene. De må ha trodd 
at Jesus skulle krones til konge i Jerusalem. Hva kan dette lære oss om falske 
forventninger?

Da Jesus ble født, kom vismenn fra Østen og forhørte seg i Jerusalem: «Hvor er 
jødenes konge som nå er født?» (Matt 2,2). Og nå da disiplene og folket stimlet 
inn i byen noen dager før korsfestelsen, brøt det løs et kor over Jerusalems 
høyder: «Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn!» (Luk 19,38). 

Denne scenen oppfylte profetien: «Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din 
konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, 
på en eselfole» (Sak 9,9). Men Jesus visste at denne historiske marsjen, som 
begynte med Hosianna-rop, ville ende på Golgata, der han skulle uttale seiers-
ropet «Det er fullbrakt.» 

Selv om det hele fulgte Guds evige plan, var disiplene så opphengt i tidens 
tradisjoner og forventninger at de helt glemte Jesu advarsler om hva som skulle 
skje og hva det betydde. 

Kristus talte til dem, men de hørte ikke etter. Eller kanskje hørte de det 
han sa, men det var så ulikt det de hadde tenkt seg at de stengte det ute. 
Hvordan kan vi unngå å gjøre det samme med andre bibelske sannheter? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 12  /  20. juniMandag

JERUSALEM: RENSINGEN AV TEMPELET 

«Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til 
en røverhule» (Luk 19,46).

Etter inntoget, da Jesus gråt over Jerusalem, gikk han rett til tempelet. 

Les Luk 19,45–48; Matt 21,12–17; Mark 11,15–19. Hva kan vi lære av det 
Jesus gjorde? Hva skal disse historiene si oss som enkeltpersoner og som 
medlemmer av et fellesskap som på en måte fungerer som tempelet? Ef 2,21.

Alle de fire evangeliene nevner rensing av tempelet. Mens Johannes taler om 
den første rensingen (Joh 2,13–25), som fant sted under Jesu besøk i tempelet 
i påsken i år 28, fortalte de andre om den andre rensingen på slutten av Jesu 
virke, i år 31. Dermed blir de to rensingene en ramme om Jesu virke og viser 
hvor opptatt han var av tempelet og tjenesten der, og hvor strategisk han frem-
hevet sin messianske misjon og myndighet. 

Hans handlinger i tempelet, spesielt andre gang, like før hans død, reiser et 
interessant spørsmål: Selv om han visste at han snart skulle dø og at tempelet 
og det som foregikk der, snart skulle bli irrelevant, jaget Jesus likevel ut dem 
som vanhelliget Guds hus med sin handel. Hvorfor kunne han ikke bare la det 
være i fred, spesielt siden det ikke bare ville bli overflødig, men også ødelagt 
innen en generasjon?

Vi får ikke noe svar, men det er mest sannsynlig fordi det fremdeles var 
Guds hus, stedet hvor frelsesplanen ble åpenbart. På en måte kan man si at med 
hans kommende død tjente tempelet og dets tjenester en viktig funksjon, siden 
de hjalp trofaste jøder å forstå hvem Jesus var og hva hans død på korset egent-
lig betydde. Det vil si at tempelet, som skildret hele frelsesplanen, kunne hjelpe 
mange å se Jesus som «Lammet som ble slaktet» (Åp 13,8).

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 12  /  20. juni Tirsdag

DE UTRO

Lignelsen om de onde vinbøndene (Luk 20,9–19) gir oss en lekse i frelsens his-
torie. Midtpunktet for historien er Gud og hans kjærlighet til feilende syndere. 
Selv om lignelsen var myntet på tidens jødiske ledere, da de skjønte at det var 
dem han siktet til med denne lignelsen, er den tidløs nok. Den gjelder alle tids-
aldre, alle menigheter og alle som Guds kjærlighet og tillit er utøst over og som 
Gud forventer trofast tjeneste fra. Vi er vår tids forpaktere, og lignelsen kan si 
oss noe om hvordan Gud ser på historien.

Les Luk 20,9–19. Hvordan kan man si at dette prinsippet gjelder oss hvis vi 
gjør de samme feilene som dem i lignelsen?

I stedet for å gi Gud igjen for hans godhet og troskap, sviktet de ham. Men i sin 
kjærlighet sendte Gud den ene tjeneren etter den andre (vers 10–12) og profet 
etter profet (Jer 35,15), for at hans folk skulle se sitt ansvar for å forvalte Guds 
eiendom. Men hver eneste profet ble avvist. «Har det noen gang vært en profet 
som fedrene deres ikke forfulgte?» (Apg 7,52).

Historien om Gud er en eneste lang kjærlighetshistorie. Tragedier kommer 
og går, men Guds herlighet seirer til slutt. Korset følges av oppstandelsen. 
Steinen som ble forkastet, er blitt hjørnesteinen i et stort tempel som skal huse 
Guds folk. Alle de frelste, rik og fattig, jøde og greker, mann og kvinne, skal 
leve sammen som ett folk. De skal gå i den eskatologiske vingård og nyte dens 
frukt for alltid.

