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1) Hva vil du at folk skal vite om deg? 
Jeg har ikke behov for at folk skal vite 
noe om meg, men ønsker at folk skal 
oppfatte meg som kristen når de møter 
meg. Jeg håper det skinner igjennom 
at jeg forsøker å leve etter Bibelens 
prinsipper. 

2) Hvilket forhold har du til 
bibelstudiegrupper?
Det er veldig varierende. Noen ganger gir 
det meg mye, det er avhengig av tema.

3) På hvilken måte deltar du i studie-
grupper: stiller du flest spørsmål eller 
får du svar?
Jeg lytter mest, men hiver meg med i disku-
sjonen hvis det er noe som treffer meg.

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest betatt 
av?
Det er David. Det er godt å lese at han var 
en mann etter Guds hjerte på tross av alle 
feil. 

5) Hva er etter din mening den viktigste 
boken i Bibelen?
Evangeliene er viktigst og der får jeg 
aha-opplevelser, men jeg synes Johannes’ 
åpenbaring er mest spennende. 

6) Identifiserer du deg mest med den 
bortkomne sønnen eller broren hans?
Det er litt begge deler. Noen ganger den 
ene og noen ganger den andre.

7) Hva er det beste du har opplevd i en 
bibelstudiegruppe?
Det beste jeg opplever i en bibelstudie-
gruppe er at det er praktisk og jordnært, 
og hvis det i tillegg er et tema som engasje-
rer, da liker jeg meg.

8) Er det mulig å lese Bibelen uten å bli 
politisk engasjert?
Jeg blir ikke så lett engasjert, men tenker 
mitt om ting som blir bestemt som er imot 
Bibelens prinsipper. 

Åtte faste

Christer Andvik,  
leder for IT-avdelingen på TVS og IT-medarbeider hos DNU



REDAK TØRENS FORORD

Mi-Yittan

Som de fleste språk er bibelsk hebraisk spekket med idiomer, ord og uttrykk som betyr noe 
annet enn selve ordlyden. Ett eksempel er mi-yittan, som er sammensatt av to hebraiske 
ord: mi, som er spørreordet «hvem?» og yittan, som betyr «vil gi». Dermed har vi «hvem 
vil gi?»

I den hebraiske bibelen uttrykker denne setningen tanken om en lengsel hos en som har 
et inderlig ønske. 

Etter flukten fra Egypt og stilt overfor utfordringer i ørkenen, utbrøt israelittene: «Om vi 
bare hadde fått dø for Herrens hånd i Egypt» (2 Mos 16,3). Uttrykket «om bare» kommer 
av mi-yittan. I Sal 14,7 sier David: «Måtte frelse komme til Israel fra Sion!» På hebraisk 
står det ikke «måtte», det står mi-yittan. Der Job utbryter «Om bare min bønn ble hørt» 
(Job 6,8), kommer «om bare» fra mi-yittan. 

Et annet tilfelle er 5 Mos 5,29. Moses taler om Guds forsyn og minner israelittene om da 
de ba om at han skulle snakke med Herren for dem, så de ikke skulle dø. Ifølge Moses ble 
Herren glad for forespørselen og sa: «Måtte de bare ha et slikt hjerte at de frykter meg og 
holder alle mine bud så lenge de lever!» 

Det ordet som er oversatt «måtte»? Jo da, det er mi-yittan.
Ufattelig! Her er det Gud, Skaperen, den som har skapt tid, rom og materie, den som 

talte så verden ble til, den som ga Adam livets ånde, som altså sier noe man forbinder med 
menneskelig svakhet og begrensninger. 

Snakk om at den frie vilje er en realitet. Det er grenser for hva Gud kan utrette i den 
store konflikten. Denne bruken av mi-yittan viser at selv Gud ikke vil trosse vår frie vilje 
(da ville den jo ikke lenger være fri). 

Og hvis det er én bok i Det gamle testamentet som viser hvor inderlig Gud ønsker at vi 
skal gjøre som han sier, og at menneskets tilbøyelighet er ikke å gjøre det, må det være 
Jeremias bok. Den er vårt tema dette kvartalet. Denne boken er skrevet på bakgrunn av 
store verdenspolitiske omveltninger i det gamle Midtøsten. Den forteller om profetens liv 
og budskap og skildrer hvor lidenskapelig trofast han forkynte Guds budskap til et folk 
som stort sett ikke ville høre det. 

Boken begynner med profetens kall og dekker flere tiår av bibelhistorien. Denne unge 
(og senere gamle) mannen forkynte de sannheter som helt fra første stund har vært grunn-
leggende for Bibelens budskap. Og av alt dette er det disse ordene som fanger essensen av 
mye av det Herren ønsker av sitt folk: «Så sier Herren: Den vise skal ikke være stolt av sin 
visdom, den sterke skal ikke være stolt av sin styrke, den rike skal ikke være stolt av sin 
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rikdom. Men den som vil være stolt av noe, skal være stolt av dette: at han har forstand og 
kjenner meg. For jeg er Herren, som viser miskunn, rett og rettferd på jorden. Ja, slik vil 
jeg ha det, sier Herren» (Jer 9,23.24).

Å lese Jeremias bok er å ta ut på en reise, en åndelig reise frem og tilbake fra forder-
velsens største dyp til Herrens storhet og majestet – den Herre som roper til oss syndige 
mennesker fra disse høydene: Mi-yittan at dere måtte ha et slikt hjerte! 

Imre Tokics (PhD) er leder av GT-avdelingen ved adventistenes teologiske seminar i Pecel, 
Ungarn. Han er professor i Det gamle testamente og jødiske studier, og har også en juridisk 
doktorgrad. 
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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
 Jes 1,19; Jer 7,5–7; 1 Kong 2,26; Jer 1,1–5; Jes 6,5; Jer 1,6–19; Matt 28,20.

Minnevers
«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg 
deg; til profet for folkeslagene satte jeg deg» (Jer 1,5).

Vi vet mer om Jeremia enn om noen annen gammeltestamentlig profet. De bio-
grafiske detaljene i boken hans gjør det lettere å forstå hans arbeid som profet. 
Jeremia fikk så stor historisk betydning at han fremdeles var en høyt aktet 
profet på Jesu tid.

Men menneskelig sett var resultatene magre. Tross flere tiårs glødende 
advarsler og oppfordringer viste folket laber interesse for hans budskap fra 
Herren. 

Men tross motstanden kunne Jeremia hverken kjøpes eller selges. Han sto 
som «en festningsby, ... en jernstøtte og en bronsemur» (Jer 1,18), ikke i egen 
kraft, men i Guds. 

Jeremia fikk et tungt liv. Kallet førte til lidelse, sorg, avvisning og fengsel. 
Verre var det at mange av problemene skyldtes dem han prøvde å hjelpe. Jere-
mia ble et bilde på det Jesus skulle oppleve flere hundre år senere. 

8 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 5

Lekse 1

Jeremias profetiske kall

3. oktober
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Lekse 1  /  3. oktober Søndag

PROFETENE

Profetenes kall var å verne om Guds lov. Deres grunnvoll var pakten og de   
ti bud (Jer 11,2–6). Mi 3,8 er et sammendrag av profetenes arbeid, som var å 
«tale til Jakob om hans lovbrudd, til Israel om hans synd.» Og begrepet synd 
har jo ingen mening uten loven (se Rom 7,7).

Hva var profetenes budskap til folket? Hvordan er dette budskapet det 
samme for oss i dag? Jes 1,19; Jer 7,5–7; Esek 18,23. (Se også Matt 3,7–11.)

Guds dom var bare uunngåelig hvis folket ikke vendte om fra sin ondskap. 
Men det er ikke lett å forandre seg når man er vant til å gjøre ondt. Hvem har 
vel ikke sett at mennesker kan venne seg til det som en gang forferdet dem? 
Profetenes budskap skulle vise menneskene hvor ond deres ondskap var og hva 
det ville føre til om de ikke vendte seg fra den. Det var ikke deres budskap. Det 
var Herrens budskap. 

Profetene forteller ikke hvordan Guds ord ble åpenbart for dem eller hvordan 
de hørte det. Iblant talte Gud direkte til dem. Andre ganger ga Den hellige ånd 
dem drømmer eller syner eller kanskje en «stille susen» (1 Kong 19,12). Men 
uansett var det profetenes oppgave å formidle Guds vilje: De skulle tale til 
folket, men også til konger, keisere, og generaler. 

Ansvaret var stort: Fortalte de sannheten, kunne disse maktmenneskene 
drepe dem. Og fortalte de ikke sannheten, kunne Guds dom ramme dem. Å 
være profet er et tungt kall, og Bibelen viser at de som fikk kallet, tok det på 
alvor. 

Det kan vi glede oss over, for budskapene deres er nedfelt i Bibelen så vi kan 
lese dem. I den forstand taler de fremdeles. Spørsmålet nå er det samme som på 
Jeremias tid: Vil vi lytte?

Hva er det profetene fremdeles vil fortelle oss? Hva er kjernen i budskapet 
deres til Guds folk?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  3. oktoberMandag

JEREMIAS BAKGRUNN
 

Les 1 Kong 1 og 1 Kong 2,26. Hvorfor ble Abjatar sendt i eksil til hjemstedet 
sitt i Anatot?

Etter at Salomo hadde styrket sin stilling i konflikten med Adonja om arveføl-
gen, fjernet han presten Abjatar fra stillingen. Han ble sendt i indre eksil til 
hjembyen Anatot, ca 5 km fra Jerusalem. Hilkia var Jeremias far og tilhørte en 
prestefamilie i Anatot. Noen har lurt på om Jeremias familie nedstammet fra 
Abjatar. Uansett vet vi av Jer 1,1 at profeten var av høy ætt. Gjennom den pro-
fetiske historie har Herren kalt alle slags mennesker til å være profeter: gjetere, 
rabbinere, fiskere, prester. 

«Jeremia tilhørte det levittiske presteskapet og var blitt opplært i den hellige 
gjerningen helt fra sin barndom. I de lykkelige årene mens han utdannet seg 
til prestegjerningen, ante han ikke at han fra fødselen var helliget ‘til profet 
for folkene’. Da Guds kall kom til ham, ble han overveldet fordi han følte seg 
uverdig. ‘Å, Herre Gud,’ utbrøt han, ‘jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung.’ Jer 
1,5.6. » – Alfa og Omega, bind 3, side 199 [PK 407]. 

Prestene skulle være moralske og åndelige ledere for folket. De hadde fått 
store oppgaver som favnet de fleste områder av folkets åndelige liv. Noen var 
trofaste mot oppgaven. Andre misbrukte den på det groveste. Vi skal snart se at 
profeten uttalte ord om utro prester som viste at de ikke var oppgaven og kallet 
verdig.

Hva er ditt åndelige ansvar hjemme, i kirken eller andre steder? Hva kunne 
en profet komme til å si om han eller hun skulle tale med deg om din 
oppgave?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  3. oktober Tirsdag

JEREMIA BLIR KALT

Les Jer 1,1–5. Hva sier dette oss om Jeremias kall?

Som andre profeter i GT (og Paulus i NT, se Gal 1,1; Rom 1,1) nølte heller ikke 
Jeremia med å si hvem som hadde kalt ham. I disse versene og gjennom hele 
boken gjorde han det klinkende klart at det han talte, var «Herrens ord» som 
var kommet til ham. Det må ha vært denne glødende overbevisningen som 
gjorde at han holdt ut til tross for innbitt motstand og slit, lidelser og prøvelser. 

Jeremia fikk kallet i det trettende året Josjia var konge, ca 627/626 f.Kr. Vi 
vet ikke når profeten er født, eller hvor gammel han var da han fikk kallet. Men 
vi skal se at han følte seg som et barn, for ung for oppgaven. 

Les Jer 1,4.5. Hvorfor burde han ha funnet trøst i disse ordene?

Gud valgte Jeremia til profet før han ble født, fra det øyeblikk han ble unn-
fanget. De ordene som er oversatt «helliget jeg deg» (vers 5), kommer av et 
verb som bl.a. betyr «å være helliget», «å være hellig» og å «hellige». Det har 
en religiøs biklang som også er forbundet med helligdomstjenesten. Ordet for 
«helligdom» kommer av det samme rotordet. Tanken er at noen eller noe er 
«satt til side for en hellig oppgave.» Dette var Guds plan for Jeremia alt før han 
ble født. Disse versene viser Guds forutviten, de lærer ikke foruteksistens eller 
forutbestemmelse. 

Gud kjenner enden fra begynnelsen. Hvordan kan dette være til trøst i de 
prøvelsene som vi skal møte? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  3. oktoberOnsdag

MOTVILLIGE PROFETER
 

Til tross for Herrens forsikring om at Jeremia var guddommelig utvalgt, ble 
han redd og følte seg ikke i stand til den. Jeremia ville ikke ha jobben. Kanskje 
var han klar over at det åndelige klimaet på den tiden ikke var bra, og skjønte 
hva som måtte gjøres. 

Sammenlign Jer 1,6 med Jes 6,5 og 2 Mos 4,10–15. Hvilke fellestrekk 
finner du? 

Ingen av dem følte seg oppgaven voksen. Men kanskje det var en forutsetning 
for arbeidet som profet: At man følte seg uverdig og ute av stand til å fylle en så 
viktig post. Talsmann for Skaperen? Ikke rart de kviet seg for oppgaven.

Legg også merke til Jeremias første reaksjon etter kallet. Han talte om 
mangel på talegaver, slik som Moses. Jesaja nevnte også leppene i sitt svar. Alle 
visste at kallet ville kreve at de talte og kommuniserte. De ville få budskaper 
fra Gud og måtte forkynne dem for andre. I dag kan man starte et nettsted eller 
sende SMSer, men den gang måtte man tale ansikt til ansikt. Tenk å måtte stå 
overfor ledere som var negativt innstilt eller et uregjerlig folk og komme med 
irettesettelser og advarsler? Man kan forstå at de hadde betenkeligheter. 

Les Jer 1,7–10. Hva svarte Gud? Hvorfor bør dette svaret gi oss håp og tillit 
når vi tror han har kalt oss til noe?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  3. oktober Torsdag

MANDELGREN

Profeten er Guds vitne. Han skal ikke tale for seg selv, men for Gud. Jeremia 
skulle ikke løse landets problemer eller være en karismatisk lederskikkelse. 
Han fikk én enkelt oppgave: å formidle Guds ord til folket og lederne deres. 
Her er det ikke mennesker det kommer an på, men Guds suverenitet og makt. 
Profeten skulle vise folk hen til Herren, han som var løsningen på alle deres 
problemer. Slik er det den dag i dag.

Hva handlet Jeremias første syn om? (se Jer 1,11–19). 

Mange bibeloversettelser skriver «grenen av et mandeltre» i vers 11. Men da 
glemmer de det hebraiske ordspillet. Ordet «mandeltreet» har samme rot som 
verbet «å holde vakt». Det brukes i vers 12, der Gud sier at han vil «våke» så 
hans ord går i oppfyllelse.

Man kan si at vers 11 og 12 er hovedbudskapet i Jeremias bok. Guds ord går 
i oppfyllelse. En dag skal alle få se at det går slik Gud har sagt. Han vil at hans 
folk skal avstå fra sin synd. Han tilbyr nåde og tilgivelse, men han tvinger ikke 
noen til å gjøre som han sier og bli helbredet. Hvis folket ikke vil høre på ham, 
vil hans ord om dom og straff bli oppfylt slik hans ord til Israel ble oppfylt i 
Jeremias bok. 

Og Guds ord gjelder ikke bare folket. Gud talte direkte til Jeremia og sa at 
han måtte være forberedt på motstand. Men han fikk Guds forsikring om at 
«jeg er med deg» uansett hva som måtte skje. Han skulle komme til å trenge 
den. 

Gjør vi ikke det, vi også?

Les Matt 28,20. Hva er forsikringen til oss i disse ordene, vi som lever nå?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 1  /  3. oktoberFredag

TIL ETTERTANKE 

Martin Luther skrev om profeten i innledningen til sin kommentar over 
Jeremias bok: «Jeremia var en trist profet som levde i en tung og vanskelig tid. 
Dessuten var hans profetiske oppgave meget vanskelig, for han slet og kjem-
pet med et halsstarrig folk. Han oppnådde tilsynelatende ingen stor suksess, 
for han fikk oppleve at hans fiender ble mer og mer onde. Flere ganger prøvde 
de å ta livet av profeten. De la hardt press på ham og pisket ham flere ganger. 
Likevel skulle han få leve og se med egne øyne hvordan hans land ble rasert og 
hans folk ført i eksil.» 

«I førti år skulle Jeremia komme til å vitne for folket om sannhet og rettferd. 
I en tid da frafallet var uten sidestykke, skulle han i liv og karakter vitne om 
hva det vil si å tjene den sanne Gud. Han skulle være Herrens talerør under de 
fryktelige beleiringer som Jerusalem ville bli utsatt for. Han skulle forutsi at 
Davids hus ville falle, og at Salomos vakre tempel ville bli ødelagt. Selv når 
Jeremia ble innesperret på grunn av sine fryktløse uttalelser, skulle han fortsatt 
tale klart mot synden selv i de høyeste kretser. Han skulle bli foraktet og 
forkastet av mennesker og til sist oppleve at hans egne profetier om den truende 
straffedommen gikk bokstavelig i oppfyllelse. Han ville også oppleve den sorg 
og elendighet som kom da den domfelte byen ble ødelagt.» – Alfa og Omega, 
bind 3, side 199–200 [PK 408]. 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Noe av det mest sørgelige er Guds advarsel om at Jeremia ville møte 

stor motstand hos sitt eget folk. Dette burde gi oss grunn til ettertanke. 
Les Jer 1,17–19 igjen. Hvem var det som kjempet mot ham? Hva kan 
dette lære oss? Det vil si: Hvordan reagerer vi på det profetiske ord når 
vi hører ting vi ikke liker? Hvordan uttrykker sitatet ovenfor sannheten 
om at de som burde ha åpenbart den sanne Gud for verden, i stedet mot-
arbeidet ham med skjellsord og angrep hans talsmann? (Se også Fork 
1,9).
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3 .  ok tober

KALAHARI KALLER
Botswana

Buskmannen Sekoba fulgte bestemt en liten sky østover Kalahariørkenen. En engel hadde sagt 
han skulle finne en mann som het William og kunne lære ham om Gud. Skyen stoppet over 

en landsby. Folk der lo av drømmen hans, men den kvelden viste engelen seg for ham igjen og sa 
at han skulle fortsette østover. Etter nesten en måned fant han pastor William Moyo, som hadde 
drømt at Sekoba skulle komme.

Pastor William fortalte Sekoba om Gud, og buskmannen fortalte ham om Guds ledelse. En 
gang løvene drepte mange av husdyra, ble han sikker på at de sto under en høyere makt. Da han 
ba til denne makten, forlot løvene området. Da han fikk høre om kristendommen og begynte å 
søke Gud, førte en engel ham til pastor William.

Sekoba fikk pastor William til å bli med seg hjem for å lære familien hans om Gud. Ved et 
leirstevne i 1948 ble de første buskmennene døpt.

Buskmennene er kortvokste nomader. Kalahariørkenen er veldig tørr. Buskmennene har i 
mange år hatt kontakt med adventistene på sykehuset i Kanye. 

En dag kom en buskmann dit med veldige skader. Han hadde skutt en hjort, men den sårede 
hjorten angrep ham med sine fryktelige horn, kastet ham rundt på bakken og rev ham opp så inn-
vollene hang ut av buken, dekket av sand og jord. Da bukken forsvant, kom mannen seg opp, grep 
innvollene og satte kursen for adventistenes sykehus flere kilometer borte.

Han var nesten bevisstløs da han nådde sykehuset og de ansatte fikk ham inn på operasjonssa-
len. Kirurgen ba en inderlig bønn, renset innvollene og la dem på plass i bukhulen før han lukket 
det gapende såret. Mannen kom seg og kunne omsider dra hjem. 

Flere måneder senere kom en liten mann med et grusomt arr i mageregionen til sykehuset med 
et stort smykkekjede, håndlaget med enkle redskaper. Det var takk for hjelpen til legen som hadde 
reddet livet hans.

Ikke bare sykehuset, men også pionerene i Global Mission arbeider blant de innfødte i Bots-
wana. I de tre årene Mookodi Mokopotsa arbeidet i landsbyen Sojwe, vokste tallet på adventister 
der fra sju til 42. 

En del av offeret 13. sabbat går til å starte en grunnskole i Botswana. Takk for at du gir rund-
håndet.
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Lekse 2 10. oktober

Den indre og ytre krisen

Bakgrunnsstoff
Dom 2,1–15; 1 Kong 12,26–31; 2 Krøn 33,9.10; Jer 2,1–28; 5,2.3.

Minnevers
«Israel var hellig for Herren, førstegrøden av hans avling. Alle som ville 
fortære Israel, måtte bøte, ulykke kom over dem, sier Herren» (Jer 2,3).

Om det er ett ord som beskriver menneskets tilstand etter syndefallet, må det 
bli «krise». Krisens omfang kan best ses i lys av hva det kostet å få oss ut av 
den: Jesu død på korset. 

Mange av historiene i Bibelen utspiller seg mot en bakgrunn av en eller an-
nen krise. Slik var det også på Jeremias tid. 

Guds folk var truet av indre og ytre fiender. Men tross trusselen fra frem-
mede makter, kom den største krisen innenfra. «Innenfra» betydde ikke bare 
en korrupt ledelse og et ugudelig presteskap. Det var ille nok, men «innenfra» 
betydde også at mange var blitt så forherdet og skadet av synd og frafall at de 
ikke brydde seg om de advarslene Gud sendte dem, advarsler som kunne ha 
forhindret katastrofen.

Synd er ille nok, men når man nekter å avstå fra den, er det krise!
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Lekse 2  /  10. oktober Søndag

KORT HISTORIKK

Problemene lot ikke vente lenge på seg da israelittene nådde det forjettede land 
etter mange års ørkenvandring. Det skulle bare én ny generasjon til, en som 
ikke «kjente Herren» (Dom 2,10), så fikk man en åndelig krise som påvirket 
hele nasjonens historie. Dette problemet har også rammet Kristi menighet. 

Les Dom 2,1–15. Hva var årsaken til krisen, og hvilket uttrykk ga den seg?

Vers 11: «Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne.» Den ene 
generasjon etter den andre rykket ett skritt lenger bort fra Gud, helt til folket 
gjorde det Herren hadde sagt de ikke skulle gjøre. På grunn av synd oppsto den 
ene krisen etter den andre. Men Herren forlot dem ikke. Han sendte dommere 
(Dom 2,16) som reddet dem fra øyeblikkets farer.

Etter dommernes tid fikk nasjonen hundre års relativ fred og velstand. Dette 
er blitt kalt «det forente monarkiets» tid, tiden under Saul, David og Salomo. 
Under David og Salomo ble landet en regional makt. 

Men de «gode» tidene tok slutt. Etter Salomos død (ca. 931 f.Kr.) ble nasjo-
nen delt i to, Israel i nord og Juda i sør. Mye av skylden var Salomos. Tross sin 
visdom gjorde han mange feil. «Stammene i Israel hadde lenge måttet tåle grov 
urett som følge av overgrepene fra deres tidligere konge. På grunn av sin ødsel-
het under frafallet måtte Salomo legge tunge skatter på folk, og de måtte også 
gjøre utstrakt pliktarbeid.» – Alfa og Omega, bind 3, side 12 [PK 88]. Det ble 
aldri som før for Guds utvalgte folk. De gjorde det Herren hadde advart mot, 
og følgene ble deretter.

Tenk gjennom problemet med at neste generasjon ikke har de verdier og 
holdninger som generasjonen før dem. Hvordan har kirken vår håndtert 
dette problemet? Hvordan kan vi videreføre våre verdier til dem som kom-
mer etter oss?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  10. oktoberMandag

DE TO RIKENE

Etter delingen av landet gikk det fra vondt til verre. I Nordriket gjorde kong 
Jeroboam noen forferdelige åndelige valg med langvarige følger. 

Les 1 Kong 12,26–31. Hva kan dette lære oss om hvordan forholdene her og 
nå kan svekke dømmekraften?

Da kongen innførte avgudsdyrkelse, tok folkets liv en katastrofal vending. «Det 
frafallet som begynte under Jeroboam, ble mer og mer tydelig og resulterte til 
slutt i at Israels-riket gikk helt til grunne.» – Alfa og Omega, bind 3, side 23 
[PK 107]. I 722 f.Kr. satte kong Salmanassar av Assyria punktum for rikets 
historie og deporterte innbyggerne til diverse deler av riket sitt (se 2 Kong 17, 
1–7). Det var ingen vei tilbake etter dette eksilet. Israel forsvant fra historien. 

I Sørriket sto det ikke like ille til. Ennå. Men her var det heller ikke noe å 
skryte av, og som i Nordriket prøvde Herren å redde dem fra den ulykken som 
hadde rammet Nordriket, men denne gang fra babylonerne. Med få unntak fikk 
Juda en rekke konger som fortsatte å føre an i frafall.

Hva sier disse versene om regjeringstiden til noen av Judas konger? 2 Krøn 
33,9.10.21–23; 2 Kong 24,8.9.18.19.

Lederskapet var forferdelig, men mange av de profetiske bøkene i Bibelen, også 
Jeremia, er skrevet av profeter som Gud sendte for å få sitt folk bort fra synden 
og frafallet som tæret på nasjonens identitet. Herren ville ikke la sitt folk forgå 
uten å gi dem tid og anledning til å vende om fra sin onde vei. Han ville at de 
skulle bli spart for den katastrofen som synden ville føre til.

Det er ikke lett å tre ut av egen kultur og miljø og betrakte seg selv objek-
tivt. Men det er umulig. Hvorfor må vi hele tiden prøve vårt liv mot Bibelens 
retningslinjer? Hvilke andre retningslinjer har vi?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  10. oktober Tirsdag

TO ONDER
 

Dette var situasjonen da den unge Jeremia begynte sin profetiske tjeneste. 
«Ordet fra Herren» kom til ham, og han talte det i håp om at folket skulle gi akt 
på det og bli spart for undergangen. 

Les Jer 2,1–28 og svar på spørsmålene:

Hva hadde Gud lovt folket da de var trofaste? (se vers 2, 3). 

Hvilke syndige handlinger gjorde noen av prestene, forkynnerne og profe-
tene? (se vers 8).

Folkets selvbedrag om sin åndelige tilstand ga seg forferdelige utslag. 
Hvilke? (se vers 23, 24).

Det hadde skjedd en viss åndelig reform under Hiskia og Josjia, men folket 
vendte tilbake til sitt gamle liv, og frafallet ble verre enn før. Som alltid talte 
Jeremia i klartekst om det som skjedde. 

Det han sier i Jer 2,13, er spesielt interessant. Folket hadde gjort to onde 
ting: De forlot Herren, kilden med det levende vann, og de hugget seg ut spruk-
ne brønner som ikke holdt vann. Med andre ord: De forlot Herren og mistet alt. 
Vi forstår disse ordene bedre i lys av Jesus uttalelse i Joh 4,10. 

Ifølge Jer 2,5 sa Gud at folket hadde fulgt «tomme guder» og var blitt 
«tomme». Det hebraiske ordet kommer av et ord (hbl) som hos Forkynneren 
ofte er oversatt «forgjeves». Det betyr også «damp» eller «ånde». Hvordan 
blir vi «tomme» av å satse på «tomme» ting? Hvordan henger det sammen? 
Hvordan kan dette begrepet gjøre det lettere å forstå dem som iblant føler 
at livet er meningsløst eller verdiløst? Hva er svaret?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  10. oktoberOnsdag

TRUSSELEN FRA BABYLON

Noe av det som ligger bak de politiske hendelsene som formet Jeremias virke, 
er tapt for historien. Mange av detaljene er utilgjengelige. Men i Bibelen (sup-
plert av arkeologiske funn) har vi mer enn nok informasjon til å danne oss et 
visst bilde av det som skjedde. Menneskelig sett kunne det virke som om ingen 
var i kontroll da disse landene sloss om territorier, makt og overherredømme. 
Men Bibelen sier noe annet.

Les Jer 27,6. Hvordan skal dette forstås? 

I de første årene av Jeremias virke sto lille Judea midt oppe i de militære 
kampene mellom Babylon, Egypt og et svekket Assyria. Da assyrerriket mistet 
sin makt i slutten av det 7. århundre f.Kr., prøvde Egypt å ta tilbake makt og 
dominans i regionen. Men i slaget ved Karkemisj i 605 f.Kr. tapte Egypt, og 
Babylon ble den nye verdensmakten.

Juda ble vasallstat, og kong Jojakim kunne bare sitte trygt ved å sverge 
troskap til kongen i Babylon. Men mange mislikte det. De ønsket løsrivelse fra 
babylonerne, selv om det ikke var Guds vilje. Tvert imot, Gud brukte Babylon 
som et redskap for å straffe landet for dets frafall.

Les Jer 25,8–12. Hva var profetens budskap til folket i Juda? 

Om og om igjen advarte Jeremia om hva landets synd ville føre til, og gang på 
gang nektet mange av de politiske og religiøse lederne å høre etter. De trodde 
det de ville tro: At Herren ville frelse dem. For de var da vel Guds utvalgte 
folk?

Når var siste gang du trodde det du ville tro, enda så åpenbart galt denne 
troen viste seg å være? Hva har du lært så ikke det samme skjer om igjen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  10. oktober Torsdag

FALSK ED 

I Jer 5,1 ber Gud folket om å løpe gjennom gatene og se «om dere kan finne én, 
en eneste, som gjør rett og søker troskap, så jeg kan tilgi byen [Jerusalem]». 
Dette fører tankene til to historier. Den ene er fra den greske filosofen 
Diogenes i det fjerde århundre f.Kr. Ifølge legenden pleide han å gå omkring og 
si at han lette etter en ærlig mann. Den andre historien vet vi er sann: Gud talte 
til Abraham og sa at hvis han kunne finne 50 rettferdige, (snart redusert til 10), 
ville han ikke ødelegge byen.

Poenget med Herrens ord gjennom Jeremia var å vise hvor utbredt frafal-
let og synden var blitt blant Guds folk. Var det ingen som gjorde rett og søkte 
sannheten?

Les Jer 5,2.3. Hva blir sagt som viser hvor ille det holdt på å bli? (Se 3 Mos 
19,12).

Disse versene tar opp noe som går igjen i boken. Uansett hvor dypt nasjonen 
hadde falt, trodde mange at de fremdeles var trofaste mot Gud! De tok hans 
navn i sin munn, men de gjorde det «falskt» istedenfor «i sannhet, rett og rett-
ferd» (Jer 4,2), slik Herren hadde befalt. De ville ikke høre på advarselen fra 
Gud, men levde som om alt var i skjønneste orden mellom dem og Gud, enda 
nesten ingenting var det. 

Graden av deres bedrag ser vi i Jer 7,4, da folk ville finne falsk trøst i disse 
ordene: hekhal yhwh hekhal yhwh hekhal yhwh hemma! («Herrens tempel, Her-
rens tempel, Herrens tempel!»), som om det å ha templet blant seg, var alt som 
skulle til for at det skulle gå dem godt. Det er én ting å vite at du er i en krise. 
Men når du er i en slik situasjon og ikke vet det, står det enda verre til.

Som adventister har vi fått store sannheter. Hvordan kan vi unngå å falle for 
et lignende bedrag og tro at vårt kall kan redde oss?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 2  /  10. oktoberFredag

TIL ETTERTANKE

«Dere skal ikke gjøre slik som vi her i dag. Nå gjør hver og en det han selv 
synes er rett» (5 Mos 12,8). «Du skal adlyde Herren din Guds røst og holde 
alle hans bud som jeg gir deg i dag, og gjøre det som er rett i Herren din Guds 
øyne» (5 Mos 13,18). «I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann 
gjorde som han selv fant for godt» (Dom 17,1; 21,25). 

Det er en viktig kontrast i disse versene, spesielt i vår tid, da mange avviser 
tanken om at noen utenfor dem har noe med å fortelle dem hva de skal gjøre, 
eller hva som er rett og galt. Likevel ser vi her et klart skille mellom de to livs-
synene. I det ene gjør folk det de mener er «rett» i egne øyne, i det andre skal 
folk gjøre det som er rett i «Herren din Guds øyne». Problemet med den første 
holdningen er at det som er «rett» i ens egne øyne, er galt i Guds øyne. Det er 
derfor vi må overlate alt til Guds ord, også vår samvittighet. 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Nevn noen eksempler hvor «gode» mennesker gjorde veldig dårlige ting 

til tross for at de trodde at det de gjorde, var rett? I dag tenker man med 
forferdelse tilbake på ting som en gang var helt vanlig. Hva kan dette 
lære oss om hvorfor vi ikke bare må gi oss inn under Bibelens lære, men 
også være varsomme med hvordan vi tolker Bibelen? Dette er spesielt 
viktig når det går opp for oss at noen av de «dårlige» tingene som ble 
gjort, ble gjort av mennesker som mente de kunne rettferdiggjøre sine 
handlinger ut fra Bibelen. Hva kan dette lære oss om hvor grunnleg-
gende de ti bud må være for alle våre oppfatninger? 

2. Når vi studerer Jeremia dette kvartalet, må vi ikke glemme at folket 
mente at de hadde et godt forhold til Gud enda de fikk advarsel etter 
advarsel. Hvordan kan de ha tatt så feil om sin sanne tilstand? Hva kan 
dette lære oss?
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• Mahajanga Adventist School ligger 
nordvest i Madagaskar.

• Ca. 80 elever blir døpt hvert år. Mel-
lom hver tredje og hver fjerde av dem 
er fra ikke-kristne familier.

• Skolen er overfylt fordi så mange har 
hørt hvor god den er.

10 .  ok tober

DEN VANTRO
Madagaskar

Brødrene mine og jeg ble opplært til at 
de kristne var vantro. Far ville vi skulle 

unngå dem og ikke røre en bibel.
Etter grunnskolen var det ikke noen 

videregående skole i området som underviste 
de fagene jeg var interessert i. Den eneste mu-
ligheten var en adventistskole i en annen by. 
Skolen hadde et utmerket rykte, så far sendte 
meg dit med beskjed om ikke å høre etter hvis 
de snakket om Gud.

Jeg gjorde mitt beste for at de der hjemme 
skulle bli fornøyd med resultatene mine. Men det viste seg at Bibelen sto sentralt i skolens liv. Så 
jeg måtte lese den.

Lærerne og elevene var annerledes enn jeg var vant til. Omsorgsfulle og greie. De kan da ikke 
være vantro, tenkte jeg. Og hvordan kan Bibelen være så ille hvis de lever etter dens prinsipper? 
Jeg begynte å følge med på andaktene. Det som ble sagt,virket fornuftig. Jeg begynte å lese Bibe-
len, og jo mer jeg leste, desto mer ville jeg vite. Jeg ba om bibelstudier.

Jeg visste at far ville bli sint hvis jeg var interessert i Jesus, så jeg sa ikke noe. Men da jeg ble 
døpt, måtte jeg fortelle det hjemme. Jeg sa det til mor.

Da jeg kom hjem i skoleferien, ble det ikke sagt noe om min nye tro. Jeg arbeidet dobbelt på 
fredag og tok sabbaten fri. Noen fortalte far at jeg hadde vært i kirken, så neste uke fordoblet han 
fredagsarbeidet. Sabbats morgen ba jeg om fri mot at jeg jobbet dobbelt på søndag. Far ville ikke 
ha noe av det: "Hvis du går i kirken på lørdag, så la adventistene være faren din. La dem kjøpe 
mat til deg og betale skolepengene!"

Det var tungt for ham. Jeg hadde vært øyenstenen hans. Etter gudstjenesten samlet jeg 
sammen tingene mine. Jeg dro til adventistskolen og fortalte rektor om det som hadde skjedd. 
Skolen hjalp meg med kost og losji så jeg kunne fortsette.

Jeg elsker familien min, men Gud er min Far, og menighetsfamilien tar seg av meg. Jeg takker 
Gud for skolen der jeg fant ham og hans kjærlighet. Takk for den hjelpen dere gir på sabbatene.



Bakgrunnsstoff
2 Krøn 34; Jer 22,1–1; 29,1–14; 2 Krøn 36,11–14; Jer 23,2–8.

Minnevers
«Han felte rett dom for hjelpeløse og fattige, og da gikk det godt. Dette er 
å kjenne meg, sier Herren» (Jer 22,16).

Den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij satt fire år i fengsel i Sibir på 
1800-tallet. Senere skrev han om sine opplevelser og fortalte at noen av med-
fangene var blottet for anger, tross forferdelige handlinger. «Gjennom flere 
år så jeg aldri noe tegn til anger hos disse menneskene, ikke spor av motløst 
grubleri over egne forbrytelser, og de fleste av dem mente at de hadde handlet 
riktig.» – Joseph Frank, Dostoevsky[sic], the Years of Ordeal, 1850–1859, side 
95.

Med unntak av Josjia kunne Dostojevskij like gjerne ha talt om de fem kon-
gene som hersket over Juda mens Jeremia profeterte. De viste ingen anger over 
det de gjorde, selv om det ble stadig mer tydelig at deres handlinger førte landet 
ut i de ulykkene som Herren hadde advart om gjennom Jeremia.

Det hadde ikke vært Guds hensikt å gi Israel noen konge. Etter denne ukens 
studium vil vi bedre forstå hvorfor. Vi vil også forstå det enorme presset som 
Jeremia var utsatt for i mye av sitt virke.
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Judas fem siste konger

17. oktoberLekse 3
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I JOSJIAS TID

Josjia var Sørrikets 16. konge (640–609 f.Kr.) Han ble konge da han var åtte 
år, etter mer enn et halvt århundre med moralsk og åndelig forfall under faren 
(Amon) og bestefaren (Manasse), to av de verste kongene i Judas historie. 
Josjia var konge i 31 år. Men i motsetning til sine forfedre gjorde Josjia «det 
som var rett i Herrens øyne» (2 Kong 22,2), enda han ble motarbeidet.

«Josjia var sønn av en ond konge og var hardt fristet til å gå i farens spor, 
og han hadde bare noen få rådgivere som oppmuntret ham til å gjøre det som 
var rett. Likevel var han tro mot Israels Gud. Han lærte av fortidens feilgrep og 
bestemte seg for å gjøre det rette i stedet for å kaste seg ut i den samme synd og 
nedverdigelse som faren og bestefaren hadde gjort. Han vek ikke av til høyre 
eller venstre. Han skulle ha en ansvarsfull posisjon og bestemte seg for å rette 
seg etter den veiledning som kongene i Israel hadde fått. Fordi han var lydig, 
kunne Gud bruke ham som et kar til ære.» – Alfa og Omega, bind 3, side 187 
[PK 384].

Les 2 Krøn 34. Hva gikk Josjias reform ut på, og hvorfor bør dette stå sentralt 
i all åndelig reformasjon, både i menigheten og privat?

Josjias reform var todelt: For det første kvittet han seg med mest mulig av det 
som hadde med avgudsdyrkelse å gjøre. Derfor arbeidet han for å fjerne de 
onde skikkene som folket hadde lagt seg til. 

Men det var bare det første skrittet. Et fravær av ond eller gal praksis fører 
ikke til noe godt av seg selv. Etter å ha fått lovboken opplest for seg, sluttet 
kongen en pakt for Herrens åsyn om å «holde hans bud, regler og forskrifter av 
hele sitt hjerte og hele sin sjel. Alle paktens ord, som var skrevet ned i denne 
bokrullen, skulle de holde» (2 Krøn 34,31).

Les 2 Krøn 34,32.33. Hva betyr et godt eksempel, spesielt blant folk i mek-
tige og innflytelsesrike stillinger? Tenke deg godt om: Hvilken innflytelse 
har dine ord og handlinger på andre? 

Lekse 3  /  17. oktober Søndag
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JOAHAS OG JOJAKIM: NYTT FORFALL

Joahas (også kjent som Sjallum) var 23 år da han arvet tronen etter sin far. Han 
var konge i tre måneder. Farao erstattet ham med hans bror fordi Joahas ikke 
støttet Egypts politikk. Joahas ble ført til Egypt, og der døde han (se 2 Krøn 
36,4; 2 Kong 23,31–34). 

Kongen etter Joahas var Jojakim (609–598 f.Kr.), sønn av Josjia. Da Nebu-
kadnesar inntok Jerusalem, ble Jojakim ført til Babylon sammen med kar fra 
templet. Jeremia advarte atter folket om at den nye kongen førte landet inn på 
et blindspor.

Les Jer 22,1–19. Hva var det ved Jojakim som fikk Herren til å komme med en 
så streng irettesettelse?

Gjennom Jeremia talte Herren meget skarpe ord til den korrupte og griske 
herskeren. Jojakim undertrykket folket. Han var glad i penger og innførte høye 
skatter i Juda (se 2 Kong 23,35) for å kunne betale egypterne. Verre var bruken 
av tvangsarbeid for å flotte slottet sitt i strid med Tora, som insisterer på at 
folk skal ha betaling for sitt arbeid: «Du skal ikke undertrykke din neste eller 
røve noe fra ham. Du skal ikke la lønnen til en dagarbeider ligge natten over 
hos deg» (3 Mos 19,13). Og i motsetning til sin far Josjia lot Jojakim hedenske 
ritualer få fotfeste igjen i Juda.

Jer 22,16 er en mektig tekst. Herren sammenlignet den korrupte Jojakim 
med faren Josjia og sa: «Han felte rett dom for hjelpeløse og fattige, og da gikk 
det godt. Dette er å kjenne meg, sier Herren.» Med andre ord: Sann kunnskap 
om Gud har følger for vår behandling av dem som er i nød, slik at vi setter oss 
selv til side og hjelper dem som ikke kan gjøre gjengjeld. Her ser vi noe vi 
finner i hele Bibelen: Guds omsorg for de fattige og hjelpeløse og vår plikt til å 
hjelpe dem som ikke kan hjelpe seg selv.

Tenk over dette at å hjelpe «hjelpeløse og fattige» er veien til kunnskap om 
Herren. Hvordan henger det sammen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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KONG JOJAKIN

Den nittende kongen i Juda var Jojakin, Jojakims sønn. Han satt på Davids 
trone i tre og en halv måned. I 598 f.Kr. førte Nebukadnesar sine styrker til 
Jerusalem og førte den 18-årige kongen og hans mor, hans koner og mange 
andre av kongefamilien i fangenskap. I 561 f.Kr. ble Jojakin benådet av Evil-
Merodak, Nebukadnesars etterfølger. Han fikk spise hos kongen i Babylon, og 
han kunne gå i sine kongekapper (se 2 Kong 25,27–30; Jer 52,31–34). Hans 
sønner var også hos ham i Babylon, men Jeremia profeterte at de måtte gi fra 
seg Davids trone. 

Les Jer 29,1–14, Herrens ord gjennom Jeremia etter at kong Jojakin og hans 
familie og hoff ble ført i fangenskap. Hvordan åpenbares Guds kjærlighet og 
nåde i tragedien? 

Dette er et av de mest berømte versene i Bibelen: «For jeg vet hvilke tanker 
jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi 
dere fremtid og håp» (Jer 29,11). Her har vi den umiddelbare sammenhengen: 
Herren talte gjennom Jeremia til de bortførte fra Juda som hadde fått sitt liv 
snudd opp ned av de babylonske erobrerne. Men enda så vanskelig situasjo-
nen var, ville Herren de skulle vite at han fremdeles elsket dem og hadde bare 
deres beste for øye. De må ha satt pris på løftene om håp. Midt i advarslene og 
truslene fikk folket løftet om «fremtid og håp». Det må ha vært viktig for dem å 
få en slik forsikring der og da!

Fremtid og håp? Hvilke løfter om «fremtid og håp» kan du ha her og nå, 
uansett hvordan livet ditt er?

______________________________________________________________________________________________________
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NEDERST I BLINDVEIEN

Les 2 Krøn 36,11–14. Hva forteller disse versene om den siste kongen av Juda 
før landets endelige undergang? Hvilke åndelige prinsipper for frafall finner vi 
i disse versene?

Sidkia (også kjent som Mattanja) ble konge i en alder av 21 da Nebukadnesar 
innsatte ham som en marionettkonge. Men han hadde dessverre ikke lært stort 
av tidligere kongers skjebne, og derfor førte han enda større elendighet over 
nasjonen. 

I 2 Krøn 36,14 finner vi et poeng som på mange måter kjennetegnet frafal-
let. Blant listen over alt det onde som skjedde under Sidkia, sies det at Juda tok 
etter «alle avskyelige skikker hos folkeslagene». 

Dette var hundrevis av år etter utgangen fra Egypt. Som Guds paktsfolk 
skulle de være et lys for folkeslagene (5 Mos 4,5–8), men de var fremdeles så 
opptatt av det kulturelle og religiøse miljøet hos nabofolkene at de fulgte «alle 
avskyelige skikker hos folkeslagene». 

Kan vi lære noe av dette? 

Les Jer 38,14–18. Hva spurte kongen ham, og hvorfor?

Herren hadde ofte sagt at landet skulle underkaste seg Babylon, at erobrin-
gen var straff for deres misgjerninger. Men Sidkia vendte det døve øret til og 
ble med i en allianse mot Nebukadnesar. Israel satset på egyptisk seier. Men 
Nebukadnesar slo faraos hær i 597 f.Kr. Jerusalems skjebne var beseglet. Juda 
takket nei til utallige muligheter til omvendelse, vekkelse og reform. 

Som kirke er vi satt til å forkynne et unikt budskap for verden, ikke så for-
skjellig fra Juda i så måte. Hva kan og bør vi lære av deres feil?

______________________________________________________________________________________________________
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EN TUNG TID 

Hva skjedde med Israel og Jerusalem da de avviste Guds budskap? Jer 
39,8.9.

Alt det Gud hadde advart om, skjedde. De ville ikke tro advarslene, men det 
gjorde de nok da det hele skjedde. Hvem har vel ikke opplevd lignende ting? 
Gud advarer om noe vi ikke må gjøre, men vi gjør det likevel, og så skjer det vi 
ble advart om.

Hva er budskapet i Jer 23,2–8? Hvilket håp fikk folket?

Menneskelig sett syntes alt tapt: landet lå i ruiner, templet var ødelagt, leder-
skapet var i fangenskap og Jerusalem var en steinrøys. Jødefolket skulle ha 
forsvunnet fra historien som så mange andre nasjoner som hadde opplevd det 
samme. 

Men Gud hadde andre planer, og i versene ovenfor ga han dem håp om at en 
rest skulle overleve og komme tilbake. Gjennom dem skulle løftene bli oppfylt. 
Midt i advarslene om undergang og ødeleggelse ga profetene folket håp.

«Ødeleggelsen og dødens mørke som preget de siste årene av Juda-rikets 
historie, ville ha gjort selv den mest robuste fortvilt, om det ikke hadde vært for 
de oppmuntrende profetier Guds budbærere forkynte. I sin nåde gjorde Herren 
sin evige vilje kjent gjennom Jeremia i Jerusalem, gjennom Daniel ved hoffet 
i Babylon og gjennom Esekiel ved Kebar-elven. Han forsikret sitt utvalgte folk 
om at han ville oppfylle de løfter som Moses hadde skrevet ned. Overfor dem 
som var tro mot ham, ville han oppfylle det han hadde sagt. ‘Guds levende ord 
... er og blir’. 1 Pet 1,23.» – Alfa og Omega, bind 3, side 235 [PK 464].
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TIL ETTERTANKE

«I de siste år av Juda-rikets frafall var profetenes formaninger tilsynela-
tende uten resultat. Da kaldeerhæren for tredje og siste gang kom og beleiret 
Jerusalem, syntes alt håp å være ute. Jeremia forutsa en fullstendig ødeleg-
gelse. Han ble jo nettopp satt i fengsel fordi han insisterte på at de skulle overgi 
seg. Men Gud overlot ikke de få trofaste som enda var i byen, til håpløshet og 
fortvilelse. Selv da Jeremia ble holdt under strengt oppsyn av dem som avviste 
hans budskap, fikk han stadig nye åpenbaringer om Guds villighet til å tilgi og 
frelse. Dette har vært en kilde til trøst for menigheten, gjennom alle tider.» – 
Alfa og Omega, bind 3, side 236 [PK 466]. 

Se på uttrykket «Guds villighet til å tilgi og frelse». Tenk på alt det som har 
åpenbart «Guds villighet» til å tilgi og frelse. Korset burde overbevise oss om 
denne viljen. Vi har Guds ord, som åpenbarer frelsesplanen. Vi har også fått 
profetiens ånd. Hvor har du ellers sett «Guds villighet til å tilgi og frelse»? 