Kanskje har vi ikke profeter vi kan forfølge i dag, men vi er like raske til å 
avvise Guds budbringere som folk var før. Hvordan kan vi unngå at vi av-
viser disse budbringerne og deres budskap, vi som er kalt til å gi Herren 
vingårdens avling?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 12  /  20. juniOnsdag

GUD ELLER KEISEREN 

Les Luk 20,20–26. Hvordan kan vi anvende det Jesus lærte her, på situasjo-
nen der vi bor?

På Jesu tid var Romas skattlegging tilfeldig. Rundt år 6 erklærte revolusjons-
lederen Judas fra Galilea (ifølge Josefus) at det var forræderi mot Gud å betale 
skatt til keiseren. Dette var en tankegang som førte til sporadiske opprør mot 
Roma under forskjellige messianske ledere. Mot dette bakteppet ser man hvor 
utspekulert spørsmålsstillerne var da de spurte Jesus om det var rett å betale 
skatt: Hadde han sagt at det var OK, ville han ha tatt parti for Roma og vist 
at han ikke kunne være jødenes konge slik folk hadde trodd da han red inn 
i Jerusalem. Hadde han sagt nei, ville han ha erklært det romerske styret for 
ulovlig, og man kunne ha anklaget ham for forræderi. De trodde de hadde satt 
ham fast. 

Men Jesus gjennomskuet dem. Han pekte på keiserens bilde på en mynt og 
sa: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren og Gud det som tilhører Gud» 
(Luk 20,25). Den som er keiserens undersått og bruker hans valuta til livets 
nødvendigheter, har visse forpliktelser overfor ham. Men en annen plikt er 
større, for vi er skapt i Guds bilde, så det er ham vi først og fremst skal være tro 
mot. 

«Kristi svar var ingen omgåelse, men et ærlig svar på spørsmålet. I hånden 
holdt han den romerske mynten som keiserens navn og bilde var innpreget på. 
Han uttalte at siden de levde under romermaktens beskyttelse, skulle de yte 
denne makten den støtte den gjorde krav på, så lenge det ikke var i strid med 
en overordnet plikt. Mens de på fredelig vis underkastet seg landets lover, 
skulle de til enhver tid først og fremst vise troskap mot Gud.» – Alfa og Omega, 
bind 5, side 154 [DA 602]. 

Hvordan kan vi være gode borgere i det landet vi bor og samtidig vite at vår 
egentlige tilhørighet er i en by «som har Gud til byggmester og skaper» 
(Hebr 11,10)?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 12  /  20. juni Torsdag

NATTVERDEN 

Les Luk 22,13–20. Hvilken betydning har det at Herrens nattverd foregår i 
påsken?

Jesus innstiftet nattverden med påskens historiske betydning som bakteppe. 
Denne sammenhengen understreker menneskets avmakt i motsetning til Guds 
store makt. Det var like umulig for Israel å løsrive seg fra slaveriet i Egypt som 
det er for oss å rive oss løs fra syndens følger. Frigjøringen kom fra Gud og 
var uttrykk for hans kjærlighet og nåde, og det var dette Israel skulle lære sine 
barn i alle generasjoner (2 Mos 12,26.27). Guds frelseshandling setter Israels 
frigjørelse i en historisk sammenheng, og menneskets frigjøring fra synd er 
forankret i den historiske begivenheten på korset. Jesus er vårt «påskelam» (se 
1 Kor 5,7), og hans siste nattverd er «en forkynnende handling hvor de troendes 
samfunn gir uttrykk for Kristi døds store og avgjørende betydning.» –G. C. 
Berkouwer: The Sacraments (Grand Rapids, 1969), side 193.

Herrens nattverd minner oss om at «i den natt da Herren Jesus ble for-
rådt» (1 Kor 11,23), kvelden før hans korsfestelse, ga han disiplene et budskap 
de skulle huske: Brødet og vinen er symboler på hans kropp, som nå skulle 
knuses, og hans blod, som skulle utøses til syndenes tilgivelse (se Matt 26,28). 
Jesu død var Guds eneste mulighet til å frelse oss fra synd. Vi må ikke glemme 
at vi blir frelst ved Jesu død. Derfor innstiftet Jesus nattverden og sa at den skal 
holdes til han kommer tilbake (1 Kor 11,24–26). 

Jesu ord om at hans blod ble «utøst for mange så syndene blir tilgitt» (Matt 
26,28) skal huskes til historiens slutt. Den som avviser denne påstanden og 
velger en annen vei til frelse, forkaster Kristus og hans frelse.

To viktige lærdommer skiller seg ut. «Kristus døde for oss» er det første 
vi må huske ved Herrens bord. Det andre er at vi sitter der som en gruppe på 
grunn av hans død, som har ført oss inn i et fellesskap, et fellesskap i endetiden 
som venter på Herrens gjenkomst. I mellomtiden er nattverdsbordet en påmin-
nelse om at historien har mening og livet har håp. 

Kristus ga sitt legeme og blod for at du skulle få løftet om evig liv. Hvordan 
kan du tilegne deg denne sannheten slik at den alltid gir deg håp og 
trygghet?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 12  /  20. juniFredag

VIDERE STUDIUM

«Å spise Kristi legeme og drikke hans blod er å ta imot ham som en personlig 
frelser, i troen på at han tilgir våre synder, og at vi er fullkomne i ham. Det er 
ved å betrakte hans kjærlighet, ved å dvele ved den, ved å ta den til oss, at vi 
får del i hans natur. Hva maten er for legemet, må Kristus være for sjelen. Mat 
kan ikke gagne oss med mindre vi spiser den og den blir en del av oss. Slik har 
Kristus ingen verdi for oss hvis vi ikke kjenner ham som vår personlige frelser. 
En teoretisk kunnskap om ham vil ikke hjelpe oss. Vi må bli næret av ham, ta 
imot ham så hans liv blir vårt liv. Vi må oppta i oss hans kjærlighet og nåde.» – 
Alfa og Omega, bind 4, side 333 [DA 389]. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk over scenen der Jesus renset tempelet. Hvordan kan tro og troskap 

bli handelsvare? Hvordan kan troen brukes til å vinne profitt, anseelse 
og makt? Og hvordan kan vi som menighet unngå at vi faller for det 
samme bedraget?

2. Ateisten Alex Rosenberg mener at all virkelighet, all eksistens, er mate-
rialistisk. Det vil si at alt kan og må forklares med fysiske prosesser og 
bare fysiske prosesser. Disse prosessene er selvsagt uten plan, mål eller 
mening, eller Gud. «Hva er meningen med universet?» spør han. «Det 
finnes ingen. Hvilke hensikter utspiller seg i universet? Svaret er det 
samme: ingen.» Men hvis verdensaltets meningsløshet og formålsløs-
het virker deprimerende, advarer Rosenberg oss mot å ta vår «depresjon 
alvorlig.» Hvorfor? Fordi våre følelser, også depresjoner, ikke er annet 
enn nevroner og kjemikalier i konkrete konfigurasjoner, og hvorfor skal 
man ta det alvorlig? Rosenberg har også et svar til dem som mister motet 
på grunn av livets meningsløshet. Siden depresjon bare er en spesiell 
konfigurasjon av nevroner, trenger man bare å omorganisere nevronene, 
og det kan man gjøre med legemidler. «Hvis du ikke føler deg bedre i 
morgen ... eller om tre uker, så prøv noe annet.. Tre uker er ofte den tiden 
det tar før slike legemidler som Prozac, Wellbutrin, Paxil, Zoloft, Celexa, 
eller Luvox begynner å virke. Og virker ikke den ene, så vil nok en annen 
gjøre det.» Det utrolige med svaret er at han mener det: er du deprimert, 
så ta medisiner. Sammenlign dette synet på livet med det vi tror om 
Jesus Kristus og det han har gjort for oss på korset. Hvordan kan man si 
at deltakelse i Herrens nattverd er en gjendrivelse av den nihilismen og 
meningsløsheten som Rosenberg og hans ateisme står for? 
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20 jun i

ET NYTT LIV
Lee, Fong Lan, Taiwan

Jeg oppdaget en TV-reklame for helsepro-
grammet NEWSTART. Det var noe for 

mor, tenkte jeg. Hun var operert for kreft to 
ganger og burde leve så sunt som mulig. Jeg 
ringte og meldte på både henne og meg selv 
til NEWSTART-programmet ved Taiwan 
Adventist Hospital.

Programmet var supert: total helse med 
kosthold, ernæring, trim, bønn og meditasjon. 
Etter to uker var jeg sterkere og mer energisk. 
Men mor var syk og ville ikke gjøre endringer på sine gamle dager. 

De fleste som tok NEWSTART, var ikke-kristne. Vi tilba våre forfedre eller diverse guder. 
Men det var tre kristne på kurset, og de virket glade og tilfredse. Det hvilte også en fred over dem 
som arbeidet ved NEWSTART. De fikk sikkert ikke så godt betalt, og det undret meg at de var så 
engasjert i sitt arbeid for Gud. Jeg ønsket den freden de hadde, og jeg ville at mor skulle få mer 
fred, hun også.

En av de kristne på kurset fortalte meg om Gud. Vi studerte Bibelen sammen, og jeg skjønte 
at himmelens Gud var den levende Gud, mens avgudene var bare tradisjon og ikke kunne hjelpe 
hverken nå eller for fremtiden.

Det forundret meg at den kristne Gud ikke bare var sterk, men god. Jeg lærte at kjærlighet og 
tilgivelse bunner i Guds kjærlighet og tilgivelse av oss. 

Jeg skjønte at jeg måtte bli kristen, og adventist. Mor var for syk til å komme til dåpen min, 
men min mann og min far ble med, selv om de ikke forsto noe av det.

En dag mor hadde store smerter, ba jeg ved sengen hennes. Jeg ville ikke miste henne for evig 
og ba at Gud ville sende henne sin Ånd. Før jeg var ferdig, sa mor: ”Hvilken dag er det?”

”Det er onsdag,” sa jeg.
”Da vil jeg bli døpt på fredag,” sa mor.
Jeg stirret. Hadde jeg hørt riktig? Svarte Gud så fort?
De neste par dagene snakket vi sammen om Gud og hans kjærlighet. På fredag ble hun døpt. 