  Spørsmål til drøftelse 
1. «Da kom [folket] og sa til profeten Jeremia: ‘La oss få komme fram for 

deg med vår bønn. Be for oss til Herren din Gud, for alle som er igjen her. 
Som du ser, vi er bare noen få igjen av mange’» (Jer 42,2). Hva har dette 
verset og det vi leser i Jer 23,3 å si om temaet «resten» i Jeremia?

2. Vi kan lett finne alle feilene og manglene hos Guds folk i gammel tid. Og 
historiene ble skrevet som eksempler for oss (1 Kor 10,11). Det sørge-
lige er at mange av dem som levde den gang, trodde de gjorde det rette, 
at det ikke var noe galt med deres gudsforhold. Hva burde dette lære 
oss om hvor blinde vi kan bli for vår egen åndelige tilstand? Hvordan 
kan vi finne ut hvordan det står til med oss rent åndelig? Hvorfor må 
korset stå sentralt i denne prosessen? Hva ville skje med oss   hvis korset 
ikke fikk være sentrum i vårt trosliv?



M ISJONSFORTELLING
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ANKLAGET OG FORAKTET
Madagaskar

Jeg visste ikke stort om adventistene, men 
så fikk jeg jobb ved Zurcher Adventist 

University. Da adventistene skulle holde 
møter i landsbyen min, gikk jeg for å høre hva 
de trodde på.

Da taleren fortalte om dåpen som den krist-
nes valg av å følge Jesus, ble det mye snakk 
blant folk. Var ikke barnedåp nok? Men da jeg 
slo opp til bibeltekstene, så jeg at den lærte 
dåp ved neddykking.

Så dåpen måtte jeg godta, men sabbaten 
kunne da ikke være riktig. Uken begynner jo på mandag, så da må søndag være den sjuende 
dag. Men da jeg så i Bibelen og ordboken, gikk det opp for meg at sabbat og lørdag jo er nesten 
samme ord på mitt språk.

Motvillig måtte jeg innrømme at adventistene fulgte Bibelens lære. Da jeg fortale min kone at 
jeg ville bli adventist, spurte hun om jeg var blitt gal, jeg som ikke likte adventistene. Foreldrene 
og brødrene mine forsto det heller ikke.

Jeg begynte å gå i en liten adventistforsamling i en av nabolandsbyene. Min kone ble sint da jeg 
ikke ville spise mat med svinekjøtt i, og far kunne ikke begripe at jeg ville gi fra meg 10 % av løn-
nen når jeg knapt kunne brødfø min egen familie. Det var vanskelig, men jeg stolte på at Gud ville 
velsigne meg. Det var tungt å ha hele familien mot seg, særlig da jobben på universitetet tok slutt.

Jeg fikk jobb i en by langt borte og var hjemmefra et halvt år. Da jeg kom hjem, fortalte min 
kone at hun skulle døpes neste dag. For en herlig overraskelse!

Mor spurte etter min tro, og jeg studerte Bibelen med henne. Snart fikk jeg fast jobb som sik-
kerhetsvakt ved adventistenes universitet.

Så en natt ble jeg overfalt av røvere på universitetet. De holdt meg i sjakk og tvang forret-
ningsføreren til å gi dem penger. Da politiet kom, ble jeg arrestert. De sa at jeg hadde hjulpet for-
bryterne. Jeg satt over et år i fengsel mens jeg ventet på dom. Mine brødre sa at det var min egen 
skyld fordi jeg ble adventist. De ville ikke hjelpe min kone og mine barn. Men familien  holdt ut, 
og begge døtrene mine ble døpt.

Omsider ble de skyldige tatt, og jeg slapp ut. Universitetet ga meg en annen jobb. Livet som 
adventist har ikke vært lett, men jeg har aldri angret min beslutning. Jeg ber om at alle mine en 
dag også får føle Guds kjærlighets varme.

• Madagaskar ligger utenfor Afrikas 
østkyst. Det er verdens fjerde største 
øy. 80 % av planter og dyr finnes ingen 
andre steder.

• Folket i Madagaskar stammer fra 
Indonesia og Afrikas østkyst. Senere 
kom arabere og folk fra India. 

• Folketallet er ca. 20 millioner.



Bakgrunnsstoff
Jer 17,5–10; Jer 17,1–4; Jer 11,18–23; Joh 3,19; Jer 12,1–1; 14,1–16.

Minnevers
«Helbred meg, Herre, så blir jeg helbredet, frels meg du, så blir jeg frelst. 
For du er min lovsang» (Jer 17,14).

«Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. 
Intet er nytt under solen» (Fork 1,9).

Intet nytt under solen? Spesielt ikke hva profetenes liv og virke angår. De 
skulle ofte advare og irettesette mennesker som burde ha visst bedre. Profetene 
prøvde å være tro mot sitt kall, men de ble som regel møtt med innbitt mot-
stand. Motstanden kom ofte fra de åndelige lederne, de som burde ha vært de 
første til å høre på dem. Ikke rart at Jesus sa: «Ve dere, skriftlærde og fariseere, 
dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner 
for de rettferdige og sier: ‘Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha 
vært medskyldige i profetenes blod.’» (Matt 23,29.30). 

Denne uken skal vi ta en første titt på Jeremias prøvelser. Hans virke for-
tonte seg som en eneste lang irettesettelse og hevn: han irettesetter, lederne tar 
hevn.
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Irettesettelse og hevn
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DE TO VEIENE

Fra først til sist legger Bibelen kun frem to alternativer for vårt liv: Enten følger 
vi Gud av hele vårt hjerte, eller vi gjør det ikke. Jesus sa det slik: «Den som 
ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer» 
(Luk 11,23). Her tales det i klartekst om åndelige realiteter. Dette er temaet fra 
den store konflikt. Jesus sier ikke noe nytt eller radikalt her. Slik har det alltid 
vært.

Les Jer 17,5–10. Hvilke viktige prinsipper finner vi her, sett i lys av den store 
konflikten mellom Kristus og Satan?

Ordene gjenspeiler Judas politiske eventyr. Herren ville de skulle forstå at Gud 
var deres eneste redning, ikke politisk eller militær makt. Det skulle de forstå 
senere, men da var det for sent. Herren kan og vil bruke andre for å hjelpe oss, 
men det er bare ham vi kan stole på. Vi kan aldri være helt sikre på andres 
motiver, men Gud kan vi alltid vite hvor vi har. 

Med god grunn advarer Jer 17,9 mot menneskehjertets svikefulle natur. Den 
hebraiske teksten sier at hjertet er mer svikefullt enn «alt». Enda så forferdelige 
syndens fysiske konsekvenser er, er de ingenting mot de moralske og åndelige 
følgene. Men fordi vårt hjerte er svikefullt, kan vi ikke fullt ut forstå hvor ille 
det egentlig er. Jeremia skulle snart få se hvor dårlige menneskets baktanker 
kan være.

Hvordan kan du lære å stole mer på Gud? Hvordan kan du vise tro her og nå 
og gjøre det som er rett i Guds øyne?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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JUDAS SYND

Jeremias oppgave skulle ikke bli lett. Enkelte finner en slags glede i å påpeke 
andres synder, men de fleste ville ha kviet seg for jobben på grunn av folks 
reaksjoner på det man sa. Det er vel noen som omvender seg når de blir iret-
tesatt, men vanlig er det ikke, spesielt ikke når irettesettelsen er krass. Og som 
de andre profetene talte Jeremia krasse ord!

Les Jer 17,1–4. Hvilke advarsler kom Jeremia med til folket?

Bildet av synden som er gravert på hjertetavlen, er sterkt. Det viser hvor dypt 
de hadde falt. Synden er ikke bare skrevet der, som med en penn. Nei, den er 
risset inn. Det blir enda sterkere når man husker Herrens ord til Judas forfedre: 
«Så sant du lyder Herren din Guds røst og holder hans bud og forskrifter som 
er skrevet i denne lovboken, og så sant du vender om til Herren din Gud av 
hele ditt hjerte og hele din sjel (5 Mos 30,10, se også Sal 40,9 og Jer 31,33). De 
skulle elske Gud og holde hans lov av hjertet. Nå er i stedet deres synd – brudd 
på denne loven (1 Joh 3,4) – risset inn i hjertet. 

«De som hevder at de er blitt betrodd Guds lov, må ikke tro at de kan unngå 
hans rettferdige dom, bare fordi de utad viser aktelse for budene. Ingen må 
unndra seg irettesettelse når de gjør det som er galt, eller anklage Guds tjenere 
for unødig stor nidkjærhet når de prøver å fjerne det onde fra leiren. Gud 
avskyr synd og oppfordrer dem som hevder å holde hans lov, til å avstå fra all 
urett.» – Alfa og Omega, bind 3, side 204 [PK 416].

Synden risset inn i hjertet? En skremmende tanke. Hva sier dette bildet om 
hvor vanskelig det er å rense vårt hjerte? Hvordan kan det skje?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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ADVARSEL TIL JEREMIA

«Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket 
mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde» (Joh 3,19).

Det triste med historien om Jeremia er at den motstanden han møtte, kom fra 
dem som Herren prøvde å redde med hans hjelp. Gud ville spare dem for den 
kommende katastrofen. Men ofte ønsker ikke folk å høre det de trenger å høre, 
for det strider mot deres begjær.

Les Jer 11,18–23. Hva er det som foregår? Hva minner billedspråket om? 

I det gamle Israel risikerte man døden ved å profeterte falskt i Herrens navn, 
men ingenting tydet på at mennene fra Anatot trodde at Jeremia var en falsk-
ner. Det later bare til at de ville ha ham brakt til taushet. De ville ikke høre det 
han hadde å si. Teksten sier ikke hvordan de hadde tenkt å drepe ham, men 
noen forskere har ment at de kanskje ville forgifte ham. 

Vi så også at Anatot var Jeremias hjemsted. Folket der forkastet hans bud-
skap så grundig at de ville drepe ham. Men dette var bare begynnelsen på en 
mye bredere avvisning blant alle unntatt en «rest» av folket.

Alt dette, også metaforen om lammet «som føres bort til slakting», fører na-
turligvis tankene til Jesu offer. Jeremia var på en måte et bilde på Kristus, ikke 
som symbol (slik som dyreofringene), men fordi han i likhet med Jesus møtte 
stor motstand fra nettopp dem han prøvde å hjelpe. Denne siden ved Jeremias 
liv minner om det Jesus opplevde tidlig i sitt virke (Luk 4,14–30). 

Når hørte du sist noe som du visste var riktig, men som du bare ikke ønsket 
å høre? Hva var din første reaksjon? Hvorfor må vi lære å ta vårt kors opp i 
slike tilfeller?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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EN KLAGESANG

I de første kapitlene i Jeremia varslet Herren ham om at hans profetgjerning 
ikke ville bli lett. Da han fikk kallet, fikk profeten vite at både fyrstene, kon-
gene, prestene og folket i Juda ville «gå til krig mot [ham]» (Jer 1,19). Herren 
sa at han ville være med ham og at hans motstandere ikke ville «vinne over 
[ham]» (Jer 1,19). Advarselen om at de fleste av hans eget folk ville motarbeide 
ham, var nok ikke det han ønsket å høre. Men Jeremia kjente ennå ikke til en 
brøkdel av dette, og da prøvelsene kom, ble han forståelig nok både sint og 
såret. 

Jeremia talte om sin egen situasjon, men hva er det universelle problemet 
profeten sliter med i Jer 12,1–4? Hva er profetens holdning til dem som har 
såret ham? Hva kan dette lære oss om hvor menneskelige selv Guds mest tro-
faste tjenere er? 

Jer 12,1 er spekket med gammeltestamentlige juridiske uttrykk: «rettferdig», 
«føre en sak» og «rett». Profeten er opprørt over det han har kommet ut for 
og fører «sak» (se 5 Mos 25,1) mot Herren. Hans anklage er ganske vanlig: 
Hvorfor gjør de onde det godt mens han, som forsøker å gjøre Guds vilje, utset-
tes for slike prøvelser? 

Jeremia avslører også sin menneskelighet. Han vil at de som har gjort ham 
ondt, skal straffes. Her taler han ikke som teolog. Han taler som en synder i 
behov av nåde. Som Job og mange av Guds trofaste forstår han ikke hvorfor 
slike ting hender ham. Hvorfor skal Jeremia, som er Guds tjener og forkynner 
Guds sannhet til et gjenstridig folk, utsettes for lumske sammensvergelser i 
hjembygda? Jeremia stolte på Herren, men han forsto ikke hvorfor ting skjedde 
slik de gjorde. 

Hvordan kan vi lære å stole på Herren til tross for alt det tilsynelatende 
meningsløse som skjer med oss? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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EN FORTVILET SITUASJON

Les Jer 14,1–10. Hva skjer?

Tørke rammet landet. Hver eneste by og landsby led. Både fattig og rik hadde 
det vondt. Ikke engang dyrene kunne utstå å være uten vann. Aristokratiet sto i 
byporten og ventet på tjenerne i håp om at de hadde funnet vann, men kildene 
var tørket ut. Det fantes ikke vann, og uten vann tar livet slutt. Fortvilelsen 
tiltok dag for dag. Folk satt i sørgeklær og gikk med nedslåtte øyne. Da falt de 
plutselig på kne i fortvilet bønn. 

Ved slike naturkatastrofer var det vanlig å besøke templet i Jerusalem (Joel 
1,13.14; 2,15–17) for å faste og bære frem spesielle ofringer for Gud. 

Jeremia så folkets iver, men han visste at det var vann, ikke Gud de ville ha. 
Dette gjorde profeten enda mer sørgmodig. Jeremia ba også, ikke om vann, 
men om nåde og hans nærvær. 

Og han forsto at dette bare var begynnelsen på prøvelsene som skulle 
komme. Gud leste folkets hjerte og visste at hvis han fjernet tørken, ville om-
vendelsen også fordufte. Folket gjorde alt for å lette sin situasjon, blant annet 
dra til Jerusalem, be, faste, kle seg i sekk og aske og fremføre ofringer, men én 
ting glemte de: anger og omvendelse. De var bare opptatt av å fjerne proble-
mets konsekvenser, ikke selve problemet: deres synd og ulydighet. 

Les Jer 14,11–16. Hvordan forstår vi dette?

«Be ikke om at det skal gå godt for dette folket!» sa Gud til Jeremia, selv om 
profeten allerede hadde bedt en utmerket forbønn: «Herre, selv om våre synder 
vitner mot oss, så grip likevel inn for ditt navns skyld!» (Jer 14,7). Vi får vite 
at vi skal «be uavbrutt» (1 Tess 5,17), men Herren kjenner alt fra begynnelse 
til slutt og viser Jeremia hvor fordervet og syndige de er. Selvfølgelig vet Gud 
hva som bor i folks hjerte, og han kjenner fremtiden. Det gjør ikke vi. Derfor 
mister ikke den nytestamentlige formaningen om å be, også for våre fiender, 
noe av sin kraft her.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Jeremia slet med et gammelt spørsmål: Hva er meningen med det onde? Men 
kanskje er det nettopp det som er problemet: at vi prøver å forstå det som ikke 
gir mening, det som er «meningsløst». 

Ellen G. White skrev: «Det er umulig å forklare syndens opphav på en måte 
som kan begrunne dens eksistens ... Synden har trengt seg inn, og ingen kan 
gi noen fornuftig forklaring på dens eksistens. Den er mystisk, uforklarlig. Å 
unnskylde den er å forsvare den. Hvis man fant en unnskyldning for den eller 
kunne påvise noen grunn til at den burde eksistere, ville den opphøre å være 
synd.» – Alfa og Omega, bind 8, side 9 [GC 492]. Erstatt ordet synd med det 
onde, og uttalelsen fungerer like bra: Det er umulig å forklare det ondes opphav 
på en måte som kan begrunne dens eksistens. ... Det onde har trengt seg inn, og 
ingen kan gi noen fornuftig forklaring på hvorfor. Det er mystisk, uforklarlig. 
Å unnskylde det er å forsvare det. Hvis man fant en unnskyldning for det eller 
kunne påvise noen grunn til at det burde eksistere, ville det opphøre å være 
ondskap.

Når tragedien rammer, hører vi folk si, eller vi tenker med oss selv: Dette 
forstår jeg ikke. Det gir ingen mening. Det er en god grunn til at vi ikke forstår 
det: Det er ikke til å forstå. Hvis vi kunne forstå det, hvis det var forståelig, 
hvis det var del av en logisk og fornuftig plan, ville det ikke være så ondt. Det 
ville ikke være så tragisk hvis det tjente en fornuftig hensikt. Det er viktig å 
huske at det onde er som synden: ofte kan det ikke forklares. Men vi har korset. 
Det viser oss Guds kjærlighet og godhet midt i det uforklarlige onde som syn-
den har frembrakt.

  Spørsmål til drøftelse 
1. Tenk litt mer på dette at ondskap og lidelse ikke gir mening, at det ikke 

finnes noen fornuftig eller god forklaring på det. Hvorfor er det best 
slik? Tenk over det. En fryktelig tragedie rammer: Kanskje dør et lite 
barn av en forferdelig sykdom etter år med lidelser. Ønsker vi virkelig 
å tro at det finnes en god og fornuftig grunn til dette? Er det ikke bedre 
å se det som fryktelige og onde følger av at vi lever i en syndig verden? 
Snakk om det sammen.
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24 .  ok tober

EN HØYST TILFREDSSTILLENDE KARRIERE, 1. DEL
Malawi

Harry og Alex* arbeidet som sikkerhets-
vakter. De bestemte seg for å tjene litt 

ekstra og begynte med innbrudd. Men en natt 
ble de tatt. De fikk åtte års fengsel med hardt 
arbeid.

Harry var bestemt på å slippe ut. Fengsels-
skjorta hadde løslatelsesdatoen påstemplet. 
En dag bestakk han en annen fange til å bytte 
skjorte. 

Med den nye skjorta fikk han jobb i 
fengselshagen. Han merket seg at vakten ble 
søvnig hver ettermiddag. En dag mens vakten 
satt og gjespet slapp Harry hakken og løp. Andre fanger løp også. Alle ble tatt, bortsett fra Harry, 
som hadde gjemt seg bak noen store steiner. 

Da vaktene ga opp, krabbet han frem og stakk av. Han fikk seg jobb og gjorde ikke noe galt på 
18 måneder. Men en dag sto politiet og ventet på ham. Nå måtte han sone 10 år.

I fengselet oppdaget han at cellekameraten var Alex. ”Jeg har en idé,” sa Alex en dag. Feng-
selsmurene var av jordblokker, og tre dager senere hadde de gravd seg gjennom dem. En vakt så 
dem da de kom ut av hullet, men de klarte å komme unna. De stoppet en bil og tok den. I byen 
solgte de den som delebil, men noen ble mistenksom og ringte politiet. Alex slapp unna, men 
Harry ble tatt. Denne gangen ble han sendt til et lite fengsel der de kunne holde bedre øye med 
ham. Det skulle forandre hans liv.

*Ikke hans egentlige navn.
Fortsetter neste gang.

• Etter 73 år som britisk protektorat 
ble Nyasaland selvstendig 6. juli 1964 
under navnet Malawi.

• Malawi vedtok sin grunnlov 18. mai 
1994.

• Lilongwe er hovedstad og landets 
største by.

• De offisielle språkene er engelsk og 
chichewa, som tales av 52 %.



Bakgrunnsstoff
Jer 23,14.15; Jer 20; Apg 2,37; Job 3; Jer 18,1–10.18–23.

Minnevers
«Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg og 
vant. Jeg er til latter hele dagen, alle spotter meg.» (Jer 20,7).

Å tro på Jesus og prøve å gjøre hans vilje er ikke noen garanti for smul seilas 
gjennom livet. For det står jo: «Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus 
Jesus, skal bli forfulgt» (2 Tim 3,12). Dette var en sannhet som Jeremia måtte 
lære.

I prøvelsens stund kan troen gi oss en større forståelse som vi kan støtte oss 
til i kampen. For når urimelige og urettferdige plager og prøvelser kommer, be-
høver vi ikke å stå alene med den følelsen av meningsløshet som ofte overrum-
pler dem som ikke kjenner Herren. Samme hvor sørgelig dagen i dag er, kan 
vi kjenne noe av den store sammenhengen og det endelige håp som Gud gir. 
Og denne kunnskapen og håpet kan gi oss nye krefter. Jeremia visste noe om 
denne sammenhengen, men iblant lot han til å glemme det, og så bare plagene.
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GUDLØSE PRESTER OG PROFETER

Juda-riket står fjernt fra oss i tid, og avstanden er kanskje enda større kulturelt 
og sosialt, så det er vanskelig å forstå alt det som hendte på Jeremias tid. Når de 
leser Bibelen, spesielt de advarslene og truslene som Gud rettet mot folket, synes 
mange at Herren virker hard, smålig og hevngjerrig. Men denne misforståelsen 
bygger på en overfladisk lesning av tekstene. GT lærer det samme som NT: Gud 
elsker menneskene og ønsker å redde dem, men han tvinger ingen. Hvis vi vil 
gjøre galt til tross for hans oppfordringer, står det oss fritt. Vi må imidlertid 
huske, ikke bare konsekvensene, men at vi ble advart om dem på forhånd.

Hva var noen av de ondene som Herren sto overfor i Juda? Hva var noen av de 
ondene som Jeremia profeterte mot? Jer 23,14.15; 5,26–31.

Denne oppramsingen av onder er bare noe av det Guds folk hadde hengitt seg 
til. Både prestene og profetene var «gudløse», noe som er ironisk med tanke 
på at prestene skulle være Guds representanter og profetene skulle være hans 
talsmenn. Og dette er bare begynnelsen på de problemene Jeremia sto overfor.

Her står vi overfor en rekke onder. Man har de åndelige ledernes frafall. De 
får også andre til å gjøre det onde «så ingen vil vende om fra sin ondskap» (Jer 
23,14). Når Herren advarer om den kommende dom, sier profetene at den ikke 
kommer. Og de sto så fjernt fra Gud at de hadde glemt formaningen om å ta 
seg av foreldreløse og forsvare de fattige (Jer 5,28). Folket hadde falt fra Her-
ren i ett og alt. Mye av Bibelen, i hvert fall de profetiske bøkene i GT, beskriver 
Guds forsøk på å kalle de villfarne tilbake. Til tross for alle disse ondene og 
mer til var han villig til å tilgi dem, helbrede dem, og ta dem tilbake. Men hva 
kunne han gjøre hvis de nektet? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
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JEREMIA I GAPESTOKKEN

Profetenes oppgave har alltid vært å formidle Guds ord, ikke å telle hvor mange 
som tar imot eller avviser det. Vanligvis er det bare et fåtall som aksepterer 
profetenes forkynnelse på det tidspunktet de står fram. Vi vet ikke hvor mange 
som levde på Noahs tid, men vi kan nok gå ut fra at de fleste ikke var videre 
mottakelige. Dette er et mønster som går igjen. 

Les Jer 20,1–6. Hva slags mottakelse fikk budskapet?

For å få en bedre forståelse av det som foregår her, er det best å lese hva 
Jeremia hadde profetert, de ordene som skapte problemer for ham hos den høye 
tjenestemannen. I Jer 19 har vi noe av denne profetien: Gud vil føre «en ulykke 
over dette stedet» (Jer 19,3), han vil la folket falle for sverdet, likene skal bli 
spist av fugler og dyr (Jer 19,7), og han vil la judeerne spise kjøttet av hveran-
dre (Jer 19,9). 

Det er nok ingen som ville ha likt å bli gjenstand for en slik profeti, men som 
leder var Pashur spesielt fornærmet. Hans første reaksjon var å avvise budska-
pet, for hvem ønsker å tro noe som fryktelig? Men i kraft av sin stilling gjorde 
han den feilen å straffe budbæreren. Han straffet Jeremia med slag etter lovens 
ord (5 Mos 25,1–3) og satte ham i gapestokken. Pashur slapp ham løs dagen et-
ter, men denne smertefulle og ydmykende opplevelsen satte ikke en stopper for 
Jeremias profetier. Denne gangen talte han ikke bare mot Juda, men mot Pashur 
og hans familie. Om ikke lenge ville de lide en skjebne som skulle bli et skrem-
mende eksempel for alle som fikk se dem ført bort i lenker. Dette er det første 
stedet i Jeremias bok hvor Babylon er nevnt som endemålet for eksilet. (Både 
kapitlene og deler av kapitlene er i en ukronologisk rekkefølge.)

Tenk deg å få noe sånt profetert mot deg. Hva tror du din første reaksjon 
ville ha vært? Og hvordan burde du ha reagert? (se Apg 2,37). 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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ILD I KNOKLENE

Jeremias ord til Pashur og folket var ikke hans egne. De ble ikke sagt i sinne 
over å ha stått en dag i gapestokken. Det var Guds ord til folket gjennom ham.

Men i det som kommer etter, taler Jeremia rett ut av posen. Dette skrev han 
inspirert av Den hellige ånd. Det er et dyptfølt rop fra et menneske som ikke 
liker den situasjonen han er i.

Les Jer 20,7–14. Hva sier han? Hva sier dette oss om hans menneskelighet, 
og om vår menneskelighet?

Hans ord virker nesten blasfemiske. Men man lurer likevel på hvorfor han sa 
at Herren hadde lurt ham, siden han fra første stund var blitt advart om at han 
ville møte hard motstand. Likevel klager han: «Hver gang jeg snakker, må jeg 
skrike. ‘Vold og ran!’ roper jeg.»

Hva er så viktig i det han sier i Jer 20,9?

Han skulle gjerne ha gitt opp og avsluttet sin forkynnelse, men Guds ord brant i 
hans hjerte, det var som en ild i knoklene hans. Jeremia kjente sitt kall og ville 
følge det til tross for egne lidelser. (Vi finner lignende tanker i Amos 3,8 og 
1 Kor 9,16.) 

I disse versene aner vi den kampen Jeremia kjemper. Vi ser den store kon-
flikten rase både i og utenfor ham. Det ene øyeblikket priser han Gud fordi han 
redder de fattige fra de onde. I det neste (som vi skal se i morgen) forbanner 
han den dagen han ble født. 

Hvorfor er det så viktig å prise Gud og dvele ved alle de måtene han har 
åpenbart sin kjærlighet til oss på, spesielt under fryktelige forhold?

______________________________________________________________________________________________________
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«FORBANNET ER DEN DAGEN»

Selv Bibelens skarpeste kritikere må innrømme at den ikke glatter over men-
neskers feil og svakheter. Med unntak av Guds Sønn slipper de færreste som er 
omtalt i detalj i Bibelen unna uten at deres feil og svakheter blir avslørt. Dette 
gjelder også profetene. Gud er fullkommen. Profetene som tjente ham, var det 
ikke. Som oss andre var de syndere som trenger del i Kristi rettferdighet ved 
tro (se Rom 3,22). Fra Noah til Peter var samtlige syndere. Som Ellen G. White 
skriver: Deres eneste håp å tre frem for Herren og si: «Det finnes ikke noe godt 
i meg som gjør meg fortjent til frelsen, men jeg kommer fram for Gud med 
blodet av ham som var uten feil og lyte: Guds lam, som bærer bort verdens 
synd. Det er mitt eneste forsvar. I navnet Jesus slipper jeg fram for Far. Både 
hans øre og hjerte er mottakelig for mine svakeste bønner, og han fyller mine 
dypeste behov.» – Tro og gjerninger, side 96 [FW 106].

Les Jer 20,14–18. Hva forteller dette avsnittet om profetens sinnstilstand og 
hans egen situasjon?

Hans ord minner oss om Job, som hadde det verre enn Jeremia (se Job 3). 
Jeremia hadde forsikringen om at han gjorde Guds vilje og at Herren var med 
ham, men der og da fortærte smerten over hans nåværende situasjon ham. Rent 
intellektuelt kan han ha kjent sannheten, men hans egne sorger overskygget den. 

Mange kan komme i en lignende situasjon: Intellektuelt kjenner de Guds 
løfter, men de er så overveldet av sorg og smerte at løftene trer i bakgrunnen. 
Det eneste som opptar dem, er deres lidelse her og nå. Dette er til å forstå. Ikke 
riktig, kanskje, men forståelig. Igjen ser vi Jeremias menneskelighet, som ikke 
er ulik vår egen menneskelighet. 

Har du noen gang hatt det på samme måte som Jeremia? Hvis ja: Hva lærte 
du av denne erfaringen som gjør at du kan klare deg bedre neste gang du 
får slike følelser?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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PLANER MOT PROFETEN

Les Jer 18,1–10. Hvilke viktige prinsipper for fortolkning av profetier finner vi 
her?

Og hvilke viktige åndelig prinsipper finner vi også her?

Til tross for all ondskapen var Herren fremdeles villig til å gi folket en sjanse 
til omvendelse. Her ser vi også Guds nåde bli tilbudt til dem som vil ta imot. 
De kunne fremdeles vende om, til tross for alt det de hadde gjort. 

I disse versene kan vi også se at mange profetier ble gitt på betingelse: Gud 
sier at han vil gjøre noe, ofte er det å straffe. Men hvis folket omvender seg, vil 
han ikke gjøre det han sa han ville gjøre. Det han vil gjøre, er betinget av hvor-
dan folk reagerer. Hvorfor skulle Gud gjøre noe annet? Han ville ikke formane 
folket om å vende om fra sin onde vei og så likevel føre straff over dem, til 
tross for at de angret og vendte om fra sin onde vei. I slike tilfeller straffer han 
ikke. Det sier han uttrykkelig i disse versene.

Les Jer 18,18–23. Hvilke grunner tror folk de har for det de vil gjøre med 
Jeremia? Hva er hans meget menneskelig reaksjon?

Jeremia må ha følt stor frustrasjon over å bli fordømt av folk som angrep ham 
fordi de ville forsvare prestens rettledning, de vises råd og profetens ord (v. 18). 
Slik kan man lure seg selv!

Hva kan dette lære oss om hvor forsiktige vi må være når ting gjøres i 
Herrens navn? Del dine tanker med gruppen på sabbaten.

______________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

I Jer 18,11–17 sier Herren at hans folk skal slutte å gjøre det de gjør. Vers 11: 
«Vend om, hver fra sin onde vei! Gjør veiene og gjerningene deres gode!» I 
vers 12 sier Herren at han allerede vet at de ikke vil høre på hans advarsler og 
oppfordringer, men at de vil fortsette å «gjøre etter sitt onde og egenrådige 
hjerte». Så forteller Herren hva ulydigheten vil føre til. Dette er ett av mange 
steder i Bibelen som viser at Guds forutviten om vårt frie valg ikke krenker 
det frie valg. For hvorfor skulle Herren ha bønnfalt dem om å vende om fra sin 
onde vei hvis det ikke står dem fritt å gjøre det? Og hvorfor skulle han straffe 
dem for ikke å adlyde hvis det ikke står dem fritt å adlyde? Det er tydelig 
at Herren visste akkurat hva de fritt ville velge, allerede før de hadde valgt. 
Denne viktige sannheten ser vi også i f.eks. 5 Mos 31,16–21. Alt før Israels 
barn gikk inn i det forjettede land forteller Herren Moses at han vet de vil 
«vende seg til andre guder og dyrke dem» (5 Mos 31,20). Dette er ytterligere 
belegg for at Guds forutviten om vårt valg ikke rokker ved den friheten vi har 
til å foreta disse valgene.

  Spørsmål til drøftelse 
1. Se litt mer på det siste spørsmålet i torsdagens avsnitt. Hvem har vel 

ikke hørt folk si at de gjorde slik og slik fordi Gud ba dem om det? Hva 
kan du svare når noen sier dette? Det er ingen tvil om at Gud vil lede 
oss, men hvordan kan vi teste denne ledelsen så vi vet at det er Gud som 
leder?

2. Jeremia sa at Herrens ord brant i knoklene hans. Hvordan kan vi holde 
denne brannen levende i oss? 

3. Hva kan vi finne i de versene vi så på denne uken som kan hjelpe oss til 
å forstå hva som menes med vekkelse og reformasjon? Var det ikke det 
Herren ville utrette for sitt folk? Hvorfor er f.eks. en erkjennelse av vår 
syndighet viktig for vekkelse? Og hvorfor må korset, og det håpet det 
gir, stå sentralt i vekkelsen?
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31 .  ok tober

EN HØYST TILFREDSSTILLENDE KARRIERE, 2. DEL
Malawi

Noen kristne lekmedlemmer kom hver 
uke for å fortelle fangene om Gud. En 

av fangene tok med Harry dit. Der fikk han 
boken Mot historiens klimaks. Harry leste den, 
men trodde ikke Gud ville bry seg med en 
som hadde gjort så mye galt.

Om kveldene kunne Harry høre fanger som 
sang og ba sammen. Sangen ”I’ve wandered 
far away from God, now I’m coming home”, 
fikk ham til å gråte. Dette gjentok seg noen 
dager senere. Han skjønte at det var Gud som 
ba ham komme hjem.

Harry begynte å forstå mer om Gud, han 
lærte til og med arabisk for å kunne lese Koranen. Men det var først da han omsider fant fram 
Mot historiens klimaks igjen at han følte han fant sannheten. 

Harry begynte å gå til adventistenes bibelstudier. Han ble med i dåpsklassen, men på grunn av 
sine rømninger fikk han ikke forlate fengselet for å bli døpt.

Måneden etter ble han overført til det første fengselet han hadde vært i. Vaktene gjenkjente 
ham og hadde hørt om hans forandring. De fikk fanger til å spionere på ham for å se om det var 
sant at han hadde forandret seg.

Harry gikk til adventistenes gudstjenester og tok bibelbrevkurs. Omsider fikk han ta dåp. Han 
skrev hjem og fortalte at han var blitt kristen. Da familien kom på besøk, ble de forundret over 
hvor forandret han var. Da Harry og familien ba sammen, bøyde vaktene også hodet. 

Harry engasjerte seg i vitnetjenesten i fengselet. Han holdt møter, fikk folk til å ta bibelbrev-
kurs og delte ut litteratur. Antallet adventister i fengselet vokste. Da Harry slapp ut, var det ca. 
100 av dem.

Etter løslatelsen ble Harry litteraturevangelist. "Å føre andre til Jesus er en ny og høyst til-
fredsstillende karriere, mye bedre enn den jeg kom i fengsel for," sier han.

• David Livingstone kom til Malawi-
sjøen i 1859.

• Nesten 80 % av innbyggerne er 
kristne. 12 % er muslimer.

• Malawi-unionen ble organisert i 1925 
og har tre videregående skoler, en 
rekke sykehus og klinikker, forlagshus 
og radio- og fjernsynsstasjon.

• Det er 1360 adventistkirker i Malawi. 
Medlemstallet er 418 847.



Bakgrunnsstoff
1 Mos 4,3–7; 4 Mos 21,1–9; Jes 29,16; Rom 9,18–21; Jer 19; Hebr 5,14; Jer 
13,1–11.

Minnevers
 «Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump 
kan lage én krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk?» (Rom 
9,21). 

Bibelen er full av symboler, som står for andre begreper og ideer enn seg 
selv. Hele helligdomstjenesten var en symbolsk profeti om frelsesplanen. 
«Betydningen av den jødiske husholdningen blir ennå ikke fullt ut forstått. 
Sannheter av stor rekkevidde og betydning er forbilledlig fremstilt i sere-
moniene og symbolene vi finner der. Evangeliet er nøkkelen som åpner dens 
hemmeligheter for oss. Kjennskapet til forløsningens store plan vil åpne vår 
forstand for dens sannheter.» – Ord som lever (2006), side 88 [COL 133]. Gud 
har formidlet sannhet via symbolikken i den jordiske helligdom og symbolene 
i profetiske bøker (f.eks. Dan 2, 7, 8 og Åp). I sine lignelser brukte også Jesus 
symboler for å forklare dype sannheter.

Jeremias bok er rik på symbolikk og bilder. Denne uken skal vi se på noen 
av disse symbolene, hva de var, hva de betydde og hva de kan lære oss.
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SANNHETEN I SYMBOLER

Skriften er rik på symboler. Det finnes alle slags, og som regel står de for sann-
heter som er større enn seg selv. 

Les 1 Mos 4,3–7. Hva symboliserer de to ofringene?

Tidlig i Bibelen kan vi se forskjellen mellom forsøk på å gjøre seg fortjent til 
himmelen (i Kains offer) og erkjennelsen av at frelsen kun er av nåde og bare 
kan fås hos en korsfestet frelser (Abels offer).

Les 4 Mos 21,4–9. Hva symboliserer bronseslangen på stangen? (Se også 
Joh 12,32.)

«Israelittene berget livet ved å se på slangen som var løftet opp. Det blikket 
forutsatte tro. De ble i live fordi de trodde Guds ord og stolte på det middel som 
var tilveiebrakt for å helbrede dem.» – Alfa og Omega, bind 2, side 32 [PP 431].

Gjennom hele GT var den jordiske helligdomstjenesten en symbolsk frem-
stilling av frelsesplanen. Hvor mye israelittene forsto, har vært et åpent spørs-
mål. Men mange forsto nok den viktigste av alle sannheter: stedfortredende so-
ning, at en annen måtte dø i deres sted så de kunne få tilgivelse (se 1 Kor 5,7). 

I helligdomstjenesten har vi ikke bare fått symboler om Jesu død, men også 
om hans tjeneste som øversteprest i himmelen, dommen før Jesu annet komme 
og den endelige utslettelsen av synd. 

Hvilke andre bibelske symboler på frelsesplanen kjenner du? Hvilket taler 
sterkest til deg om Guds frelsende nåde og det håpet den gir?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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POTTEMAKERENS LEIRE

Hvilke sannheter inneholder disse versene og symbolikken der? (se 1 Mos 
2,7).

 Jer 18,1–10

 Jes 29,16 

 Jes 45,9 

 Jes 64,8

 Rom 9,18–21 

Jeremia hadde sikkert mest lyst til å gi opp etter den avvisning og forfølgelse 
han ble utsatt for. Var det bryet verdt å slåss for folket? Iblant følte han nok at 
svaret var nei!

Men da han så pottemakerens hånd, fikk han et bilde, et symbol, på Guds 
arbeid med menneskelig leire. Bildet av pottemakeren og leiren lærer Guds su-
verenitet. Enda så mørkt det kan ha sett ut for Jeremia, viste symbolikken med 
pottemakeren og leiren at Gud har kontroll over verden til tross for menneskers 
tabber og forsettlige feil. Han er den absolutte kilde til makt og myndighet, og 
han skal vinne til slutt, samme hvordan det ser ut nå.

Mange hundre år etter Jeremia henter Paulus frem dette bildet i Rom 9, og 
videreutvikler det. Han bruker det til å lære den samme leksen som det skulle 
lære Jeremia. Rom 9,21 kan også være en direkte henvisning til Jer 18,6. Men-
neskets frie vilje og valg får ofte katastrofale følger. Men likevel kan vi stole på 
Gud, han som åpenbarte sin kjærlighet på korset. Gud og hans kjærlighet skal 
seire, ikke ondskapen. Vi har et stort håp!

Hvordan kan du stole på det pottemakeren og leiren lærer under alle om-
stendigheter? Hvilke andre bibeltekster viser at Guds suverenitet er reell?

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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NASJONALT FORFALL
 

«For de forlot meg og krenket dette stedet. De tente offerild her for andre 
guder som verken de eller fedrene eller Judas konger kjente. De fylte dette 
stedet med blod fra uskyldige» (Jer 19,4). 

Denne teksten gir oss eksempler på ondskapen som hadde hjemsøkt Juda. 
Foruten å forlate Herren, brenne røkelse til «andre guder» og utøse uskyldiges 
blod, har de også «krenket dette stedet». Det hebraiske verbet betyr å «gjøre 
fremmed» eller å «krenke». Teksten forteller ikke om «dette stedet» var tem-
plet eller Jerusalem. Det avgjørende er at nasjonen skulle være hellig for Herren 
(se 2 Mos 19,5.6), ikke som folkene rundt dem. Men de mistet sitt særpreg, som 
ville ha gjort dem til et vitne for verden. De ble som alle andre.

Hva kan vi lære av dette? 

«De bygde offerhauger for Baal for å brenne barna sine i ilden som brennoffer 
for Baal. Det har jeg ikke pålagt dem og ikke sagt til dem; det har aldri vært i 
mine tanker» (Jer 19,5).

Menneskeofringer forekom i oldtiden, og Gud forbød israelittene å praktisere 
det. (5 Mos 18,10). Uttrykket som er oversatt «vært i mine tanker» lyder slik 
på hebraisk: «det steg ikke opp på mitt hjerte». Dette var et idiomatisk uttrykk 
som viste hvor fremmed slik praksis var for Gud. Hvis vi, som er forherdet av 
synd, synes det er avskyelig, så tenk hvordan det må ha vært for en hellig Gud!

Men med tiden ble folket så fanget av korrupsjonens og kulturens makt at 
de grep til dette ritualet. Det bør vi lære av. Vi kan bli så forblindet av tidens 
kultur at vi sier oss enige i eller blir med på ting som vi aldri ville godtatt hvis 
vi hadde forbindelsen med Gud i orden og levde etter hans ord. Tvert imot, vi 
ville blitt forferdet over det (se Hebr 5,14). 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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KNUSE KRUKKEN
 

Som vi så i går, hadde folket falt dypt. De fattet ikke budskapet. Gud fikk 
Jeremia til å utføre en symbolsk handling som burde ha fått dem til å innse den 
faren de sto overfor.

 
Les Jer 19,1–15. Hva skulle Jeremia gjøre, og hva var betydningen?

Jeremia måtte gå tilbake til pottemakerens hus. Men denne gangen ville Gud 
at han skulle ta med vitner som kunne se hva han foretok seg. Vitnene var de 
eldste og prester fra Juda (Jer 19,1). De var ledere og ansvarlige for det som 
skjedde blant folk. Derfor måtte de få det budskapet som Jeremia skulle gi dem 
i og med sin symbolske handling. Potteskårporten (Jer 19,2), der han skulle 
knuse krukken, kan ha ligget i nærheten av der pottemakerne holdt til, og rett 
utenfor porten kan ha vært stedet der de kastet restene av ubrukelige krukker. 
Dermed ble symbolikken enda sterkere.

Hva skal man med en knust leirkrukke? Var det en sprekk i krukken, kunne 
man kanskje bruke den til noe. Men Jeremia skulle ikke bare gi den en sprekk. 
Han skulle knuse den, gjøre den ubrukelig. Når ord ledsaget handling, må folk 
ha forstått advarselen. Men å forstå advarselen og ta følgene av den, er to helt 
forskjellige ting. 

Enda mer skremmende er det at handlingen synes å være ugjenkallelig. For 
hvem kan fikse en knust krukke? Herren ga folket et fremtidshåp, men med 
mindre de vendte om, var de dømt til undergang, både de og deres barn. Alle 
de stedene som de hadde gjort urene med vederstyggeligheter og syndige hand-
linger, ville snart bli urene av likene deres. Kanskje kan deres store fordervelse 
best forstås i lys av den straffen som deres oppførsel førte over dem. 

Tenk på noe som er så ødelagt at det ikke kan fikses. Hva skulle det brukes 
til, og hva skjedde med det så det har blitt ubrukelig? Vi må passe oss så 
det ikke skjer med oss!

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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BELTET AV LIN 
 

Les Jer 13,1–11. Hvilken symbolsk handling skulle Jeremia foreta, og hva 
betydde den?

Denne symbolske handlingen har skapt problemer for de lærde, siden elven 
Eufrat (vanlig tolkning av originalen, men ikke den eneste) lå flere hundre 
kilometer borte. Det tok Esra fire måneder å reise én vei (Esra 7,9). For å klar-
gjøre budskapet lot Gud Jeremia gå frem og tilbake to ganger. Derfor har noen 
forskere ment at det var tale om en annen geografisk beliggenhet. Men noen 
mener at de lange strekningene viste hvor langt bort israelittene måtte dra. Og 
etter en så lang tur kunne Jeremia forstå gleden over hjemkomsten etter 70 år i 
fangenskap. 

Uansett symboliserer beltet at både Israel og Juda var rene og usminkede 
da de ble kalt. Mannen med beltet er Gud. Dette viser blant annet hvor nært 
knyttet Gud var til sitt folk. Enkelte har festet seg ved at beltet var laget av lin, 
samme stoff som prestekjolene (3 Mos 16,4). Juda skulle jo være en prestena-
sjon (2 Mos 19,6). 

Slik beltet ble ødelagt, skulle folkets stolthet også bli det. Slik beltet slutter 
seg om midjen, hadde disse menneskene en gang holdt seg til Herren og vært 
hans kilde til hyllest og ære. Men de var blitt tilsølt og ødelagt av kontakten 
med andre kulturer.

Les Jer 13,11 og sammenlign det med 5 Mos 4,5–8. Hvordan viser disse 
versene samlet hva som skjedde med folket? Hva burde de si oss?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Bildet av pottemakeren og leiren (særlig i Rom 9) tar opp spørsmålet om 
hvordan vi prøver å forstå Guds handlinger. Men det gjør vi jo ikke så ofte. Og 
det burde vel ikke overraske noen? Les Jes 55,8. Som mennesker er det meget 
begrenset hva vi kan vite om noe som helst, for ikke å tale om Guds veier. 

Denne begrensningen i menneskets kunnskap fremgår av det som er blitt 
kalt det «selvrefererende problem». Se på denne setningen: «Barbereren i 
Sevilla barberer alle som ikke barberer seg selv.» Barberer barbereren i Sevilla 
seg selv? Hvis han barberer seg selv, kan han ikke barbere seg selv siden han 
barberer alle som ikke barberer seg selv. Men hvis han ikke barberer seg selv, 
så må han barbere seg selv, og det av samme grunn – fordi han barberer alle 
som ikke barberer seg selv. Svaret er et uløselig paradoks og viser fornuftens 
begrensninger. Så hvis fornuften floker seg til med noe så dagligdags som hvem 
barbereren i Sevilla barberer, hvor innfløkt blir det så ikke når det blir tale om 
Guds handlemåte i verden? Det vi har, er korset. Det gjør at vi kan stole på ham 
og hans kjærlighet, også når vi ikke forstår det som skjer i hans verden. 

«Syndens opphav og eksistens er et stort problem for mange. De ser hvordan 
ondskapen fører til mye sorg og ulykke, og de undrer seg over at slikt kan skje 
der en allvis, allkjærlig og allvitende Gud hersker. Dette er et mysterium de 
ikke kan finne noen forklaring på. Deres uvisshet og tvil gjør dem blinde for 
det som er klarlagt i Guds ord og som er av frelsesbetydning.» – Alfa og Om-
ega, bind 8, side 9 [GC 492].

  Spørsmål til drøftelse 
 1. Hvilke problemer skaper tanken om Guds absolutte suverenitet når vi 

tenker på det ondes eksistens? Hvordan bidrar tanken om den store kon-
flikt til en foreløpig løsning på de vanskelige spørsmålene? 

2. Hvilke andre symboler finner du i Bibelen? Hvorfor bruker Gud symbo-
ler? Hva er fordelene med symboler? 
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• Malawi har 16,36 mill. innbyggere.

• Landet består av rullende åser, lange 
platåer og noen fjell.

• Malawi-sjøen er 580 km lang.

• Hovednæringen er landbruk, som 
står for 90 % av eksportinntektene. 
Landet eksporterer tobakk, te, sukker 
og bomull.

7 .  november

UVENTET SVAR
Malawi

En liten gruppe adventister skulle holde 
en møteserie et sted i Malawi, men da 

bare 30 mennesker kom på de første møtene, 
syntes noen at de skulle avbryte serien. Men 
taleren sa: ”Hvis vi virkelig ber, vil Gud sørge 
for at noe hender.”

Kvelden etter begynte møtet med de 
samme 30 menneskene. Men så kom en flokk 
mennesker ledet av en nyau, en åndetilbeder 
i lange, fillete klær og maske, forbi på vei til 
gravplassen. Da nyauen nærmet seg, sluttet 
han å danse og snudde seg mot taleren. Flok-
ken hans sluttet å klappe og hørte i stedet på taleren, som straks fortsatte talen.

Nyauen lyttet i taushet. Noen mente at han hadde 200 mennesker med seg. De lyttet i taushet 
mens taleren fortsatte sin forklaring av Nebukadnesars drøm fra Daniel 2. Etter møtet fortsatte 
nyauen og folkene hans til gravplassen.

Neste kveld begynte møtet også med 30 mennesker, men så kom nyauen og tilhengerne hans. 
De kom og satte seg i teltet. Flere andre kom for å se hva som kunne interessere en nyau. Den 
kvelden var det nesten 80 mennesker på møtet. Det kom stadig flere, og noen kvelder senere tok 
95 mennesker imot Jesus. 