Jeg lovte Gud at jeg ville bli helsemisjonær og dele hans kjærlighet med alle jeg treffer.
Mor døde en måned senere. Nå visste jeg at jeg skulle få treffe henne i oppstandelsen.
Jeg besøker folk i hjemmene og svarer på spørsmål de har om NEWSTART. Hvis noen vil ha 

bibelstudier, ordner jeg med det. Det er frivillig arbeid, så min lønn er gleden over å vite at Gud 
bruker meg til å gi andre et nytt liv.

Takk for at dere støtter misjonsarbeidet med deres gaver.

• Taiwan er en liten, men høyt indus-
trialisert øystat utenfor Kinas østkyst. 

• Buddhismen er landets største 
religion.

• Stammefolkene i fjellene på Taiwan 
har tatt imot kristendommen, men 
blant Taiwans kinesere er det få adven-
tister
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Korsfestet og oppstanden

27. juniLekse 13

Bakgrunnsstoff
1 Mos 3,1–6; Luk 22,39–46; 2 Kor 13,8; Luk 22,53; Matt 12,30; 1 Kor 15,14.

Minnevers
«Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfes-
tes, og den tredje dagen skal han stå opp.» (Luk 24,7).

Helt fra han var liten, visste Jesus at han var kommet til jorden for å oppfylle 
sin Fars vilje (Luk 2,41–50). Han underviste, helbredet, og tjente andre med et 
urokkelig forsett om å gjøre Faderens vilje. Etter nattverden var timen kommet 
til å gå ut i mørket, i ensomheten, for å oppfylle Guds vilje, bli forrådt og for-
nektet, forhørt og korsfestet, og å stå opp etter å ha seiret over døden.

Gjennom hele sitt liv hadde Jesus visst at korset ikke var til å komme 
utenom. Mange ganger i evangeliene er ordet må brukt om Jesu lidelser og død 
(Luk 17,25; 22,37; 24,7; Matt 16,21; Mark 8,31; 9,12; Joh 3,14). Han må gå til 
Jerusalem. Han må lide. Han må bli avvist. Han må løftes opp, og så videre. 
Ingenting fikk hindre Guds Sønn i å gå til Golgata. Ethvert forslag om å avvise 
korset fordømte han som inspirert av Satan (Matt 16,22.23). Han var overbevist 
om at han «måtte dra ... lide mye ... bli slått i hjel, og ... reises opp» (vers 21). 
For Jesus kom det ikke på tale å avvike fra veien til korset. Den var noe han 
«måtte» (Luk 24,25.26.46), en del av «det mysteriet som har vært skjult gjen-
nom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige» 
(Kol 1,26).
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GETSEMANE: DEN FRYKTELIGE KAMPEN 

I historiens morgen skapte Gud Adam og Eva og satte dem i en hage som var 
velsignet med alt det de trengte for et liv i glede. Snart skjedde noe spesielt: 
Satan dukket opp (1 Mos 3). Han fristet de to første menneskene, og verden ble 
kastet ut i en stor kamp mellom det gode og det onde, mellom Gud og Satan. 

Nå var Guds time kommet, og en annen hage (Luk 22,39–46) ble åstedet for 
slaget mellom sannhet og løgn, mellom rettferdighet og synd og mellom Guds 
plan for menneskets frelse og Satans mål om å ødelegge menneskeheten.

I Eden ble verden kastet ut i syndens katastrofe. I Getsemane ble verdens 
endelige seier sikret. Edens hage viser oss selvets tragiske triumf i opprøret 
mot Gud. I Getsemane overgis selvet til Gud, og vi blir vitne til seieren over 
synden. 

Sammenlign det som fant sted i Edens hage (1 Mos 3,1–6) med det som 
fant sted i Getsemane (Luk 22,39–46). Hva var den store forskjellen på det 
som skjedde i de to hagene?

Getsemane står for to ting: For det første Satans forsøk på å avspore Jesus fra 
Guds oppdrag og vilje. Dessuten for det største eksempelet på avhengighet 
av Guds kraft til å oppfylle hans vilje og hensikt. Getsemane viser at de som 
har opplevd kraften i bønn, vil seire, uansett hvor svake de er og hvor grusom 
kampen blir. Jesus ba: «La ikke min vilje skje, men din!» (Luk 22,42). 

Satan og hans hær stod imot Jesus. Disiplene var uvitende om hans lidelse. 
Han svettet blod. Forræderens kyss var bare et vindkast unna, og prestene og 
tempelvaktene skulle til å kaste seg over sitt offer. Men Jesus viste at bønn og 
underkastelse under Gud gir sjelen den kraft som skal til for å bære livets store 
byrder.

Neste gang fristelsen blir stor: Hvordan kan du få del i den erfaringen Jesus 
hadde i Getsemane i stedet for det Adam og Eva opplevde i Edens hage? Hva 
er den avgjørende forskjellen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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JUDAS

«Da for Satan inn i Judas, han som hadde tilnavnet Iskariot og var en av de 
tolv» (Luk 22,3). Satan prøvde nok å få alle disiplene på sin side. Hva var det 
ved Judas som gjorde at han hadde mer hell med ham enn med de andre?