Kvelden etter kom nesten 200 mennesker, også to andre nyauer. Den kvelden tok 50 imot 
Jesus og ba om bibelstudier.

Etter møteserien fulgte dåpsklasser, og 145 mennesker ble døpt, også den første nyauen. I dag 
er det en større kirke i landsbyen. Den forrige ble for liten.

___

I 1908 ble det åpnet et adventistsykehus ved Makwasa i Malawi. Det har gitt fysisk og åndelig 
legedom i et av Afrikas fattigste land i over hundre år. Folketallet i Malawi er over 16 mill., og 
HIV er et stort problem. I dag har Malamulo Adventist Hospital over 200 sengeplasser. Sykehuset 
driver opplæring av sykepleiere, laboratoriefolk og andre. Det kommer elever fra hele landet. De 
får en utdannelse de kan leve av, samtidig som de hjelper mennesker som har det vondt. 50–60 % 
av pasientene ved sykehuset har HIV. Sykehuset bidrar til å forvandle deres liv, fysisk og åndelig. 
Takk for at dere støtter arbeidet.



Bakgrunnsstoff
Jer 9; Jer 10,1–15; Rom 1,25; Jer 26; Apg 17,30; Apg 5,34–41.

Minnevers
«Men den som vil være stolt av noe, skal være stolt av dette: at han har 
forstand og kjenner meg. For jeg er Herren, som viser miskunn, rett og 
rettferd på jorden. Ja, slik vil jeg ha det, sier Herren» (Jer 9,24).

Guds tjeners lidelser og prøvelser fortsetter. Nesten hele Jeremias bok handler 
om profetens problemer med å få folk til å høre det Herren ville fortelle dem av 
kjærlighet og omsorg.

Tenk hva som ville ha skjedd hvis folk hadde hørt på Jeremia og akseptert 
profetens advarsel. Hvis folk, konger og ledere hadde ydmyket seg for Gud, 
ville ikke krisen ha oppstått. De kunne ha omvendt seg. Etter alt det gale de 
hadde gjort, sto døren likevel åpen til frelse. Døren sto åpen, men de ville ikke 
gå gjennom den.

Det er lett å riste på hodet over deres harde hjerte. «Det som hendte med 
dem, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er 
de siste tider kommet» (1 Kor 10,11). Vi har fått disse eksemplene. Hva vil vi 
lære av dem?
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Krisen trekker ut
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DEN SOM VIL VÆRE STOLT... 

I Jer 9 begynte profeten sin klagesang fordi han så katastrofen komme over 
land og folk. Gud uttalte dom over Jerusalem, og når Gud sier noe, gjør han 
det. Det de skulle oppleve, var ingen tilfeldighet, ikke bare en av disse forfer-
delige og uforklarlige ulykkene som skjer fra tid til annen. Nei, det de skulle 
møte, var Guds dom. Og det var denne erkjennelsen som gjorde Jeremia så 
bedrøvet. Men hans sorg var bare en brøkdel av Guds smerte. 

Sammenhengen er en annen, men dette sitatet er en fin oppsummering av 
tanken: «Korset åpenbarer for våre sløve sanser den smerten som synden helt 
fra først av har påført Guds hjerte. Han sørger hver gang noen viker av fra det 
som er rett, gjør en grusom handling eller kommer til kort overfor Guds ideal. 
Da Israel ble rammet av de ulykkene som var følgen av at de skilte seg fra Gud 
– overfall, grusomhet og død – blir det sagt at «da orket han ikke lenger å se på 
Israels nød» (Dom 10,16).» – Utdanning for livet, side 144 [Ed 263].

Les Jer 9, profetens klagesang. Se spesielt på versene 23 og 24. Hvorfor er 
disse ordene relevante den dag i dag?

Det har blitt sagt at overfor døden er vi som en «by uten bymur». Visdom, 
makt og rikdom har sin plass, men å stole på disse tingene når vi står midt i 
katastrofen, eller i møte med døden, er nytteløst, meningsløst og tåpelig. Midt i 
alle dommedagsprofetiene får folket vite hva som virkelig betyr noe: Å kjenne 
Guds kjærlighet, godhet og rettferdighet i den grad det er mulig. Hva annet kan 
gi håp og trøst når alt her i verden svikter, også vår egen kropp? 

Hva sier korset om Guds kjærlighet, godhet og rettferdighet? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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SKAPNINGER ELLER SKAPEREN?

Vi har sett at Guds folk skulle være annerledes enn folkeslagene de bodde 
blant. De andre nasjonene var gjennomsyret av hedenskap, avgudsdyrkelse og 
vranglære. Mange av advarslene i Mosebøkene gjaldt nabofolkenes skikker. 
Israelittene skulle vitne for verden om Herren som skaper og frelser. Dessverre 
er mye av GTs historie beretningen om hvordan de ble lurt med på det de ble 
advart mot. 

Les Jer 10,1–15. Hva er det Gud forteller sitt folk? Tenk deg at den samme 
advarselen kom i dag, i vår tid og kultur. Hvordan kunne den ha vært utformet?

Jeremia forteller folket noe de burde ha visst: De hedenske gudene er skapt av 
mennesker, et utslag av folks forskrudde fantasi. Dette er et godt eksempel på 
det Paulus mente da han senere skrev om dem som «byttet ut Guds sannhet 
med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsig-
net i evighet. Amen» (Rom 1,25).

Merk deg kontrasten mellom det skapte og Skaperen i dette verset. Den 
samme kontrasten finner vi i disse versene i Jeremia, der det tales om «gude-
nes» avmakt sammenlignet med den sanne Gud. Jeremia prøver å vise hvor 
tåpelig det er å sette sin lit til ting som ikke kan foreta seg noe som helst. Dette 
i motsetning til skaperguden, som ikke bare har skapt verden, men oppretthol-
der den ved sin kraft (se Hebr 1,3).

Tekstene er gamle, men budskapet er fortsatt relevant. Vi blir vel ikke fristet 
til å kaste oss ned for statuer mennesker har skapt, og de fleste av oss er ikke 
redde for tegn på himmelhvelvingen. Men det er fremdeles lett å sette sin lit til 
ting som ikke har større makt til å redde oss enn disse avgudene kunne redde 
Judea på dommens dag. 

Hva er noen av de tingene vi kan komme til å stole mer på enn vi burde?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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KALL TIL OMVENDELSE
 

Les Jer 26,1–6. Hvilket håp tilbyr Herren folket?

Budskapet var det samme som i resten av Bibelen: Et kall til omvendelse, å 
vende seg bort fra synden og finne den frelsen Gud tilbyr alle. 

Hva er budskapet i disse versene? 2 Krøn 6,37–39; Esek 14,6; Matt 3,2; Luk 
24,47; Apg 17,30.

«Judas innbyggere fortjente ikke Herrens gunst, men Gud forkastet dem likevel 
ikke. De skulle opphøye hans navn blant hedningene. Mange som slett ikke 
kjente til hans egenskaper, skulle bli vitne til herligheten i hans karakter. Det 
var for å gi folket en klar forståelse av sine planer at han fortsatte å sende sine 
tjenere profetene til dem med dette budskapet: ‘Dere må alle vende om fra 
deres onde ferd.’ Gjennom profeten Jesaja forkynte han: ‘For mitt navns skyld 
holder jeg harmen tilbake, jeg legger bånd på meg for min æres skyld. Derfor 
utrydder jeg deg ikke.’ ‘For min egen skyld griper jeg nå inn, ellers ville jeg bli 
vanæret! Min ære gir jeg ikke til noen annen.’» – Alfa og Omega, bind 3, side 
150 [PK 319]. 

Både i GT og NT er budskapet det samme: vi er syndere, vi har gjort galt, vi 
fortjener straff. Men Kristi kors og Jesu soningsdød har åpnet en vei så vi kan 
bli frelst. Vi må erkjenne vår synd, i tro må vi gjøre krav på Kristi fortjeneste, 
som vi får selv om vi ikke fortjener den, og vi må vende om fra vår synd. Og 
sann omvendelse innebærer at vi ved Guds nåde får synden ut av vårt liv. 

Uansett hva vi har gjort, kan vi vende om fra vår synd og få tilgivelse. Dette 
er evangeliets tilbud. Hvilke synder bør du omvende deg fra nå?

______________________________________________________________________________________________________
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DØDEN 

Når vi ser tilbake, er det vanskelig å fatte så hardhjertet folket var. Jeremias 
budskap var fullt av håp. Hvis de omvendte seg, ville Gud avverge straffedom-
mene som skulle komme over dem i kraft av paktens løfter og forbannelser. 
Om de bare ville adlyde Gud og ta imot den velsignelsen som lydighet ville 
føre med seg, så ville alt bli bra. Gud ville tilgi, Gud ville helbrede, Gud ville 
gjenopprette. Evangeliet, som skulle komme i og med Jesu offer, kunne tilgi 
deres synd og gi dem et nytt liv. 

Det var et budskap om håp, løfte og frelse!

Hva svarte folket? (se Jer 26,10.11).

I Israel kunne en dødsdom bare felles av en lovlig sammensatt domstol. Et fler-
tall av dommerne måtte stemme for dødsdommen. Prestene og profetene rettet 
farlige beskyldninger mot Jeremia. De som var imot ham, ville fremstille ham 
som en politisk forbryter og forræder. 

Hva svarte Jeremia? (Jer 26,13–15). 

Jeremia vek ikke en tomme. Profeten var sikkert redd, for dødstrusselen hang 
over ham. Men han trakk ikke tilbake et eneste ord av det budskapet Gud 
hadde gitt ham. Herren hadde da også advart ham mot å holde noe tilbake (Jer 
26,2). I motsetning til den Jeremia som noen ganger sutret, klaget og forbannet 
dagen han ble født, ser vi ham nå som en Guds mann som sto fast og talte med 
overbevisning.

Når lot du det siste gangen koste hva det koste ville og sto for sannheten 
slik den er i Jesus? Hva er galt hvis du aldri har vært nødt til det?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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JEREMIAS REDNING

Jeremia sto fast tross sin frykt, fullt klar over at hans steile holdning kunne 
bety døden. Han advarte folkets ledere i Jer 26,15 («det skal dere vite») om at 
de ville bli straffet for å ha utøst uskyldig blod hvis de drepte ham. Jeremia 
visste at han ikke var skyldig i anklagene mot ham. 

Les Jer 26,16–24. Hvordan unnslapp Jeremia døden? 

Tenk at prestene og profetene, de som skulle være folkets åndelige ledere, måtte 
irettesettes og utfordres av noen av «de eldste» og «folket», som forsvarte 
Jeremia. De minnet om Mika, som hadde levd i Israel hundre år før Jeremia. 
Kongen gjorde ikke Mika noe, men lyttet til hans råd. Hele folket omvendte 
seg, og katastrofen ble avverget, i hvert fall for en tid. Disse menneskene på 
Jeremias tid var klokere enn sine ledere og ville skåne nasjonen for å gjøre en 
stor feil ved å dømme en Guds profet til døden. 

Frifinnelsen understreket at Jeremia ikke var skyldig i det han ble anklaget 
for. Men prestenes og profetenes hat vokste. Sinne og hevnlyst fortærte dem 
slik at de en annen gang ville slå ned på Jeremia i fullt raseri. Løslatelsen be-
tydde bare en utsettelse for profeten. Han var ikke utenfor fare.

Her har vi et eksempel på at noen lærte av historien, mens andre ikke ville 
lære den samme leksen. Vi ser noe lignende flere århundrer senere, da farise-
eren Gamaliel mante de andre til forsiktighet overfor Jesu tilhengere.

Les Apg 5,34–41. Hvilke paralleller er det med det som skjedde med 
Jeremia? Og hva kan vi lære av historien og feilene til dem som har levd før 
oss? 

______________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss» (1 Joh 3,16). Vi 
kan betrakte naturen, menneskelige relasjoner og skaperverket og få et glimt av 
Guds kjærlighet, selv om synden har ødelagt mye, både av skaperverket og vår 
evne til å sette pris på det og lese det riktig. Men på korset ble sløret revet av, 
og verden fikk den klareste og tydeligst tenkelige åpenbaring av denne kjærlig-
heten, en kjærlighet så stor at den utløste det Ellen G. White har kalt «bruddet 
mellom guddommens krefter.» – SDA Bible Commentary, bind 7, side 924. 

Bruddet mellom guddommens krefter? 
Så stor var Guds kjærlighet til oss at guddommens medlemmer, som elsket 

hverandre fra evighet av, utholdt dette «bruddet» for å frelse oss. «Min Gud, 
min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27,46) er det klareste og mektigste 
uttrykket for dette «bruddet». Så mye kostet det å redde oss. Her ser vi hva Gud 
har utholdt på grunn av vår synd. 

Da er det ikke rart at «vi elsker fordi han elsket oss først» (1 Joh 4,19). Som 
syndere kan vi naturligvis bare kopiere denne kjærligheten, og selv etterlignin-
gen blir ofte begrenset av vår egoisme og våre syndige lyster. Guds kjærlighet 
overgår vår. Vi gjenspeiler Guds kjærlighet slik en sølepytt gjenspeiler him-
melen. 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Det er ikke mange nå til dags som tilber dyr eller ting i naturen slik old-

tidens mennesker gjorde. Likevel kan vi komme til å gjøre naturen til en 
avgud. Hvordan? 

2. Hvilken rolle spiller omvendelsen i kristenlivet? Altså: Hvilken rolle fort-
setter omvendelsen å spille i den troendes liv ved siden av dens rolle da 
vi tok imot Jesus første gang? 

3. Prøv å forstå hva «bruddet mellom guddommens krefter» betyr. 
Hvordan skal det forstås? Hva sier det om hvor farlig synden er?
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GUDS FRELSENDE HÅND, 1. DEL
Malawi

Wesley Banda var pastor for flere 
landsbyer i Malawi. Familien bodde i 

et toroms hus uten elektrisitet, så hans kone 
laget morgenmåltidet over bålet utenfor 
etter kveldsmaten. Barna satt og ventet på 
kveldsandakten mens faren ordnet noen papi-
rer, og femåringen Joshua sov på matten.

Da pastor Banda skulle tenne parafinlam-
pen, var den nesten tom. Han etterfylte, men 
det må ha vært litt bensin i parafinen, for 
lampen eksploderte. Han kastet den tvers over 
rommet, men han ble overtent og løp ut. Hans 
kone tømte en gryte vann over ham mens han 
rullet rundt på bakken. 

Barna kom løpende og ropte: ”Brann”. I 
farten merket ingen at lille Joshua ikke var 
der. Nå kom han krabbende ut av huset i bren-
nende klær. Moren hylte og kastet ham i en 
gryte vann. Han var fryktelig forbrent.

En nabo løp og hentet en bonde som hadde bil. Han kjørte dem til sykehuset fire timer borte.
Legene ristet på hodet da de så brannsårene. Pastor Bandas sår var ille nok, men Joshua hadde 

brannsår over bena, magen og brystet. Det var små sjanser for ham. ”Vi gjør alt vi kan for gutten,” 
sa legen stille. ”Men han er så forbrent at det ville være best om han fikk dø.”

”Nei,” tordnet fru Banda. ”Gud sparte livet hans. Gjør det som må til, men Gud vil redde gut-
ten min.”

Fortsetter.

• Malamulo Hospital ligger 65 kilome-
ter sørøst for Blantyre.

• Adventistene kjøpte landområdet i 
1902. Misjonærene kalte det ”Mala-
mulo”, som betyr "bud".  Med årene 
ble det startet flere institusjoner der: 
en videregående skole, skoler for 
lærere og predikanter og et forlagshus. 
Den første klinikken åpnet i 1915 og ble 
utvidet i 1927. Siden da er det startet 
grunnskole, et college i helseviten-
skap og en kirke. Midt på tomten ligger 
sykehuset.

• Sykehuset betjener 129 000 mennes-
ker i området. Ca. 6000 får behandling 
hver måned.



Bakgrunnsstoff
2 Krøn 33; Hab 1,2–4; 2 Kong 22; Fil 2,3–8; 2 Kong 23,1–28; 1 Kor 5,7.

Minnevers
«Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den 
måten vendt om til Herren av hele sitt hjerte og av hele sin sjel og av all 
sin makt, helt som Moseloven krever. Og heller ikke siden kom det noen 
konge som han» (2 Kong 23,25).

Alle foreldre vet hvor tungt det er å se barna ta valg som de vet vil skade dem. 
Og hvem har ikke vel ikke sett venner eller slektninger velge løsninger som de 
visste var skadelig for dem? Dette er en ulykksalig følge av at vi har fri vilje. 
Fri vilje betyr ingenting hvis vi ikke kan velge galt. En «fri» skapning som bare 
kan velge det som er rett, er ikke helt fri eller moralsk. 

Mye av Skriften er Guds advarsler til sitt folk om ikke å velge feil. Og mye 
av Jeremias bok handler om dette: Gud bønnfaller, men han respekterer sitt 
folks frie valg og frie vilje.

De fleste av historiene er dessverre ikke gode, men denne uken får vi et 
lysglimt: Vi skal møte en av de få kongene som brukte sin frie vilje til å gjøre 
det som «var rett i Herrens øyne.» 
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UNDER MANASSE OG AMON
 

Vi liker å tale om objektivitet, om å se ting som de virkelig er, men som men-
nesker er vi håpløst subjektive. Vi ser ikke verden slik den faktisk er, men slik 
vi er. Og fordi vi er syndere, vil dette forfallet påvirke våre oppfatninger og 
vår forståelse av verden omkring oss. Hvordan kan vi f.eks. ellers forklare en 
person som kong Manasse i Juda (ca 686–643 f.Kr.), særlig de første årene av 
hans forferdelige frafall? Man kan knapt forestille seg hvordan han kunne til-
late de vederstyggelighetene han lot florere i Juda.

Les 2 Krøn 33. Hva forteller denne historien om hvor korrupt Manasse var? 
Og hva lærer det oss om Guds tilgivelse? 

Det å bli bortført til Babylon i kroker og kobberlenker må ha fått en mann til 
å tenke over sitt liv. Likevel er teksten klar: Manasse ble virkelig omvendt, og 
da han fikk tilbake tronen, prøvde han å rette opp den skaden han hadde gjort. 
Men skaden var større enn han kunne ha forestilt seg.

«Selv om han angret dypt, var det for sent å redde riket fra den fordervelsen 
som mange års avgudsdyrkelse hadde ført til. Mange hadde snublet og falt for 
aldri mer å reise seg.» – Alfa og Omega, bind 3, side 186–187 [PK 383]. Og 
enda mer uheldig var det at en av dem som var blitt påvirket av Manasses fra-
fall, var sønnen Amon. Han overtok tronen da faren døde og «gjorde det som 
var ondt i Herrens øyne, slik hans far Manasse hadde gjort. Amon ofret til alle 
de gudebildene som hans far Manasse hadde laget, og han dyrket dem» (2 Krøn 
33,22). I motsetning til faren angret ikke Amon sine handlinger.

Hvem har vel ikke erfart at tilgitt synd kan få fryktelige følger? Hvilke løfter 
har du fått om seier over synd? Hvorfor ikke gjøre krav på dem før synden 
får følger?

______________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________



66 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 5

Lekse 8  /  21. novemberMandag

EN NY KONGE
 

En predikant sa en gang: «Vær forsiktig med hva du ber om. Det kan tenkes 
du får det.» Israel hadde bedt om og lengtet etter en konge, akkurat som andre 
folkeslag. De fikk det de ba om, og mye av folkets historie etter dommertiden 
var historien om hvordan kongene ødela både seg selv og folket.

Men det fantes unntak, f.eks. kong Josjia, som ble konge i 639 f.Kr. og styrte 
til 608 f.Kr. 

Hvordan var forholdene da den nye kongen hadde kommet til tronen? (se 
2 Krøn 33,25).

Demokrati skal være folkestyre, men det fungerte som regel ikke slik som 
her. Folket ga uttrykk for sin vilje, og det gikk som de ville. Den unge kongen 
kom til tronen i en tid med uro, frafall og vold, også høyt oppe i statsapparatet. 
Mange trofaste i landet så hva som foregikk og lurte på om Guds løfter til det 
gamle Israel noen gang ville bli oppfylt. «Menneskelig sett så det ut som om 
det nesten var umulig at Guds plan med det utvalgte folket kunne gjennomfø-
res.» – Alfa og Omega, bind 3, side 187 [PK 384].

 
De trofastes bekymring fant uttrykk i disse ordene av profeten Habakkuk. 
Les Hab 1,2–4. Hva sier profeten?

Løsningen på problemene med urett, vold, strid og lovløshet ville komme, 
men fra nord, fra babylonerne. Gud ville bruke dem til å dømme sitt folk. Slik 
behøvde det ikke å gå. Men siden de ikke ville vende om, sto de overfor den 
straffen som deres synd hadde påført dem.

«Den guddommelige hensikt» fortoner seg ofte som et umulig mål, men-
neskelig sett. Hva kan dette lære oss om behovet for i tro å strekke oss ut 
over det vi ser og forstår?

______________________________________________________________________________________________________
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JOSJIA PÅ TRONEN

«Josjia var åtte år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i tret-
tien år. Hans mor het Jedida og var datter av Adaja fra Boskat. Josjia gjorde det 
som var rett i Herrens øyne. Han fulgte i sin stamfar Davids fotspor i ett og alt, 
uten å vike av til høyre eller venstre» (2 Kong 22,1.2). Hva er så spesielt ved 
disse versene, omstendighetene tatt i betraktning?

Bibelen gir ikke noen forklaring på denne bemerkelsesverdige unge mannen 
som man ellers skulle ha trodd var forutbestemt til å være like korrupt og ond 
som faren hans før ham. Men uvisst av hvilken grunn valgte han en annen vei, 
og det skulle få positive, om enn begrensede følger for folket. 

2 Kong 22 forteller hva Josjia gjorde med templet. Det hadde gått flere 
hundre år fra innvielsen av templet under Salomo til Josjias reformer (i 622 
f.Kr.). Kongene hadde ikke tatt vare på helligdommen. Tidens tann hadde tæret 
på den en gang så vakre bygningen. Den unge kongen så at templet ikke lenger 
egnet seg til tilbedelse. 

Hva gjorde Josjia da han så hvilken forfatning templet var i? 2 Kong 22,3–7. 

I dag ville vi ha sagt at kongen sendte finansministeren til øverstepresten og ba 
ham planlegge og føre tilsyn med materialer og arbeidskraft som skulle til for å 
pusse opp templet. De behøvde ikke å gjøre rede for de midlene de ble betrodd, 
for de var trofaste. Uvisst av hvilken grunn hadde Josjia tillit til dem, og alt 
tyder på at de var tilliten verdig. 

Oppussing av templet er fint, men hva skal til for å få en sann vekkelse og 
reformasjon? (se Fil 2,3–8).
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LOVBOKEN

Oppussingen av helligdommen var viktig, men det var ikke nok å renovere en 
bygning. Den vakre og forseggjorte bygningen skulle gi folk en fornemmelse 
av Guds makt og storhet. Men dette er ikke nok til å vekke fromhet. Historien 
er full av beretninger om mennesker som i det ene øyeblikket «tilba» i en 
vakker kirke et sted, for i neste nu å begå grusomheter som kanskje var inspi-
rert av det de hadde hørt inne i bygningen.

Hva skjedde under oppussingen av templet? Hvilken betydning fikk Josjias 
reaksjon på disse hendelsene? 2 Kong 22,8–11. 

De fant en del av Lovboken; hvilken del, eller om det var hele loven, sier 
Bibelen ikke noe om. Den ble trolig funnet dypt inne i veggene et eller annet 
sted i templet. 

Les 2 Kong 22,12–20. Hvilket budskap hadde Hulda til folket og kongen fra 
Gud? Hva burde vi lære av dette?

Hulda formidlet det samme budskapet som Jeremia hadde profetert flere 
ganger. Josjia slapp å oppleve katastrofen og døde i fred. Folk som hadde vendt 
seg bort fra Gud, hadde gravd sin egen grav med sine gjerninger, og de skulle 
komme til å høste følgene. 

«Gjennom Hulda gav Herren Josjia beskjed om at Jerusalems skjebne ikke 
kunne avverges. Selv om folket nå ydmyket seg for Gud, kunne de ikke unngå 
straffen. Deres sanser var blitt sløvet så lenge på grunn av synd, at de snart 
ville gjøre de samme synder om igjen, hvis de ikke ble straffet. Profeten sa: ‘Så 
sier Herren, Israels Gud: Si til den mannen som har sendt dere til meg: Så sier 
Herren: Se, jeg fører ulykke over dette stedet og over dem som bor der, alt det 
som er nevnt i den bokrullen Juda-kongen har lest. For de har forlatt meg og 
tent offerild for andre guder. Slik har de gjort meg rasende med sine handlin-
ger. Harmen flammer mot dette stedet, og den skal ikke slukne.’ Vers 15–17.» 
– Alfa og Omega, bind 3, side 195 [PK 399]. 

______________________________________________________________________________________________________
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JOSJIAS REFORMER

Undergangen var varslet, men Josjia var fast bestemt på å gjøre det som var 
«rett i Herrens øyne». Katastrofen kunne kanskje ikke unngås, «men selv om 
Herren hadde kunngjort himmelens straffedommer, unnlot han ikke å gi folket 
anledning til å angre og vende om. Josjia oppfattet dette slik at Gud var villig 
til å blande sine straffedommer med nåde, og han bestemte seg for å gjøre alt 
som stod i hans makt for å gjennomføre grundige reformer.» – Alfa og Omega, 
bind 3, side 195 [PK 400]. 

Les 2 Kong 23,1–28. Hva var kjernen i reformen som den troende kongen 
prøvde å gjennomføre? Hva sier dette om forholdene blant det utvalgte folk? 

Josjia samlet hele folket i Jerusalem for å fornye pakten med Gud. Lovboken 
ble lest, og så lovte de å følge Israels Gud. 

Kongen gjorde ikke alt dette selv. Han ba dem som hadde åndelige oppga-
ver om å gjøre det som skulle til. F.eks. var forskjellige gjenstander plassert i 
templet i århundrenes løp: statuer og symboler som populariserte fremmede 
guder i Israel. Noen av dem hadde vært en del av fredsavtaler som ble pålagt 
folket. Andre ganger hadde konger reist dem for å markere at de overga seg. 
Men de hørte ikke hjemme der, så Josjia ga beskjed om at de skulle fjernes og 
ødelegges. 

Og under Josjias reform foregikk ikke påskefeiringen bare i hjemmet, slik 
det hadde vært vanlig før. Nå feiret hele folket påske sammen. For folket sym-
boliserte det at de hadde lagt den gamle tid bak seg og gått inn i en ny tid hvor 
de lovet å tjene den sanne Gud, han som hadde ført dem ut av Egypt og gitt 
stammene et hjem slik han hadde lovet, og som var med dem i hverdagen. 

Feiringen av en nasjonal påske viste at man innledet noe nytt fordi det var 
slutt på alt det gamle (ideelt sett). Hva bør påsken symbolisere for oss? (se 
1 Kor 5,7).
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TIL ETTERTANKE 

Graden av Judas forfall fremgår av de reformene Josjia gjennomførte. Men 
hvordan kunne nasjonen ha falt så dypt? I en forstand er svaret enkelt: fordi 
mennesket har falt så dypt. Akkurat hvor dypt mennesket har falt, ble avslørt i 
et berømt eksperiment ved Yale University i 1960. 

Deltakerne ble vilkårlig hentet via avisannonser og fortalt at de skulle gi 
elektriske støt til mennesker som var bundet fast til stoler i et annet rom. Bry-
terne som utløste støtene var merket fra «Lite støt» til «Farlig: Stort støt», og 
to andre som var illevarslende merket «XXX». Deltakerne ble bedt om å tildele 
støt etter beskjed fra forskeren som ledet forsøket. Mens de gjorde det, kunne 
de høre mennesker i det andre rommet skrike og trygle om nåde.  
I virkeligheten var det bare skuespill, som foregikk ved siden av: De mot-
tok slett ingen støt. Poenget med studien var å se hvor langt disse «normale» 
deltakerne ville gå i å påføre smerte til mennesker de ikke kjente, bare fordi de 
hadde fått beskjed om å gjøre det. Resultatet var skremmende. Mange delta-
kere ble engstelige, forvirret og til og med sinte, men likevel utdelte utrolige 65 
prosent av dem de kraftigste «støt» til disse menneskene i den tro at de virkelig 
skadet dem. Forskeren som ledet forsøket skrev: «Vanlige mennesker som bare 
gjør jobben sin, kan uten noen spesiell fiendtlighet fra sin side bli redskaper i 
en forferdelig destruktiv prosess.» Hvor mange «vanlige» mennesker har gjort 
forferdelige ting opp gjennom historien og i vår tid? Altfor mange. Hvorfor? 
Den kristne vet svaret: Vi er syndere. 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Hva kan historien om Josjias reform lære oss om Guds ords betydning i 

vårt liv? 

2. Hvorfor oppfordre til omvendelse, vekkelse og reformasjon hvis det var 
for sent til å unngå katastrofen? Hva skulle det være godt for? Hva sva-
rer du? Hvordan kan grunnen være den virkningen en slik vekkelse vil ha 
på den enkelte, i motsetning til folket som helhet?
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• Malawi har ingen kyst. Det grenser til 
Zambia (nordvest), Tanzania (nordøst) 
og Mosambik (øst, sør og vest).

• Malawi-sjøen har flere fiskearter enn 
noen annen ferskvannssjø.

• Malawi har subtropisk klima med 
regntid (november–mai) og tørketid 
(mai–november).

• Landet har over 750 fuglearter.

21 .  november

GUDS FRELSENDE HÅND, 2. DEL
Malawi

Behandlingen var nesten like smertefull 
som forbrenningen. Pleierne tok hver dag 

av bandasjen og behandlet forbrenningene 
med saltvann. Så fjernet de død hud for å 
unngå infeksjoner. Fru Banda måtte lære hvor-
dan sårene skulle vaskes og medisineres.

Etter to måneder orket ikke pastor Banda 
mer. Han var svak, men måtte hjem til menig-
hetene. Joshua og moren ble på sykehuset fire 
måneder til. Det at hun var der og tok seg av 
ham, ga ham håp. Etter det første halvåret ble 
Joshua overført til et rehabiliteringssykehus 
der han fikk fysioterapi i tre måneder. Her 
lærte han å gå igjen. Moren badet bena hans i varmt vann og strakte musklene hans. Det gjorde 
vondt, men hun ba ham synge i stedet for å gråte. 

Omsider fikk Joshua komme hjem, men moren fortsatte behandlingen, og etter et år med terapi 
kunne han gå uten støtte. 

Da pastor Banda kom hjem, kunne han ikke strekke ut bena slik at han var i stand til å sykle, 
så det tok lang tid å komme rundt til menighetene. Men de vokste i størrelse og tro.

”Gud velsignet oss da det var som tyngst,” sier han. ”Da jeg kom hjem fra sykehuset, kom det 
flere i kirken enn før brannen.”

Fru Banda var også glad for Guds velsignelser. ”Jeg takker Gud for at han reddet mannen min 
og gutten,” sier hun. ”Jeg har lært at jeg må bruke mer tid på familien. På sykehuset oppdaget jeg 
sider ved Joshua som jeg ikke var klar over. Han har et stort sangtalent. Det merket jeg da han lå 
der i sengen på sykehuset. Der ble vi gode venner med hverandre og Gud.”



Bakgrunnsstoff
Jer 16,1–13; Hos 1,1–3; Jer 27,1–18; Dan 4,25; Jer 28; 2 Tim 4,3.4.

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).

Vi har sett at Guds profeter ikke bare forkynte med ord, men også med handlin-
ger. Det var en annen måte å formidle poenget på. 

Jeremia ble igjen kalt til å «leve» det budskapet han skulle formidle. Først 
måtte han bære et åk av tre. 

«Dette sa Herren til meg: Lag deg reip og åk og legg over nakken» (Jer 
27,2). Det må ha vært en strevsom oppgave under de beste omstendigheter. I 
dette tilfellet ble den tyngre fordi en falsk profet reiste tvil om Jeremias bud-
skap. Denne uken får vi et eksempel på at sannhet og villfarelse kjemper om 
folkets hjerte. Og et nådebudskap kan faktisk være et falskt budskap.

Jeremia fikk heller ikke sørge når andre sørget og glede seg når andre gledet 
seg. Hensikten var at folk skulle forstå at det som skulle komme, skyldtes deres 
synd, og omvende seg og følge Guds vilje, så følgene av deres synd kunne bli 
mildnet.
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Jeremias åk

28. novemberLekse 9
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Lekse 9  /  28. november Søndag

ET LIV I ENSOMHET

Jeremias livet var ikke lett. Det var tyngre enn vi kunne ha forestilt oss.

Les Jer 16,1–13. Hva var Guds budskap til Jeremia? Hvordan ville det ha vært 
en velsignelse for profeten, om det var aldri så hardt? (se også Hos 1,1–3).

I motsetning til Hosea, som skulle gifte seg med en horkvinne for å vise hvor 
korrupt forholdet mellom Herren og Israel var blitt på grunn av landets ånde-
lige hor, skulle Jeremia avstå helt fra å gifte seg og sette barn til verden. I Israel 
var det viktig for en mann å stifte familie. Foruten kjærligheten og vennskapet 
mellom ektefellene var det viktig å videreføre familienavnet. Hvorfor fikk ikke 
Jeremia lov til å gifte seg? Hans liv skulle være et bilde på den forferdelige 
tiden som skulle komme når familier gikk i oppløsning og smerten over atskil-
lelsen ble en byrde for de overlevende. Jeremias mangel på familieliv var en 
konstant advarsel. 

Hans enslige tilværelse gjaldt også andre områder. Han fikk ikke gå inn i 
hus hvor det var sorg. Dette skulle symbolisere folkets uvilje mot Guds kall om 
omvendelse og vekkelse. 

Han skulle holde seg borte fra sørgetilstelninger og ikke delta i feiringer. 
Slik skulle han symbolisere tiden da babylonerne skulle gjøre slutt på all deres 
fryd og glede. 

Jeremia måtte avstå fra de menneskelige bånd som kommer av felles sorg og 
glede. Hans liv og sorg skulle være et eksempel for dem. Om bare folket kunne 
lære av det!

Hvordan kan denne historien hjelpe oss å sette pris på den støtte vi får fra 
andre, eller som vi gir til andre? Den er viktig, men hvordan kan vi lære at 
når det kommer til stykket, er Gud vår beste støtte?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 9  /  28. novemberMandag

JEREMIAS ÅK

Les Jer 27,1–18. Hva er Guds budskap til folket? Hvorfor må dette ha fortonet 
seg som et forræderi for mange som hørte det? 

Det åket Jeremia måtte bære, var et tegn på folkets ydmykelse: en okkupasjon. 
I 5 Mos 28,48 og 1 Kong 12,4 er et åk et uttrykk for undertrykkelse. Jeremia 
skulle rent fysisk oppleve hva den babylonske invasjonen betydde. Det åket av 
tre som Jeremia la på sine armer og skuldre, var halvannen meter langt og åtte 
centimeter tykt. Budskapet hans var at hvis et land gjorde opprør mot Babylon, 
ville Gud betrakte det som opprør mot ham, og opprørerne ville få lide under 
følgene.

Originalteksten er litt tvetydig, men det virker som om Jeremia ikke bare 
skulle lage et åk til seg selv. Han skulle også lage åk for utsendinger fra frem-
mede land som hadde kommet til Jerusalem og la planer mot Nebukadnesar til 
tross for at Herren advarte mot det. Det var naturlig å kjempe mot en inntren-
ger, og det var det de ønsket å gjøre. Så Jeremias ord ble ikke godt mottatt. 

Hva er så viktig ved budskapet i Jer 27,5? (Se også Dan 4,25).

Herren er skaper og Herre over hele jorden. Selv blant det som fortoner seg som 
kaos og katastrofe (invasjon og hedensk overherredømme), kommer Guds makt 
og myndighet til syne og skal være en kilde til håp for en trofast rest.

Det er én ting å være under et åk. Men spør deg selv: Har du lagt et urettfer-
dig åk på noen. I så fall: Hvorfor ikke fjerne det?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 9  /  28. november Tirsdag

PROFETKRIG

Dårlig nytt er dårlig nytt, og ofte vil vi ikke høre det, eller vi prøver å 
bortforklare det. Slik var det med Jeremia og åket han bar. Det var et grelt 
advarselsbudskap til folket. «Representantene fra de forskjellige nasjoner ble 
grenseløst overrasket da Jeremia kom med trelleåket over nakken og kunn-
gjorde dem Guds vilje.» – Alfa og Omega, bind 3, side 220 [PK 444]. 

Les Jer 28,1–9. Tenk deg at du var judeer og sto og betraktet opptrinnet. 
Hvem skulle du tro på? Hvem ville du helst ha trodd på? Hvilken grunn ville du 
ha hatt for å tro Hananja heller enn Jeremia?

Både Jeremia og Hananja talte i Guds navn. Men hvem talte for Gud? Ikke 
begge! I dag vet vi svaret. Den gang kan det ha vært vanskeligere, selv om 
Jeremia har et sterkt poeng, i vers 8, 9: De gamle profetene forkynte det samme 
budskapet som jeg: dom og undergang. 

«På en inntrengende måte oppfordret Jeremia prestene og folket til å un-
derkaste seg babylonerkongen i det tidsrom Herren hadde angitt. Han henviste 
mennene i Juda til de profetier som Hosea, Habakkuk, Sefanja og andre hadde 
kommet med, og som hadde irettesatt og advart folket på lignende måte som 
han selv. Han minnet dem om begivenheter som hadde inntruffet som en opp-
fyllelse av profetier om gjengjeldelse for uoppgjort synd. I tidligere tider var 
de ubotferdige blitt hjemsøkt av Guds straffedommer, akkurat som han hadde 
forutsagt gjennom sine budbærere.» – Alfa og Omega, bind 3, side 220, 221 
[PK 445].

Slik vi i dag skal hente lærdom i bibelhistorien, prøvde Jeremia å få folk på 
sin tid til å gjøre det samme: Lær av fortiden, slik at dere ikke gjør de samme 
feilene som deres forfedre. Det hadde vært vanskelig for dem å høre på ham 
før, men nå da Hananja sto frem og sa ham imot, ble Jeremias oppgave enda 
vanskeligere. 

Hananja betyr «Gud har vært nådig», og han kom med et budskap om nåde, 
tilgivelse og frelse. Hva kan vi lære av den falske nådepredikanten?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 9  /  28. novemberOnsdag

JERNÅKET

Kampen mellom profetene besto i både ord og handling. I lydighet mot Guds 
befaling hadde Jeremia lagt et åk av tre om nakken. Dette var et tydelig symbol 
på det budskapet han hadde talt til folket. 

Hva var den profetiske symbolikken i Hananjas handling? Jer 28,1–11.

Tenk deg f.eks. at noen hadde hørt Jesus forbanne fikentreet (Mark 11,13.19–21) 
og visste hva som hadde skjedd, men likevel hadde plantet et nytt fikentre 
på samme sted, bare for å motbevise Jesu profeti. Det var dette Hananja 
gjorde med Jeremia og den profetien som åket om nakken hans symboliserte. 
Handlingen var stikk i strid med det Jeremia hadde sagt. 

Merk deg Jeremias reaksjon. Teksten forteller ikke hva han sa rett etter at 
åket ble brutt. Han bare snudde seg og gikk. Hadde historien endt der, ville det 
ha sett ut som om profeten hadde innrømt sitt nederlag. 

Les Jer 28,12–14. Hva var det neste som skjedde? Hva var Jeremias nye 
budskap?

Jeremias svar var ikke noe hevnbudskap: Du gjorde dette mot meg, så jeg vil 
gjøre noe med deg. Nei, det var et nytt budskap fra Herren, men strengere enn 
før. Hananja kan nok bryte i stykker et åk av tre, men hva med et åk av jern? 
Folket gjorde bare vondt verre når de var gjenstridige og nektet å høre etter. 
Hvis dere synes et åk av tre er ille, kan dere jo prøve et av jern. 

Hvem har vel ikke lært av erfaring at man kan gjøre ting verre for seg selv 
med sin stahet? Når vi har med Gud å gjøre, er det bedre å overgi seg med 
en gang enn å slåss videre og gjøre det verre oss seg selv. Hvorfor?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Lekse 9  /  28. november Torsdag

TILLIT TIL LØGN
 

«Hør, Hananja! Herren har ikke sendt deg, men du har fått dette folket til å 
stole på løgn» (Jer 28,15).

De fikk snart vite hvem som hadde rett. Jer 28,16.17 forteller hvordan det gikk 
med den falske profeten: Slik Guds sanne profet hadde sagt det ville gå. 

Hananja døde, men folket var påført stor skade. Han fikk dem «til å stole på 
løgn». Det hebraiske verbet er hiphil, en kausativ form av verbet «å stole på». 
Han fikk dem til å stole på løgn, ikke ved fysisk tvang, men med bedrag. Gud 
hadde ikke sendt ham, men han hadde talt i Guds navn, og det var noe som 
ble tillagt stor vekt. Dessuten var Hananjas budskap om «nåde», «redning» og 
«frelse» noe folket gjerne ville høre, trusselen fra Babylon tatt i betraktning. 
Men det var et falskt «evangelium», et frelsesbudskap som ikke kom fra Gud. 
Folket trengte å høre Jeremias ord og hans frelsesbudskap, men de ville heller 
høre på Hananja. Dette gjorde det bare verre for dem.

Hva har disse tekstene til felles med Jer 28,15?

2 Tim 4,3.4 

2 Tess 2,10–12

Dette er ikke helt ulikt dagens situasjon: Vi er med i den store konflikt, en 
kamp om milliarder av mennesker. Satan arbeider intenst med å få flest mulig 
til å «stole på løgn», og løgn kan opptre i mange forkledninger. Siden Jesus sa 
«Jeg er veien, sannheten og livet» (Joh 14,6), kan Satans løgner være hva som 
helst, bare de ikke inneholder sannheten som den er i Jesus.

Nevn noen løgner som er utbredt i dagens kultur? Hvorfor er Jesus og hans 
ord vårt eneste forsvar mot dem?

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Lekse 9  /  28. novemberFredag

TIL ETTERTANKE

Folk vil heller tro gode nyheter enn dårlige. De ville gjerne tro på Hananjas 
budskap, ikke Jeremias. Det samme skjer i vår tid. Mange påstår f.eks. frem-
deles at verden blir bedre med tiden. Men selv ateister som Terry Eagleton ser 
hvor tåpelig denne tanken er: «Hvis det noen gang har vært en from myte, et 
stykke godtroende overtro, må det være den liberalrasjonalistiske troen på at 
vi fremdeles er på vei mot en bedre verden, til tross for litt rusk i forgasseren 
underveis. Denne skjøre triumfalismen er en bakrus fra liberalismens hero-
iske tidsalder, da middelklassen var for oppadgående. I dag går den hånd i 
hånd med den kynismen, skepsisen eller nihilismen som mye av denne ærerike 
tradisjonen har degenerert til» – Reason, Faith, and Revolution: Reflections on 
the God Debate, side 70, Kindle-utgaven. Selv om visse sider av livet har blitt 
bedre, gir vår verden liten grunn til håp eller trøst, iallfall på lang sikt. Skal vi 
ha noe reelt håp, må det bunne i noe guddommelig, ikke noe jordisk. Og det er 
det evangeliet går ut på: Guds inngripen i vår verden og vårt liv. Uten den har 
vi vel ikke annet enn hananjaer og deres løgner? 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Tenk på jordens fremtid, rent menneskelig sett. Ser det lyst ut, eller ser 

det skremmende, farlig og utrygt ut? Begrunn svaret.

2. Jeremias budskap, slik vi så det i forbindelse med Hananjas løgner, gikk 
ut på å se på fortiden, å se på historien og lære av den. Ellen G. White 
skrev noe lignende: «Vi trenger ikke å frykte fremtiden hvis vi bare 
husker hvordan Herren har ledet oss og undervist oss i tidligere tider.» 
– Life Sketches, side 196. Hva mener hun med det? Hva har skjedd i vår 
historie og Guds undervisning om den som kan forberede oss på det 
som kommer i fremtiden?

3. Hananja forkynte et falskt nådebudskap. Hva er noen av de falske nåde-
budskapene vi må vokte oss for i vår tid? Nåden er vårt eneste håp, men 
hvordan kan den fremstilles løgnaktig?
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• Ingwavume er en by nordøst i Sør-
Afrika. Den ligger nær grensen til 
Swaziland og Mosambik.

• De fleste er bønder. De dyrker 
tomater, søtpoteter og mais og holder 
storfe. De fleste har bare nok til seg og 
sine.

• HIV/AIDS er et stort problem rundt 
Ingwavume. Hver tredje person er 
bærer av viruset.

28 .  november

GUDS LØSNING
Sør-Afrika

Jeg bor i en by nordøst i Sør-Afrika. Jeg har 
gått på søndagsskole hele livet, men da det 

dukket opp et stort telt på en tomt i byen, ble 
livet mitt forvandlet. 

Plakatene kunngjorde ”Han kommer 
igjen!” Hvem er det som kommer, tenkte jeg. 
Noen sa at det var satanistmøter, så jeg kviet 
meg for å gå. 

Så hørte jeg en som sa: ”I kveld taler han 
om Jesu annet komme.” Jeg sperret opp ørene. 
Er dette kristne møter? Nysgjerrigheten tok 
overhånd, så jeg listet meg bort til teltet. 

”God kveld,” sa en mann og rakte meg en 
bibel. Jeg tok den og satte meg på en plaststol. Disse folkene er ikke skumle, tenkte jeg. 

Taleren reiste seg. Han viste lysbilder med bibeltekster. Satanister siterer ikke Bibelen, tenkte 
jeg. Alle bibeltekstene støttet opp om budskapet. Jeg ble sikker på at han talte sant. Jeg kom 
tilbake kveld etter kveld. Da møteserien var slutt, gikk jeg til taleren og spurte hvordan jeg kunne 
overgi meg til Gud og bli med i menigheten. Jeg fikk være med i en bibelgruppe.

Da foreldrene mine fikk vite at jeg ville lære mer om Bibelen og bli adventist, likte de det 
ikke. Ja, det var så mange som mislikte at 30 mennesker ønsket å bli adventister at det ble holdt 
motmøter. Noen ga etter for press fra menighetene sine, men jeg sto på mitt. Og da uroen la seg, 
kom enda flere og ville bli adventister.

Til slutt ble 40 mennesker døpt. De ble de første medlemmene i adventkirken i hjembyen 
min. Siden fikk vi hjelp av to pionerer fra Global Mission som lærte oss å gå fra hjem til hjem 
og snakke og be sammen med folk. I dag har vi 80 medlemmer og mange besøkende og barn i 
menigheten. 



Bakgrunnsstoff
Esek 8; Rom 1,22–25; Jer 37,1–1; 38,1–6; Jer 29,1–14; Dan 9,2.

Minnevers
«Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og 
be til Herren for den! For når den har fred, har også dere fred» (Jer 29,7).

«I løpet av få år ville Gud benytte babylonerkongen for å straffe det ubot-
ferdige Juda. Gang på gang skulle Nebukadnesars seierrike hær beleire og 
invadere Jerusalem. I større og mindre grupper ble innbyggerne ført som 
fanger til Sinear-landet for å leve i tvungen landflyktighet. I den første tiden 
var det mindre grupper. Senere ble det tusener og titusener. De jødiske kongene 
Jojakim, Jojakin og Sidkia skulle i tur og orden bli vasaller under babylo-
nerkongen, og alle tre ville gjøre opprør mot ham. Den opprørske nasjonen 
ville bli straffet hardere og hardere inntil hele landet kom til å ligge i ruiner. 
Jerusalem skulle bli brent ned til grunnen, templet som Salomo hadde bygd, 
ville bli ødelagt, og Juda-riket ville gå til grunne og aldri mer gjenvinne sin 
tidligere posisjon blant nasjonene.» – Alfa og Omega, bind 3, side 207 [PK 422, 
423]. 