Lukas forteller at Jesus var alene i bønn hele natten på fjellet før han valgte 
sine disipler (Luk 6,12–16). Og Jesus trodde at de tolv var Guds gave til ham 
(Joh 17,6–9). Var Judas egentlig svar på bønn? Hvordan kan man forstå det 
som skjer her som noe annet enn at Guds hensikt skulle oppfylles, også i Judas’ 
svik og frafall? (se 2 Kor 13,8). 

Judas, som hadde så stort potensial, som kunne ha blitt en Paulus, gikk i 
stedet feil vei. Det som kunne ha blitt en Getsemane-opplevelse for ham, ble i 
stedet en repetisjon av fallet i Edens hage.

«Han hadde kjælt for griskhet inntil den ble en herskende drivkraft i livet. 
Kjærlighet til penger var sterkere enn hans kjærlighet til Kristus.» – Alfa og 
Omega, bind 5, side 266 [DA 716]. 

Da Jesus mettet de 5000 med fem brød og to fisker (Luk 9,10–17), var Judas 
den første til å fatte mirakelets politiske betydning. Det var han som «lanserte 
planen om å ta Jesus med makt og gjøre ham til konge.» – Alfa og Omega, bind 
5, side 268 [DA 719]. Men Jesus fordømte forsøket, og dette gjorde Judas desil-
lusjonert: «Han hadde store forhåpninger, og hans skuffelse var bitter» – Sam-
me, side 719. Som mange andre trodde Judas at Jesus ville bruke sine krefter til 
å opprette et verdslig rike, og Judas skule gjerne ha hatt en plass i dette riket. 
Det tragiske er at hans ønske om en plass i et verdslig rike det aldri ble noe av, 
gjorde at han mistet plassen i et evig rike som det helt sikkert blir noe av.

Da en av Jesu tilhengere salvet hans føtter med en kostbar salve, fordømte 
Judas det som sløseri (Joh 12,1–8). Han så ikke annet enn penger, og hans 
kjærlighet til penger overskygget kjærligheten til Jesus. Judas var så opptatt av 
makt og penger at han satte en prislapp på gaven fra himmelen (Matt 26,15). 
«Da for Satan inn i Judas» (Luk 22,3). Og han ble en tapt sjel.

Status, makt og penger er ikke synd. Problemet er bare at disse tingene kan 
ta knekken på vår trofasthet mot Gud. Hvorfor må vi alltid vokte oss så vi 
ikke lurer oss selv slik Judas gjorde?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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FOR ELLER MOT HAM

Korset er historiens store delelinje: skillet mellom tro og vantro, svik og tro-
skap, evig liv og evig død. Korset levner ikke rom for nøytralitet. Vi er enten 
på den ene eller den andre siden. 

«Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, 
han sprer» (Matt 12,30). Sterke ord, og de kan være litt ubehagelige, men Jesus 
sier det bare slik det er og viser hva sannheten innebærer for dem som står 
midt i den store konflikten mellom Kristus og Satan. Vi er med Jesus eller med 
Satan. 

Så kategorisk er det.

Hvordan forholdt disse personer seg til Jesus, og hva kan vi lære av deres 
eksempel som kan hjelpe oss med vår innstilling til Gud og korset? 

Rådet (Luk 22,53). Hvilke feil gjorde disse menneskene, hvorfor gjorde de dem, 
og hvordan kan vi unngå å se Jesus på samme måte som dem? 

Pilatus (Luk 23,1–7.13–25). Hva fikk Pilatus til å si at «jeg ikke finner noen 
skyld hos ham» (Joh 19,4), samtidig som han dømte ham til å bli korsfestet? 
Hva kan vi lære av hans feil da han unnlot å gjøre det han visste var riktig?

Herodes (Luk 23,6–12). Hva var hans store feil, og hva kan vi lære av den?

De to røverne (Luk 23,39–43). To syndere betrakter det samme korset og rea-
gerer ulikt. Hvordan viser denne scenen at frelsen er enten/eller, altså at vi 
står på den ene eller andre siden i den store konflikten?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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HAN ER STÅTT OPP 

Tidlig søndag morgen gikk kvinnene til graven. Én ting stod i hodet på dem: 
fullføre begravelsesritualet. Enda så lenge de hadde vært sammen med Jesus, 
hadde de ikke skjønt det som skulle skje. De ventet ikke en tom grav, eller at et 
himmelsk sendebud skulle si: «Han er ikke her, han er stått opp» (Luk 24,6).

I de første kapitlene i Apostlenes gjerninger henvises det til Jesu opp-
standelse minst åtte ganger. Apg 1,22; 2,14–36; 3,14.15; 4,1.2, 10.12.33; 
5,30–32. Hvorfor stod Jesu oppstandelse så sentralt i apostlenes forkynnelse 
og tro? Hvorfor er den fremdeles viktig for oss i dag?

Kvinnene var de første vitnene til Jesu oppstandelse. De skyndte seg å fortelle 
de andre denne gode nyheten, men ingen trodde dem (Luk 24,11). Apostlene 
avviste den største historien i frelseshistorien som «løst snakk» av utslitte og 
sørgende kvinner (vers 10, 11). 

De skulle få oppdage noe annet!
Jesu oppstandelse er grunnleggende for Guds frelseshandling og all kristen 

tro og tilværelse. Apostelen Paulus gjør det klinkende klart: «Men er ikke Kris-
tus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom» (1 Kor 15,14). 
Alt er tomt, for det er bare i Kristi oppstandelse vi kan finne håp. Uten dette 
håpet ender livet her, for all evighet. Kristi liv endte ikke i en grav, og løftet er 
at vårt liv heller ikke skal det.