Men dette skjedde ikke uten mange advarsler og oppfordringer fra profe-
tene, spesielt Jeremia. Folket ville ikke høre, og det førte til undergang. Om vi 
bare kunne lære av deres feil!
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Jerusalems ødeleggelse

5. desemberLekse 10
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Lekse 10  /  5. desember Søndag

GRÅT OVER TAMMUS

Jeremia var veldig ensom iblant, men han sto ikke helt alene. Blant fangene i 
Babylon hadde Gud kalt Esekiel til å trøste og å advare de bortførte. Han skulle 
også stadfeste det Herren hadde talt gjennom Jeremia. Esekiel skulle advare 
fangene mot å tro på spådommene om en tidlig tilbakereise fra Babylon. Med 
symboler og budskaper skulle også han forutsi den fryktelige beleiringen som 
ville ramme Jerusalem fordi folket ikke ville vende om og ta avstand fra synd 
og frafall.

Les Esek 8. Hva fikk profeten se? Hva kan dette si oss om den rådende kulturs 
makt og hvordan den kan påvirke selv de mest hellige ting? Hva er advarselen 
til oss?

Moses og profetene advarte ofte mot tilbedelse av andre guder. Likevel viser 
disse versene at det var det som skjedde, også i tempellokalene. «Gråt over 
Tammus» var et sørgeritual for en mesopotamisk gud. Vi leser at «også lederne 
blant prestene og folket ble mer og mer troløse, og de tok etter alle avskyelige 
skikker hos folkeslagene. De gjorde Herrens hus urent, det som han hadde hel-
liget i Jerusalem» (2 Krøn 36,14). 

Se på Esek 8,12. Oversettelsen om rommene og «gudebildet» er tvetydig. 
Det kan bety kamrene hvor de lagret sine egne avguder, eller det kan bety 
kamrene i deres fantasi, deres hjerte. I begge tilfeller har de eldste, lederne, 
falt så dypt at de sa at Herren ikke så hva de gjorde, at Gud hadde forlatt dem. 
Eller: «Herren bryr seg ikke om slikt; det er ikke viktig.» De drev med grov 
avgudsdyrkelse i Guds tempel. De gjorde alt det Guds ord hadde forbudt dem 
å gjøre. Hva verre er, de forsvarte det for seg selv. Her ser vi igjen hva Paulus 
mente da han talte om dem som tilba skaperverket i stedet for Skaperen (se 
Rom 1,22–25).
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KONG SIDKIA

Sidkia betyr «Jahves rettferdighet». Han var den siste kongen i Juda før baby-
lonerne inntok landet i 586 f.Kr. Først virket det som om han ville høre på det 
Jeremia sa og gi seg inn under babylonerne. Men han skiftet sinnelag. 

Les Jer 37,1–10. Hva var Jeremias advarsel til kong Sidkia?

Sidkia ga etter for press fra sine undersåtter, trolig adelen, og overså Jeremias 
advarsler. Han sluttet en allianse med egypterne mot babylonerne (se Esek 
17,15–18). Men det gikk som han ble advart: Det var ingen redning å hente hos 
egypterne.

Les Jer 38,1–6. Hva skjedde med Jeremia – igjen – fordi han forkynte Guds 
ord for folket?

«En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet sitt, blant sine 
slektninger og i sitt eget hus,» sa Jesus (Mark 6,4). Stakkars Jeremia fikk 
smake folkets vrede igjen. Men som resten av folket var han blitt advart. 
Advarselen gjaldt de prøvelsene han ville bli utsatt for hvis han var trofast, og 
det var han.

Det må ha vært tungt for Jeremia, for han ble også anklaget for å svekke fol-
kets motstandsvilje. Man kan forstå at de ville stoppe munnen på ham. Folket 
hadde en ytre fiende som de ville kjempe mot, og han hadde i årevis gått og 
sagt at de kjempet en tapt sak, at de ikke kunne vinne, og at Gud var mot dem. 
De var så forherdet av synd at de ikke hørte Gud tale til seg. Ja, de trodde det 
var en fiende som talte.

Enda så fælt det var i brønnen, må anklagen om at han ville sitt folk vondt 
ha vært verre for Jeremia. Hvordan er det å bli beskyldt for å skade dem du 
prøver å hjelpe?

______________________________________________________________________________________________________
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JERUSALEMS FALL

Beleiringen av Jerusalem begynte for alvor i januar 588 f.Kr. og varte til sen-
sommeren 586 f.Kr. Jerusalem hadde holdt ut i over to år da Jeremias profetiske 
ord gikk i oppfyllelse og babylonerne trengte gjennom muren og raserte byen. 
Forsvarerne var helt kraftløse av sult og kunne ikke stå imot lenger. Kong 
Sidkia og familien hans flyktet, men til ingen nytte. Han ble pågrepet og ført 
frem for Nebukadnesar, som henrettet sønnene hans for øynene på ham. Mye 
av dette er fortalt i Jer 39,1–10.

Les Jer 40,1–6. Hvordan skal Nebusaradans ord til Jeremia forstås?

Den hedenske kommandanten forsto situasjonen bedre enn Jeremias eget folk! 
Babylonerne må ha kjent til Jeremia og hans verk, og de   behandlet ham anner-
ledes enn de andre, f.eks. Sidkia (se Jer 39,11.12). Teksten forteller ikke hvorfor 
den hedenske lederen sier at Jerusalems fall var Guds straff for folkets synder, i 
stedet for å hevde sine egne guders overlegenhet over Judas gud. Uansett er det 
et vitnesbyrd om hvordan Gud åpenbarte noe om seg selv til hedningene midt i 
en så unødvendig katastrofe. 

Hva ville Jeremia gjøre – bli med fangene til Babylon, eller bli igjen hos de 
andre? Ingen av delene var fristende, omstendighetene tatt i betraktning. Begge 
gruppene hadde store åndelige behov, og Jeremia kunne ha vært til nytte uan-
sett. Han bestemte seg for å bli hos dem som ble igjen i landet. De fattige ville 
trenge all den oppmuntring og hjelp de kunne få (se Jer 40,6.7). 

Hvordan kan du hjelpe andre uansett hvilken situasjon du befinner deg i? 
Hvorfor er det viktig, også for deg selv, at du hjelper til som best du kan?

______________________________________________________________________________________________________
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HELE DITT HJERTE

«Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt 
hjerte, lar jeg dere finne meg» (Jer 29,13.14). Hva har du erfart omkring dette 
løftet? Hva betyr «av et helt hjerte»?

Gud kjenner enden fra begynnelsen. Mens folk i Jerusalem fremdeles kjem-
pet mot babylonerne i håp om at de falske profeter hadde rett, brukte Herren 
Jeremia til å tale om fremtiden. Han skulle tale til dem som allerede var i 
Babylon og til dem som skulle komme dit. Og for et budskap det var!

Les Jer 29,1–14. Hvordan åpenbares Guds kjærlighet og barmhjertighet i 
disse tekstene? 

Her kom det virkelig et nådebudskap, i motsetning til det falske «nådebudska-
pet» om at eksilet ville være over i en fei, på bare to år. Noe sånt var ikke Guds 
plan, og det kom ikke til å skje. I stedet skulle de gå ut fra den klare læren hos 
Moses og godta sin skjebne, iallfall inntil videre. Men som Moses hadde sagt: 
Hvis de vendte om, ville de få komme tilbake til landet.

Les 5 Mos 30,1–4. Hvordan gjenspeiler disse versene det Jeremia sa til fol-
ket? (Se også 5 Mos 4,29.)

Vi har fått den profetiske gave i Ellen G. White. Hvordan kan vi unngå å vise 
den samme holdningen til henne i dag som mange viste mot Jeremia? 

______________________________________________________________________________________________________
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DE 70 ÅR
 

Jeremias profetier burde vise fangene to ting: De skulle ikke tro det de falske 
profetene sa, og de skulle ikke miste motet. Han ba sine landsmenn i fangen-
skap om å be for Babylon. Dette må ha overrasket de deporterte. Det han ba 
dem om, var uhørt i det gamle Israel. Det var fremmed for dem å be for en 
fiende som handlet slik babylonerne hadde gjort mot Guds utvalgte. Profeten 
brøt med alle deres forestillinger om templet og Jerusalem: De kunne be i et 
hedensk land, og den evige Gud ville høre deres bønn. 

Merk deg Jeremias ord i Jer 29,7: Gikk det godt for «vertsnasjonen», ville 
det gå godt for dem. Som fremmede og utlendinger i landet var de sårbare om 
det gikk det nye landet dårlig. Historien igjennom har vi sett eksempler på at 
intoleransen blir stor i vanskelige tider. Folk vil ha syndebukker, og minoriteter 
og utlendinger står laglig til for hogg. Trist, men sant.

Hvilket løfte får de bortførte i Jer 29,10? (Se også Jer 25,11.12; 2 Krøn 
36,21; Dan 9,2.)

Alt Herren hadde sagt ville skje, hadde skjedd, så det var all grunn til å stole på 
at han også ville oppfylle denne profetien (Jer 29,10). Vi vet ikke hvorfor eksi-
let skulle vare i 70 år, selv om det nok har noe med tanken om en sabbatshvile 
for landet å gjøre (se 3 Mos 25,1; 26,34.43). Derfor er profetien viktig: Hadde 
de trodd den, ville forutsigelsen ha gitt dem håp og visshet om Guds suvereni-
tet. De var blitt rammet av en forferdelig katastrofe, og det så mørkt ut, men de 
kunne vite at ikke alt var tapt, at Gud ikke hadde forlatt dem. De var fremdeles 
Guds paktsfolk. Han ville redde alle som oppfylte betingelsene.

Hvilke profetier gir deg fremtidshåp? Hvilke styrker din tro og hjelper deg å 
stole på Herren uansett hva som skjer?

______________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Vi står daglig i fare for å gå ut over det enkle evangelium. Mange har et sterkt 
ønske om å finne noe originalt som kan vekke verden og løfte menneskene opp 
i en åndelig ekstase, og på den måten gi dem en helt ny erfaring. Sikkert nok 
er det behov for en ny erfaring, for betydningen av sannheten for vår tid blir 
ikke forstått som den skulle. Men den forandring vi behøver, er å få vårt hjerte 
fornyet, og det kan vi bare oppnå ved at den enkelte av oss søker Gud om den 
velsignelse og kraft han kan gi, og ved å be inderlig om at hans nåde må bli ny 
over oss, og at vi må bli nye mennesker. Dette er den forandring vi trenger i 
dag, og vi må be inderlig og utholdende om at vi må få del i den. Vi må opprik-
tig spørre: ‘Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?’ Vi må vite med sikkerhet hvilke 
skritt vi må ta på veien til himmelen.» – På fast grunn, 1. bok, side 184 [1SM 
187, 188]. 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Jeremia oppfordret folk til å «søke Herren». Hvordan søker man Herren? 

Hva ville du ha svart hvis noen hadde sagt: «Jeg vil lære Gud å kjenne. 
Hvordan finner jeg ham?» 

2. Historiske profeter ble mishandlet og misforstått i sin egen tid. Hva kan 
dette lære oss om hvordan vi forholder oss til Ellen G. Whites budska-
per? Tenk på henne i lys av Jesu ord: «Ve dere, skriftlærde og fariseere, 
dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker grav-
minner for de rettferdige og sier: ‘Hadde vi levd i våre fedres dager, ville 
vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.’ Slik er dere selv vitner 
om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene» (Matt 23,29–31). 

3. Se på det siste spørsmålet i torsdagens avsnitt. Mange bibelprofetier 
har gått i oppfyllelse. Hvordan kan dette hjelpe oss å stole på at de som 
ennå ligger i fremtiden, også vil bli oppfylt?
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• Lusaka er hovedstaden i Zambia.

• Landet har fått navn etter elva Zam-
bezi, som betyr ”altets hjerte”.

• Victoriafallene ligger i Zambezi-elva. 
Den er ett av naturens sju underverker. 
Afrikanerne kaller den ”Musi-o-Tunyl”, 
eller ”røyken som tordner”.

• Man har utvunnet jern og kopper i 
over 2000 år i Zambia.

• Engelsk er det offisielle språket.

5 .  desember

KLOKE BESTEMMELSER
Zambia

Julius vokste opp i Sør-Zambia, i en ikke-reli-
giøs familie. 14 år gammel ble han gjeng-

medlem og ble snart avhengig av alkohol og 
narkotika. Han ble fort med på farligere ting.

Det ble opptøyer i byen, og Julius og ven-
nene deltok. De stjal verdisaker fra et hus og 
prøvde å stikke av da en politimann så dem. En 
av dem angrep politimannen. Sammenstøtet 
førte til skuddløsning. Julius følte smerte i nak-
ken, og blod dryppet på skjorta hans. En annen 
gutt falt om, skutt i magen. Han døde på stedet. 

Nå var ikke guttene modige lenger. De 
hjalp Julius med såret. Det var ikke alvorlig. Julius skjønte han var heldig som var i live.

Den kvelden fikk Julius besøk av Alex, som hadde hørt om skytingen. Han ville ha med Julius 
i kirken. 

Alex var annerledes. Han ble ikke sint når de andre ertet ham på grunn av troen hans. 
Natten etter skytingen fikk Julius en drøm. Han så Jesus sitte på en trone og dømme folk. 

Noen kom til himmelen, andre til helvete. Hvor ville han bli sendt? Men Jesus sa ingenting da 
han så på Julius. Han bare reiste seg og forlot rommet. Julius sto igjen alene. Da våknet han. Han 
skjønte at Gud talte til ham. Men hva betydde det?

Neste dag kom en av vennene og ga ham marihuana. Dermed glemte han drømmen. 
Men neste natt fikk Julius en ny drøm. Tre engler med svarte bøker kom og talte med ham om 

Jesus og himmelen. Denne gangen visste han at Gud kalte på ham. Neste dag gikk han til vennene 
og sa at han ville gi sitt liv til Jesus. Han skulle aldri mer røyke eller drikke.

Vennene ertet ham, men Julius tenkte på sin døde venn og Alex, som ville ha ham med til bibel-
studier. Han forlot vennene, og den kvelden gikk han i kirken. Han satte seg hos en av lærerne og 
lyttet til ting han aldri før hadde hørt. Han fortalte Alex at han ville komme i kirken på sabbaten. 

I løpet av sabbatsskolen og gudstjenesten skjønte Julius at han hadde mye å lære. Alex presen-
terte ham for pastoren, og Julius ble med i dåpsklassen. 

Julius fant snart ut at det ikke var så lett å slutte med alkohol og narkotika. Men Alex støttet 
ham og ba og leste Bibelen sammen med ham. ”Alex fikk meg til å fokusere på Gud, ikke på dop 
og drikk,” sa Julius. Da han hadde vunnet seier over sin avhengighet, ble han døpt.

Nå forteller Julius sine venner om Jesus. Noen erter ham fremdeles, men to av dem er døpt. 
”Det er det som er misjon,” sier Julius og smiler.

Dine misjonsgaver hjelper unge og voksne å lære hvordan de skal fortelle sine venner og 
naboer om sin tro. Takk for gavene.



Bakgrunnsstoff
1 Mos 9,1–17; 12,1–3; Gal 3,6–9.15–18; 2 Mos 24; Jer 31,31–34; 1 Kor 
11,24–26.

Minnevers
«Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels 
hus og Judas hus» (Jer 31,31).

Selv om Bibelen taler om «pakter» i flertall (Rom 9,4; Gal 4,24), er det egent-
lig bare én pakt, nådens pakt: at Gud gir frelse til syndige skapninger som tar 
imot den i tro. Tanken om flere «pakter» kommer av at Gud har gjentatt det 
opprinnelige paktsløftet for å oppfylle behovene hos sitt folk i ulike tider og 
sammenhenger. 

Men tanken er den samme, enten det dreier seg om pakten med Adam 
(1 Mos 3,15), Abraham (1 Mos 12,1–3; Gal 3,6–9), Sinai-pakten (2 Mos 20,2), 
pakten med David (Esek 37,24–27), eller den nye pakt (Jer 31,31–33). Guds 
frelse er en ufortjent gave, og menneskets respons på gaven (menneskets side 
av avtalen), er trofasthet og lydighet. 

Den nye pakt er nevnt først av Jeremia, i forbindelse med at Israel skulle 
vende tilbake fra eksilet og de velsignelsene som Gud ville gi dem. Midt i ulyk-
ken tilbyr Gud sitt villfarne folk håp og gjenreisning.
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GUDS PAKT MED MENNESKEHETEN

Det står ille til i verden, men likevel bærer Gud fortsatt over med oss. Vi kan 
bare forestille oss hvor ille det må ha vært da Gud la hele verden øde i en 
vannflom. «Gud hadde gitt menneskene sine bud som en leveregel. Men de 
overtrådte hans lov, og det resulterte i alle tenkelige synder. Menneskenes ond-
skap var åpenlys og utfordrende. Rettferdigheten ble trampet ned, og ropet fra 
de undertrykte nådde like til himmelen.» – Alfa og Omega, bind 1, side 70 [PP 
91].

Les 1 Mos 9,1–17. Hvilken pakt ble inngått mellom Gud og menneskeheten, 
og hvordan avspeiler den Guds nåde mot skaperverket? 

Den pakten Gud kunngjorde for Noah, gjaldt både mennesker, dyr og naturen 
selv (1 Mos 9,12). Dessuten var det en ensidig avtale: Herren knesatte ingen 
krav eller bestemmelser for dem han sluttet pakten med. Han vil slett ikke 
ødelegge jorden med vann igjen. I motsetning til andre pakter var den uten 
betingelser. 

Gud beseglet pakten med et tegn. Regnbuen skulle symbolisere paktsløftet 
om at jorden aldri mer skal bli ødelagt av en flom. Når vi ser en regnbue, er det 
en stadfestelse av dette gamle paktsløftet at vi er her og kan se den. Midt i all 
synd og ondskap her på jorden blir vi velsignet med regnbuens skjønnhet, et 
tegn på Guds nåde mot hele verden. Den gir håp, ikke bare fordi den er vakker, 
men også fordi den er et budskap fra Gud om at han er glad i vår verden.

Tenk på regnbuens storhet og skjønnhet. Hvordan kan den føre oss nær-
mere Gud, mot noe større enn det som alt jordisk kan by på?
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PAKTEN MED ABRAHAM

Les 1 Mos 12,1–1; 15,1–1; 17,1–14. Hva forteller disse tekstene om hva Gud 
ville oppnå med den pakten han hadde sluttet med Abraham?

Nådepakten med Abraham er grunnleggende for hele frelseshistorien. Det var 
derfor Paulus brukte den da han forklarte frelsesplanen i Jesus. 

Les Gal 3,6–9.15–18. Hvordan forbinder Paulus pakten med Abraham og 
Jesus og frelsen ved tro alene?

Gjennom Abrahams ætt – ikke alle etterkommerne, men én, Jesus (se Gal 3,16) 
– ville Gud velsigne hele verden. Alle som ville tilhøre Abrahams ætt ved troen 
på Kristus (Gal 3,29), skulle oppdage at Abrahams Gud også ville være deres 
Gud. Abraham «trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig» (Gal 
3,6). Abraham ble like lite frelst ved gjerninger som røveren på korset: Det 
er bare Guds frelsende nåde som kan føre til frelse. Abraham holdt sin del av 
paktsløftet. Han åpenbarte den tro som grep fatt i løftet om frelse. Det var ikke 
ved gjerninger han ble rettferdig. Gjerningene viste at han allerede var rettfer-
dig. Dette er paktens kjerne og dens uttrykk i troens liv (se Rom 4,1–3).

 

Tenk over dette at ditt håp om frelse bunner i dette ene: at Jesu rettferdig-
het blir tilregnet deg ved tro. Hvilket håp og hvilken glede kan du utlede av 
denne fantastiske gaven?
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SINAI-PAKTEN

Hvordan ble pakten mellom Israel og Gud sluttet ved Sinai-fjellet?  
(2 Mos 24)

Moses og noen ledere gikk opp på fjellet. Blant lederne var Aron og hans to 
sønner. De representerte prestene, og 70 eldste og ledere representerte folket. 
Mennene som var med Moses, måtte stå langt borte, men Moses fikk komme til 
stedet der Gud viste seg. 

Senere kom Moses og stadfestet pakten med hele folket. Han fortalte hva 
Gud hadde sagt til ham, og folket svarte slik: «Alt Herren har sagt, vil vi 
gjøre» (se 2 Mos 24,3). 

Både bibelhistorien og vår egen erfaring viser at det er én ting å si man skal 
være lydig. Det er noe ganske annet å vise tro og overgi seg så man kan få gud-
dommelige, kraft som gir nåde til å gjøre det vi sa vi ville gjøre. 

Les Hebr 4,2. Hvordan forklarer dette verset at Israel sviktet? Hvordan kan vi 
unngå denne feilen? 

Det er bare ved tro og ved å gripe fatt i de løftene som kommer ved tro at vi 
kan vise lydighet, en lydighet som gir seg uttrykk i troskap mot Guds lov. 
Lydighet mot loven var ikke mer i strid med den evige pakt på Mose tid enn det 
er det i dag. Den vanlige misforståelsen om loven og paktene kommer gjerne 
når folk leser Paulus. Problemet er at man ikke tar hensyn til den sammenhen-
gen Paulus skrev i: konflikten med judaistene. De ville gjøre loven og lydighet 
mot den til troens kjerne. Paulus ville at Kristus og hans rettferdighet skulle stå 
i sentrum. 

Hvor ofte har du sagt: Alt Herren har sagt, vil jeg gjøre, for så å bryte løftet? 
Hvorfor gjør dette løftet om nåden enda mer verdifullt? Hva ville du ha satt 
ditt håp til uten det?
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



92 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 5

Lekse 11  /  12. desemberOnsdag

DEN NYE PAKT: 1. DEL 

Les Jer 31,31–34. Hva lærer disse versene, både da de ble forfattet og i vår 
tid?

Jeremia uttalte disse ordene under den største krisen folket hadde opplevd: 
babylonernes invasjon, da folket var truet med utryddelse. Gud tilbød dem håp 
igjen, et løfte om at dette ikke skulle være slutten og at de ville få en ny sjanse 
til å leve for Herren. 

Så Bibelens første løfte om den «nye pakt» kommer i forbindelse med 
Israels tilbakekomst fra eksilet i Babylon og den velsignelsen som Gud ville gi 
dem da. Det at de brøt pakten fra Sinai (Jer 31,32), førte dem i eksil. Slik skulle 
også denne nye pakten bevare dem og deres håp for fremtiden. Sinai-pakten var 
relasjonell. Det skulle også den nye pakt være. Den samme loven hørte til de 
ti bud, men nå skulle den ikke bare skrives på steintavler. Den skulle skrives i 
hjertet, hvor den skulle ha vært hele tiden.

«Den loven som ble skrevet på steintavlene, vil Den hellige ånd skrive på 
hjertets tavler. I stedet for å streve med å grunne vår egen rettferdighet, tar vi 
imot Kristi rettferdighet. Hans blod soner vår synd. Hans lydighet blir tilregnet 
oss. Da blir hjertet fornyet ved Den hellige ånd og frembringer ‘Åndens fruk-
ter’. Gjennom Kristi nåde skal vi etterleve Guds lov som er skrevet i hjertet. 
Når vi har Kristi Ånd, vil vi leve som han levde.» – Alfa og Omega, bind 1, side 
347 [PP 372].

Under den nye pakt ville deres synder bli tilgitt, de ville selv kjenne Herren, 
og de ville holde Guds lov i Den hellige ånds kraft, som var virksom i dem. 
Gammel pakt i skygger og symboler, ny pakt i virkeligheten. Frelsen var uan-
sett ved tro, en tro som skulle åpenbare Åndens frukt.
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DEN NYE PAKT: 2. DEL

Jeremias profeti om den nye pakt gjelder to forhold: For det første viser den til 
at Israel kommer tilbake til Gud og at han fører dem hjem. For det andre viser 
den til Jesu verk som Messias. Hans død stadfestet pakten og skulle forandre 
forholdet mellom mennesker og Gud. Det er i den nye pakt vi møter frelsespla-
nen i dens fylde, etter at den før bare var blitt åpenbart i skygger og symboler 
(Hebr 10,1).

Les Luk 22,20 og 1 Kor 11,24–26. Hvordan knytter disse tekstene an til 
Jeremias profeti?

I ofringen av påskelammet i gammeltestamentlig tid ser vi Kristi knuste legeme 
og hans blod. I saften av vintreet i nytestamentlig tid ser vi Jesu blod som fløt 
på korset. Jesu virksomhet begynte ikke med NT. Den omfattet også GT, og 
nattverdsgudstjenesten er bindeleddet til alt det Jesus har gjort gjennom hele 
frelseshistorien.