«Hvis Kristus ikke er stått opp fra de døde, ender den lange rekken av Guds 
frelseshandlinger for å redde sitt folk, i en blindgate, i en grav. Hvis Kristi 
oppstandelse ikke er en realitet, har vi ingen garanti for at Gud er den levende 
Gud, for døden får det siste ordet. Troen er nytteløs fordi han som er gjenstand 
for denne troen, ikke har vist seg å være livets Herre. Da ligger kristentroen 
innestengt i graven sammen med Guds endelige og høyeste selv-åpenbaring i 
Kristus – hvis Kristus virkelig er død.» – George Eldon Ladd: A Theology of 
the New Testament (Grand Rapids, 1974), side 318.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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«ALT MÅTTE OPPFYLLES» 

Les Luk 24,13–49, som forteller om ting som hendte rett etter Kristi oppstan-
delse. Hva påpeker Jesus under de forskjellige møtene for at de skal forstå hva 
som har skjedd med ham, og hvorfor er dette så viktig, også for vårt vitnes-
byrd til verden?

Jesu oppstandelse burde ha vært bevis nok til at folk skjønte at han er Messias. 
Jesus ble slått og mishandlet før han ble korsfestet, og til slutt gjennomboret. Så 
ble han pakket inn og lagt i en grav. Selv om han hadde overlevd både korset og 
graven, ville en blodig, medtatt og svekket Jesus som svimet ut av graven, ikke 
ha vært det folk forventet av en seierrik Messias. 

Men der var Jesus, levende og frisk nok til å gå iallfall noen kilometer 
sammen med de to på veien til Emmaus. Men også da henviste han dem til 
Skriftene og ga dem et bibelsk grunnlag for sin tro på ham, før han åpenbarte 
hvem han var. 

Og da han åpenbarte seg for disiplene, viste dem sitt legeme og spiste 
sammen med dem, gjorde han noe mer: Han henviste dem til Guds ord: «Slik 
står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans 
navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; 
dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette» (Luk 24,46–48).

Ikke nok med at Jesus henviste til Skriften (ved siden av at han faktisk var 
i live blant dem), han brukte Skriftene til å vise dem akkurat hva som hadde 
skjedd med ham. Dessuten knyttet han sin oppstandelse til oppdraget med å 
forkynne evangeliet for alle folkeslag. 

Ved siden av bevisene for hvem han var, henviste han alltid sine tilhengere 
til Guds ord. Og, hvordan skulle vi kunne kjenne til vårt kall og oppdraget med 
å forkynne evangeliet til verden hvis vi ikke hadde Bibelen som vår veileder? 
Hvordan skulle vi vite hva evangeliet var? Så Guds ord er like viktig for oss i 
dag som den var for Jesus og hans disipler.

Hvor mye tid bruker du på lesning av Bibelen? Hva har den å si for din livs-
førsel, de valgene du tar og hvordan du er mot andre?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«De hellige og englene skal få se betydningen av Kristi død. Falne mennesker 
ville ikke få noe hjem i Guds paradis uten Lammet som ble slaktet. Så skal vi 
ikke opphøye Kristi kors? Himmelens engler tilskriver Kristus heder og ære, 
for ikke engang de kan være trygge uten å betrakte Guds Sønns lidelser. Det 
er kraften fra korset som gjør at de ikke faller fra. Uten korset ville de ikke ha 
stått bedre rustet mot det onde enn før Satans fall. Engleaktig fullkommenhet 
var ikke nok i himmelen. Menneskelig fullkommenhet var ikke nok i Edens 
hage, lykkens paradis. Alle på jorden eller i himmelen som ønsker å være 
trygge, må se hen til Guds lam.» – SDA Bible Commentary, bind 5, side 1132.

  Spørsmål til drøftelse
1. Som kristne er vi nødt til å leve i tro: vi må tro på noe vi ikke kan bevise 

fullt ut, noe vi ikke har direkte øyenvitnebeviser for. Dette er naturlig-
vis noe folk gjør i en masse sammenhenger. En forfatter skrev f.eks. 
dette i forbindelse med vitenskap: «Alt i alt har vi direkte beviser for 
overraskende lite av det vi tror på.» – Richard DeWitt: Worldviews: 
An Introduction to the History and Philosophy of Science, 2. utg. 
(Chichester, West Sussex, U.K., 2010) side 15.

     Likevel har vi mange gode grunner for å tro det vi tror. Tenk bare 
på misjonsbefalingen og husk hva Jesus sa til disiplene: «Og dette 
evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle 
folkeslag, og så skal enden komme» (Matt 24,14). Tenk på når Jesus 
sa dette. Hvor stor var tilhengerskaren da? Hvor mange hadde trodd på 
ham eller forsto hvem han var og hva han hadde tenkt å utrette? Tenk 
også på all den motstand den første menighet ble utsatt for i århundrer i 
Romerriket. Ha alt dette i tankene og samtal om hvor bemerkelsesverdig 
denne uttalelsen var og hvordan den kan gi oss tillit til Guds ord.

2. Tenk over sitatet fra Ellen G. White ovenfor. Hvordan gjør dette det let-
tere å forstå akkurat hvor universelt syndens problem egentlig er? Ikke 
engang englene er trygge hvis de ikke ser hen til Jesus. Hvordan skal 
det forstås?
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TRETTENDE SABBAT

Dette kvartalet går offeret 13. sabbat til det nordlige Asia og Stillehavet. Landene Kina, 
Japan, Mongolia, Nord- og Sør-Korea samt Taiwan har 1,6 milliarder innbyggere, men bare 

650 000 adventister.
I Japan er bare 1,5 % av folket kristne. Litt over 15 000 er adventister. Landet har mange im-

migranter fra Sør-Amerika, særlig Brasil. De er spesielt mottakelige for evangeliet, og Adventkir-
ken i Japan har klart å nå dem. En del av offeret i dag går til å bygge et internasjonalt evangelise-
ringssenter i Japan.

I Mongolia har vi en ung menighet med over 1600 medlemmer. En av de beste måtene å nå 
barn og unge familier er gjennom kristen utdanning. Adventistskolen i hovedstaden Ulaanbaatar 
skal bygges ut med fire nye klasserom og et bibliotek for å kunne ta imot flere elever.

Korea er kjent som det mest ”kristne” landet i Asia, men millioner av mennesker har aldri hørt 
om Jesus. En menighetsplantning med mange unge prøver å nå så mange som mulig og trenger et 
evangeliseringssenter for unge. Offeret i dag vil delfinansiere dette senteret.

I Kina er det vanskelig å få tillatelse til å bygge kirker, så de fleste adventistene i landet sam-
les i husmenigheter. Dette kvartalet går en del av offeret 13. sabbat til å kjøpe 18 leiligheter – én 
hver i 18 av de største byene i Kina, der det ikke bor adventister. Leilighetene skal brukes som 
husmenigheter.

I Taiwan skal en del av offeret i dag gå til å støtte tre sentere som arbeider blant barn og 
gamle, samt sørge for helseopplysning i lokalmiljøet. 

Med Guds velsignelse kan vi hjelpe våre søsken i Asia ved å gi gode gaver til misjonsprosjek-
tene deres, slik at de kan dele håpet i Kristus med de milliarder mennesker som bor der.

Prosjekter:
Dette kvartalet går offeret 13. sabbat til 
• fire klasserom og et bibliotek ved adventistskolen i 
Mongolia
• et internasjonalt evangeliseringssenter for immigran-
ter til Japan
• treningssenter for ungdomsevangelisering i Sør-Korea
• husmenigheter i 16 storbyer i Kina
• tre sentere i Taiwan
• Barneprosjekt: bøker til skolebiblioteket i Mongolia

Rapport:

Takket være gaver 13. sab-
bat i andre kvartal 2012 har 
tusenvis av barn i det sørlige 
Stillehavet fått sin egen bibel. 
SPD kjøpte 32 000 barnebibler 
på engelsk og 1000 på fransk. 
Biblene ble delt ut til barn i 
avsidesliggende strøk. Takk 
for gavene!
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SOLENEDGANG FREDAG KVELD I 2015

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

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   2 15.26 15.51 15.43 14.49 13.11 - - -
  9 15.38 16.02 15.56 15.04 13.42 12.28 - -
  16 15.53 16.16 16.11 15.23 14.13 13.28 12.45 -
  23 16.09 16.31 16.28 15.44 14.44 14.10 13.42 12.52
  30 16.27 16.47 16.46 16.06 15.15 14.47 14.24 13.46
 Februar   6 16.45 17.04 17.05 16.28 15.44 15.21 15.01 14.29
  13 17.04 17.21 17.24 16.50 16.12 15.52 15.35 15.07
  20 17.22 17.38 17.42 17.12 16.39 16.22 16.07 15.41
  27 17.40 17.54 18.01 17.33 17.05 16.51 16.37 16.13
 Mars   6 17.57 18.11 18.18 17.54 17.30 17.18 17.06 16.44
  13 18.15 18.27 18.36 18.14 17.55 17.45 17.34 17.14
  20 18.32 18.42 18.54 18.34 18.19 18.12 18.02 17.44
  27 18.49 18.58 19.11 18.54 18.44 18.38 18.30 18.13
 April   3 20.06* 20.14* 20.28* 20.14* 20.08 20.05 19.58 19.43
  10 20.23 20.29 20.46 20.34 20.33 20.32 20.27 20.15
  17 20.40 20.45 21.03 20.55 20.59 21.01 20.58 20.48
  24 20.57 21.01 21.21 21.16 21.26 21.31 21.31 21.24
 Mai   1 21.15 21.17 21.39 21.37 21.55 22.04 22.07 22.05
  8 21.32 21.32 21.57 21.59 22.25 22.41 22.49 22.58
  15 21.49 21.48 22.14 22.21 22.59 23.26 23.51 -
  22 22.05 22.02 22.30 22.42 23.37 - - -
  29 22.19 22.15 22.45 23.02 00.40 - -     -     
Juni   5 22.31 22.25 22.58 23.20 - - - -
  12 22.40 22.33 23.07 23.33 - - - -
  19 22.45 22.37 23.12 23.40 - - - -
  26 22.45     22.38 23.12 23.40 - - -     -    
 Juli   3 22.41 22.35 23.08 23.32 - - - -
  10 22.33 22.28 23.00 23.19 - - - -
  17 22.22 22.18 22.48 23.02 00.12 - - -
  24 22.07    22.05 22.33 22.42 23.28 00.11 - -
    31 21.51 21.51 22.16 22.21 22.53 23.14 23.28 23.59
August   7 21.33 21.35 21.58 21.58 22.20 22.33 22.38 22.41
  14 21.14 21.17 21.38 21.35 21.49 21.57 21.58 21.54
  21 20.54 20.59 21.18 21.12 21.19 21.23 21.21 21.13
  28 20.34 20.40 20.57 20.48 20.50 20.50 20.46 20.35
 September   4 20.13 20.20 20.36 20.23 20.20 20.18 20.13 19.59
  11 19.52 20.00 20.14 19.59 19.51 19.47 19.40 19.25
  18 19.30 19.40 19.52 19.35 19.23 19.16 19.08 18.51
  25 19.09 19.20 19.31 19.10 18.54 18.46 18.36 18.17
 Oktober   2 18.48 19.00 19.09 18.46 18.26 18.15 18.04 17.44
  9 18.27 18.41 18.48 18.22 17.58 17.45 17.32 17.10
  16 18.07 18.22 18.27 17.59 17.29 17.14 17.01 16.36
  23 17.47 18.03 18.07 17.36 17.01 16.44 16.28 16.02
  30 16.28* 16.46* 16.48* 16.13* 15.33 15.13 14.55* 14.26
 November   6 16.10 16.29 16.29 15.52 15.06 14.41 14.21 13.48
    13 15.54 16.14 16.12 15.31 14.38 14.09 13.45 16.05
  20 15.39 16.01 15.58 15.13 14.11 13.34 13.04 12.08
  27 15.27  15.51 15.45 14.57 13.44 12.55 12.00 -    
 Desember   4 15.18 15.43 15.36 14.44 13.18 - - -
  11 15.13 15.39 15.31 14.36 12.55 - - -
  18 15.12 15.39 15.30 14.33 12.39 - - -
  25 15.16 15.42 15.33 14.37 12.43 - - -



BIBELSTUDIEMATERIELL 
FOR BARN OG TENÅRINGER

Vi minner om at det er mye fint bibelstudiemateriell tilgjengelig for 
barn og tenåringer.

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

Minsten, 0–2 år
I 2015 brukes årgang B

Smårollingene, 3–5 år
I 2015 brukes årgang B

Miniorene, 6–9 år
I 2015 brukes årgang D

Power Points, 10–13 år
I 2015 brukes årgang D

Real Time Faith, 14–16 år
I 2015 brukes årgang B. 
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med  
Norsk Bokforlag  
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no 
eller til ordrekontoret  

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

3. KVARTAL 2015
Temaet for dette kvartalet er Misjonærer, og fokus vil være på Guds måte å kom-
munisere evangeliet til dem som ikke kjenner det. Misjon spiller en viktig rolle 
i Guds frelsesplan. Så når dette er temaet, vil vi se på hvordan Guds hensikt blir 
fullført gjennom livene til misjonærer slik de er omtalt i Bibelen. 

For å forstå Guds misjon, er bibelstudiematerialet dette kvartalet basert på følgende 
modell: 
1) Gud skapte menn og kvinner og gav dem fri vilje.
2) Den første mannen og kvinnen misbrukte sin frie vilje og måtte forlate paradis.
3) Gud kunne ikke bruke makt for å bringe dem tilbake til paradis.
4) Gud sendte sin sønn på oppdrag for å dø i deres sted  og forsone dem med seg.
5) Guds hensikt (misjon) er å tilby frelse til alle mennesker.
Helt enkelt sagt, misjon er å la hele verden få vite om Jesus og hva han har gjort for 
hver og en av oss og hva han vil gjøre for oss nå og i evigheten. Vi som vet dette, er 
kalt til å dele budskapet med andre.

Forfatteren av bibelstudiematerialet i 3. kvartal er professor Børge Schantz. Han 
har undervist ved Loma Linda University, i California. Han har tidligere vært 
misjonær i Afrika og i Midt-Østen. Medforfatteren Steven Wayne Thompson har 
tidligere vært rektor ved Newbold College i England og har ledet det teologiske 
fakultetet ved Avondale College i Australia.

Lekse 1: Guds misjonerende natur
Bibeltekster: 1 Mos 1,26-28, 1 Mos 2, 15-17, 1 Joh 2,16, Joh 3,14-15, 2 Kor 5,21, 
Matt 5,13-14
Minnevers: Jes 55,4

Lekse 2: Abraham, den første misjonæren
Bibeltekster: 1 Mos 12, 1-3, 1 Mos 14, 8-24, Hebr 11,8-19, Gal 3,6, 1 Mos 12, 6-7,  
1 Mos 18,18-19
Minnevers: Gal 3,6-8

4. kvartal 2015: Jeremia
1. kvartal 2016: Den store strid 



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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