Brødet og vinen er den korteste sammenfatningen vi har av frelseshistorien. 
De er bare symboler, men gjennom disse symbolene forstår vi hva Gud har 
gjort for oss. 

Nattverdsgudstjenesten viser ikke bare til Kristi død, men også til hans 
gjenkomst, for uten gjenkomsten ville hans død ha vært nesten meningsløs. For 
hva ville Kristi første komme ha vært godt for uten hans andre komme, når vi 
vekkes fra graven? (1 Tess 4,16; 1 Kor 15,12–18). Jesus pekte på denne forbin-
delsen da han sa: «Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet 
før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike» (Matt 
26,29). Kristi første komme er altså uløselig forbundet med hans annet komme. 
Det første finner sin oppfyllelse i det andre.

Neste gang du er med til nattverd, bør du tenke på Jesu løfte om ikke å 
drikke av vintreets frukt før han gjør det sammen med oss   i Guds rike. 
Hvilke følelser vekker det hos deg? Hva sier det om det nære forholdet 
Kristus vil ha til oss?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Bibelen lærer at regnbuen er et tegn på Guds paktsløfte om aldri mer å øde-
legge jorden med vann. Vitenskapen vet å fortelle at regnbuen oppstår når 
sollyset både brytes og reflekteres i vanndråper slik at det spres i forskjellige 
vinkler. Lyset går inn i en regndråpe ett sted, reflekteres fra baksiden av denne 
dråpen til en annen og forlater dråpen på et annet sted slik at vi får de fargene 
vi ser. Dikteren John Keats fryktet at vitenskapen ville «trevle opp regnbuen». 
Kanskje blir vi i stand til å analysere, måle, forutsi og kvantifisere alt ved en 
regnbue, ned til innmaten i hvert foton og undersiden av hver kvark. Likevel 
beviser det vel ikke annet enn at vi har fått mer forstand på de naturlovene 
som Gud bruker til å lage tegnet på dette paktsløftet? En dag kan vitenskapen 
kanskje forklare alt om hvordan regnbuer blir til, ja med 25 desimaler, men den 
kan ikke forklare hvorfor de blir til.

Men det vet vi. Gud skapte verden slik at når sollys og tåke står i riktig for-
hold til hverandre, bryter tåken opp lyset ved å bryte og reflektere det i forskjel-
lige vinkler. Dette skaper bånd av elektromagnetiske bølger som tegner bildet 
av regnbuer i vårt sinn når de når øyet. Og han gjorde det (dette «hvorfor» som 
vitenskapen ikke kan forklare) for å minne oss om paktsløftet som sier at han 
aldri mer vil ødelegge jorden med vann.

Spørsmål til drøftelse 
1. Hvilke andre store sannheter åpenbarer Bibelen som vitenskapen ikke 

kan lære oss? Ja, kan man si at de viktigste tingene vi vet, ikke kan 
åpenbares av vitenskapen? Hvilke sannheter er det?

2. Se på sammenhengen mellom tro og gjerninger i frelsesplanen. Hva har 
troen å si, og hva har gjerningene å si, og hva betyr de for kristenlivet?

3. Hva vil det si at loven er risset inn i vårt hjerte? Hvordan viser denne 
tanken at loven skal bestå under den nye pakt?
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EN STØRRE VISJON
Zambia

Jeg skulle ikke bli kristen. Men på en internatskole traff jeg en jente jeg ville be ut. Jeg kom 
over henne mens hun satt og leste. Jeg ville sjarmere henne, så jeg satte meg ved siden av 

henne og spurte hva hun leste. Det var en brosjyre. Hun ga meg en. Jeg lot som jeg leste i den og 
ba henne ut. Hun takket høflig nei, men ba meg beholde brosjyren. Jeg leste brosjyren den kvel-
den. Det var et bibelbrevkurs om helvete. Jeg fikk nesten ikke sove den natten.

En lørdag da jeg sjekket pliktlisten i administrasjonsbygningen, kom en gutt bort til meg og ba 
meg bli med på gudstjenesten. Jeg var ikke interessert i religion, men gikk likevel. Jeg hadde to dol-
lar som jeg skulle drikke for lørdag kveld, men da kollektkurven kom rundt, overrasket jeg meg selv 
og la pengene i den. Senere skjønte jeg at dette hadde reddet meg fra å drikke den kvelden.

Det viste seg at jenta jeg ville be ut, var på møtet. Hun hjalp meg å finne meg til rette på mø-
tene. Men hun ville ikke gå ut med meg. 

Den første dagen i kirken bestemte jeg meg for å kutte ut tobakk og alkohol. Vennene mine 
tryglet meg om å bli med dem, men jeg ville ikke. Jeg fant nye venner i kirken. Noen måneder 
senere overga jeg meg til Jesus og ble døpt. Jeg var 17 år.

Etter high school var jeg litteraturevangelist i tre år. En dag jeg besøkte et sykehus, så jeg en 
jeg dro kjensel på. Det var en av mine gamle drikkekamerater. Han lå for døden i tuberkulose og 
AIDS. Jeg stirret vantro på ham. Det var for sent å fortelle ham om Jesus, men jeg skjønte at det 
kunne ha vært meg som lå der hvis jeg hadde avvist kallet. Jeg ble mer sikker enn noen gang på at 
man må følge kallet når det kommer.

Jeg ville være litteraturevangelist resten av livet. Litteraturen hadde fått meg til å tenke på Je-
sus. Men jeg ble bedt om å være pastor for tre menigheter. Det var ikke den veien jeg trodde Gud 
ville jeg skulle gå, men omsider tok jeg imot kallet. 

Etter flere år som pastor ble jeg sponset for å studere teologi ved Solusi University i Zimbab-
we. I feriene holdt jeg møteserier når anledningen bød seg. 

Ved en anledning utfordret en taler oss til å få en større visjon av hvordan Gud kan bruke oss. 
Vi måtte ikke begrense verken oss selv eller Gud, sa han.

Noen måneder senere fikk jeg et kall om å holde en møteserie i Sør-Afrika. Men datoene kol-
liderte med mine avgangsprøver. Siden jeg hadde bedt Gud om å utvide mitt virkefelt, sa jeg ikke 
noe til dem i Sør-Afrika om mitt dilemma, men jeg fastet og ba om at Gud ville ordne det så jeg 
kunne dra. Tiden for møteserien lot seg ikke endre, og jeg kunne ikke påvirke eksamensdatoene. 
Men Gud visste råd. Jeg fikk vite at eksamen var flyttet en hel uke.

Møtene var en suksess. 19 mennesker overga seg til Gud. Han utvidet mitt virkefelt og gjorde 
en uverdig synder til et redskap for Guds kraft. Jeg fullførte studiene og er nå ordinert pastor i 
Zambia.



Bakgrunnsstoff
 Jer 40,7–16; Jer 41–43; 2 Mos 16,3; 4 Mos 16,13; Jer 44.

Minnevers
«Måtte Herren være et sant og troverdig vitne mot oss om vi ikke følger 
hvert eneste ord som Herren din Gud sender oss gjennom deg» (Jer 42,5). 

Med denne ukens studium nærmer vi oss slutten på beretningen om profeten 
Jeremia. Og den får ingen lykkelig slutt. Man kan på en måte oppsummere 
ukens studium og en god del av Jeremias bok med å si at den er et eksempel på 
nådens begrensninger. For nåden frelser ikke dem som ikke vil ta imot. Gud 
talte mye til dem om frelse, beskyttelse, redning, fred og velstand. Men tilbudet 
ble avvist og foraktet av alle unntatt en trofast liten rest.

Og hva med Jeremia? Hans liv og virke kan virke nytteløst, menneskelig 
sett. Den «gråtende profet» fikk mye å gråte for. Selv etter at det hadde skjedd, 
alt det han hadde advart om, fortsatte folket å klamre seg til synd, hedenskap 
og opprør. De sto profeten imot og spottet Guds ord til dem. 

Vi må passe oss, vi også. Nåden er nåde fordi den gis ufortjent. Men ingen 
tvinges til å ta imot. Vi må være villige til å ta imot. 
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POLITISK ANARKI
 

En skulle tro at folket hadde lært sin lekse i og med Jerusalems ødeleggelse og 
nederlaget for babylonerne. Men ikke alle, og det var ikke slutt på dramatikken.

Les Jer 40,7–16. Hvilket budskap fikk folket, igjen? Hva betyr ordet rest i vers 
11?

Til tross for budskapet om fred og etterfølgende velstand (se Jer 40,12), var 
ikke alle fornøyd med status quo.

Les Jer 41. Hvilke nye problemer skulle «resten» få nå?

Bakgrunnen for drapet ble ikke oppgitt. Men at det ble utført av en som 
«tilhørte kongeætten og var en av kongens stormenn» (Jer 41,1), tyder på at 
eliten ikke hadde akseptert tanken om at det utvalgte folk skulle underkaste seg 
babylonsk styre. Gedalja var innsatt av babylonerkongen (se Jer 40,5). Disse 
menneskene betraktet ham kanskje som en forræder og nikkedukke som ikke 
tjente folket og derfor måtte utryddes sammen med sitt hoff. 

Idet kapittelet fortsetter, ser vi at denne resten står overfor en ny trussel: 
frykt for at babylonerne skulle søke hevn for drapet på Gedalja og de   babylon-
ske soldatene, kanskje uten å kjenne enkelthetene i det som hadde foregått (se 
Jer 41,3). 

Det Ismael og hans menn hadde gjort, vakte frykt blant dem som ikke 
hadde vært innblandet. Hva kan dette lære oss om hvordan vi med vår uly-
dighet kan påføre andre smerte og lidelser, også dem som ikke var innblan-
det i våre synder?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 5 97

Lekse 12  /  19. desember Søndag



GUDS LEDELSE ETTERSPURT

Les Jer 42. Hvilket budskap finner vi her, ikke bare for dem, men for alle som 
søker veiledning hos Herren i bønn?

Folket var redd for babylonerne og gikk til Jeremia. De spurte ham om å be 
Gud om veiledning. De må ha blitt klar over at Jeremia faktisk var Guds profet 
og at det han talte i Herrens navn, ville gå i oppfyllelse.

De lovet også at de ville rette seg etter alt det Gud sa. Så vi møter et folk 
som ser ut til å ha lært sin lekse. De ønsker ikke bare å vite hva Guds vilje er, 
de vil også følge den. Dette var en stor trosbekjennelse: «Enten det er godt eller 
ondt, vil vi adlyde Herren vår Gud som vi sender deg til, så det må gå oss godt. 
For vi vil adlyde Herren vår Gud» (Jer 42,6). Det var sannelig på høy tid, etter 
alt det som hadde hendt.

Merk deg parallellen til det Jeremia hadde sagt før: ikke stol på fremmede 
makter. Stol på Herren, og han vil gi deg fremgang og frelse deg når tiden er 
inne. Frelsen kommer ikke fra noen annen eller noe annet sted. De fremmede 
maktene har ikke hjulpet deg før, og de vil ikke hjelpe deg nå.

Gud må advare dem, for han vet hva som bor i dem: Han vet at de vil dra 
tilbake til Egypt (tenk på symbolikken!) for å få den beskyttelsen de vil ha. 
Herren ga dem klar og konsis beskjed om ikke å gjøre det: Et slikt valg ville 
føre ødeleggelse over dem.

Igjen et vanskelig valg av det slaget alle må ta: liv og fred ved tro og lydig-
het mot Jesus eller sorg og elendighet fordi man mangler både tro og lydighet. 
Vår situasjon er en annen, men problemet er det samme for alle. I motsetning 
til disse menneskene er ikke advarslene til oss alltid like direkte og klart ut-
trykt, men vi har likevel blitt advart.

Liv eller død, velsignelse eller forbannelse. Hva velger du dag for dag? Livet 
eller døden? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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TILBAKE TIL EGYPT

Hvis du ikke har lest det før, kunne Jer 42 blitt veldig spennende. Hva ville 
folket gjøre? Ville de velge å tro, en tro som viser seg i lydighet, og bli i Judea? 
Eller ville de gjøre de samme feilene som før: Gjøre som de selv ville i stedet 
for å følge et klart «så sier Herren», på tross av hans klare advarsel i de siste 
versene i kapittel 42, om hva som ventet dem hvis de dro tilbake til Egypt?

Les Jer 43,1–7. Hva gjorde de?

Når Guds ord ikke harmonerer med våre planer eller ønsker, er det lett å tvile 
på ordets guddommelige opphav. Slik hadde også folket og lederne sin tvil om 
Jeremia. Bare omstendighetene var forandret. Folket tenkte og følte som før. 
De løste seg fra sitt løfte ved å angripe Jeremia. Men ikke ham direkte. De 
legger skylden på Baruk, hans venn og iblant også hans skriver. De lot sinnet 
gå ut over ham og sa han egget profeten opp mot dem. 

Les 2 Mos 16,3 og 4 Mos 16,13. Hvilke likheter er det mellom det folket sa til 
Jeremia og det forfedrene deres sa til Moses? 

Menneskenatur er menneskenatur, stadig på jakt etter andre å gi skylden 
for sine problemer, stadig på jakt etter en unnskyldning for å gjøre som den 
selv vil. Uvisst av hvilken grunn ble Baruk anklaget for å ønske at alle hans 
landsmenn skulle dø for babylonernes hånd, eller bli ført i eksil. Jer 43,1–7 
sier ikke hvorfor folk trodde Baruk ville at dette skulle skje. Skriften forklarer 
heller ikke hvorfor israelittene trodde at Moses ville at de skulle dø i ødemar-
ken etter utgangen fra Egypt. Folk som drives av føleri og lidenskaper, behøver 
ikke alltid noen god grunn for sin tenkemåte. Derfor er det viktig at vi overgir 
lidenskapene og følelsene til Gud!

Hvor ofte lar vi følelser eller lyster svekke dømmekraften eller overstyre et 
klart «så sier Herren»? Hvordan kan vi hindre at følelser og lidenskaper tar 
overhånd? (se 2 Kor 10,5).

______________________________________________________________________________________________________
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I EKSIL

Les Jer 43,8–13. Hva sa Herren gjennom Jeremia?

Tahpanhes var en by ved Egypts nordøstlige grense der det var store festnings-
verker. Her bodde det mange jødiske kolonister. 

Igjen vil Herren at Jeremia skal utføre en symbolsk profeti. Ord kan være 
mektige, men noen ganger gjør det et sterkere inntrykk når ting fremstilles i 
det virkelige liv. 

Vi får ikke vite hvordan Jeremia skulle grave ned steiner ved inngangen til 
faraos hus. Men poenget var ikke til å ta feil av: Ikke engang farao kunne måle 
seg med Herren. Han ville oppfylle sitt ord slik han hadde sagt. De flyktnin-
gene som trodde at de ville være trygge i Egypt, tok like mye feil som de som 
trodde at de kunne finne beskyttelse og trygghet ved å få Egypt til å komme 
til seg (Jer 37,7.8). De egyptiske gudene var bare hjernespinn og forskrudde 
forestillinger. De var hedenske vederstyggeligheter som holdt folk i uvitenhet 
om sannheten. Israelittene burde ha visst bedre, og det bør vi også: Vårt eneste 
virkelige vern er å rette oss etter Herren. 

«Når selvfornektelse blir en del av vår kristendom, vil vi forstå og gjøre 
Guds vilje. For våre øyne vil bli salvet med øyensalve, slik at vi ser fantastiske 
ting i hans lov. Vi får se at lydighetens vei er den eneste veien til sikkerhet. 
Gud holder sitt folk ansvarlig for det de har fått og forstått av sannhetens lys. 
Lovens krav er rettferdige og rimelige, og han forventer at vi skal oppfylle dem 
i kraft av Kristi nåde.» – The Review and Herald, 25. februar 1890.

Tenk også på ironien ved at israelittene dro tilbake til Egypt for å finne 
trygghet. Hvordan kan vi bli fristet til å «dra tilbake til Egypt» i åndelig 
forstand for å finne det vi tror vi ikke kan finne hos Herren?

______________________________________________________________________________________________________
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ÅPEN TRASS

Les Jer 44,1–10. Hva gjorde fangene i Egypt?

Under fangenskapet i Egypt måtte Jeremia kjempe med det samme problemet 
han hadde mens han og folket hans bodde i Judea. Den gang måtte han tale til 
lederne. Nå måtte han tale til vanlige mennesker. Her i fangenskapet begikk de 
noen av de samme syndene som hadde ført ødeleggelsen over dem. 

Hvilket oppsiktsvekkende svar ga de Jeremia da de konfronterte ham? (Jer 
44,15–19)? 

Det er forbløffende hvor hardhjertet og bedratt de har blitt. De trosset Jeremia 
når han talte til dem i «Herrens navn». 

Tankegangen var enkel: Før Josjias reformer, da de tilba hedenske guder, 
brente de røkelse til himmeldronningen og utøste drikkoffer til henne. Da gikk 
det dem godt. De var velstående og bodde trygt. Det var først etter Josjias 
reform, som var halvhjertet og kom for sent, at katastrofen rammet. Så, hvorfor 
skal de høre på Jeremia og advarslene hans?

Jeremias svar (Jer 44,20–30) var: Nei, dere forstår ikke. Det var nettopp 
fordi dere gjorde alt dette at ulykkene kom over dere. Og fordi dere ikke vil 
omvende dere, skal det komme enda flere ulykker, og den tryggheten dere trod-
de at dere ville finne i Egypt, er bare løgn og bedrag, akkurat som de hedenske 
gudene dere tilber. Til slutt skal dere kjenne sannheten, men da er det for sent.

Hva skal vi si om dem som er gjennomsyret av synd og vantro, men likevel 
later til å gjøre det godt, mens trofaste kristne opplever fryktelige prøvel-
ser? Hvordan skal vi forstå dette?

______________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Gjennom hele Jeremias bok reises spørsmålet om godt og ondt. Som kristne vet 
vi forskjell på godt og ondt, for Gud har forklart det for oss det på mange måter. 
(se f.eks. Rom 7,7; Mi 6,8; Jos 24,15; Matt 22,37–39; 5 Mos 12,8). Men hva om 
du ikke tror på Gud? Hvordan kan du da kjenne godt fra ondt? Forfatteren og 
ateisten Sam Harris har et forslag. Han skrev boken The Moral Landscape. Der 
sier han at godt og ondt bare kan og bør forstås vitenskapelig: På samme måte 
som vitenskapen har hjulpet oss å forstå forskjellen på den sterke kjernekraften 
og den svake kjernekraften, bør den hjelpe oss å kjenne rett fra galt og godt fra 
ondt. Han spekulerer også i at vitenskapen en dag kanskje kan kurere ondskap. 
«Tenk på hva som ville skje hvis vi oppdaget en kur for menneskets ondskap. 
Forestill deg at alle relevante endringer i menneskehjernen kan gjøres billig, 
smertefritt og trygt. Kuren for psykopati kan legges direkte inn i kostholdet 
som vitamin D. Da er ikke ondskap annet enn feilernæring.» – The Moral 
Landscape, side 109 (Kindle-utgave). De fleste forskere, også de som ikke tror 
på Gud, ville ha problemer med å tro at vitenskapen kan løse disse problemene. 
Men hvis du ikke tror på Gud, hvor skal du ellers finne disse løsningene?

  Spørsmål til drøftelse 
1. «Alt avhenger av hvordan vi tar imot Herrens betingelser.» – Selected 

Messages, 1. bok, side 118. Hvorfor er det galt å gå ut fra at det ikke føl-
ger betingelser med frelsen? Betingelser er ikke det samme som gjer-
ninger, eller noe som gir oss noe fortrinn hos Gud. Hvordan kan vi lære 
å skille mellom den falske læren om frelse ved gjerninger (loviskhet) og 
den falske læren om at frelsen er uten betingelser, såkalt billig nåde?

2. Drøft det vanskelige spørsmålet på slutten av torsdagens avsnitt. 
Hvordan svarer du hvis noen sier: «Jeg tror ikke på Jesus, jeg tror ikke 
engang på Gud, men se på mitt liv, så fint alt går. Jeg synes sannelig at 
jeg har det bedre enn du, og du kaller deg kristen.» 
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BARE TRO
Zimbabwe

John var sikker på at han skulle være predikant. Han holdt møteserier i løpet av sommeren, og 
over 100 mennesker kom til tro. Da han kom hjem igjen, fikk han vite at de ikke hadde nok til 

skolepenger. Morens varer solgte ikke godt nok. "Du får vente til neste semester," sa hun. "Ta det 
rolig," sa han. "Gud har kalt meg, og han vil ordne med skolepengene."

Da John kom tilbake til Solusi den kvelden, overnattet han på rommet til en venn. Dagen etter 
fikk han et rom for natten, men hvis han ikke hadde finansene i orden til neste dag kl. 17, måtte 
han flytte ut.

John gikk opp på rommet. Der takket han Gud for rommet og ba: ”Hvis ikke du skaffer skole-
pengene, må jeg flytte ut i morgen. Takk, Herre, Amen.”

John fikk høre at hans venn, søster Jeremia, holdt møter på universitetet. Sammen takket de 
Gud for at han ville skaffe de pengene han trengte.

Pengene kom ikke den dagen. Etter bønnemøtet neste morgen traff han en venn som spurte 
hvordan det gikk. ”Alt er fint. Gud har kontroll.”

”Hvordan har moren din det?” ”Hun har det fint, men hun bekymrer seg for skolepengene 
mine.”

”Hvor mye trenger du,” spurte vennen. ”50 000 dollar (zimbabwedollar)”
Vennen bladde opp noe pula, botswanske penger. ”Her har du 250 pula,” sa han. Det tilsvarte 

23 000 dollar. 
John ringte hjem. ”Mor, kan du be Mercy [søsteren] dra til banken og sette inn 25 000 dollar?”
”Du vet da at jeg ikke har penger,” sa moren.
”Bare send henne til byen,” sa John. ”Gud skaffer pengene.” Moren våget ikke å tvile, så hun 

sendte Mercy til byen med beskjed om å vente på at Gud skulle gi henne pengene til John."
John satte inn de 25 000 han hadde på Solusis konto og ringte til moren igjen.
”Mercy traff en av vennene dine i byen. Han hadde tenkt å gi deg penger, men du hadde reist. 

Da Mercy sa hva du trengte, bladde han opp over 25 000.” Nå trenger vi bare bankkontoen de 
skal settes inn på.

John kom til kontoret bare minutter før stengetid og fikk ordnet sitt mellomværende.
Solusi University har over 1000 studenter. Skolen vokser stadig, og man trenger mer plass i 

spisesalen. Takk for at du støtter opp om offeret 13. sabbat så vi kan få utvidet spisesalen.



Bakgrunnsstoff
Jer 2,1; 6,1; 7,1–10; Matt 9,12; 5 Mos 6,5; Jer 10,1–1; 23,1–8.

Minnevers
«Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire 
for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som er rett og 
rettferdig i landet» – (Jer 23,5).

Vi har nådd til veis ende i vårt studium av Jeremia. Mye drama, følelser og 
energi har utspilt seg i profetens liv. 

Jeremia skrev ikke i et vakuum: Han hadde et budskap fra Gud til et folk på 
et bestemt tidspunkt og sted, og under spesielle omstendigheter. 

Hans situasjon var ganske forskjellig fra vår, eller de mange andre genera-
sjonene som har lest Jeremia. Likevel finner vi viktige prinsipper som gjelder 
for Guds folk til alle tider. 

Så som trofasthet mot Gud og lydighet mot hans bud. Så som sann religion, 
en hjertereligion i motsetning til tomme og døde ritualer som kan gjøre folk 
selvgode. Så som folkets vilje til å høre på irettesettelser, også når de går på 
tvers av det de gjerne vil høre. Så som sann vekkelse og reformasjon. Så som å 
stole på Herren og hans løfter i stedet for mennesker. Så som ... 

Listen er lang. Denne uken skal vi se på noe av det vi kan lære av denne 
åpenbaringen av Guds kjærlighet til sitt folk, også blant de mange advarslene 
om hva deres handlinger ville føre til.
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JEREMIAS GUD
 

Et viktig spørsmål står sentralt i den store konflikten: Hva er Guds karakter? 
Hvordan er Gud egentlig? Er han en vilkårlig tyrann, slik Satan vil ha det til, 
eller er han en god far som bare vil vårt beste? Dette er de viktigste spørs-
målene som finnes. For hvordan ville livet ha vært hvis Gud ikke var snill og 
kjærlig og selvoppofrende, men en ond og vilkårlig sadist? Det ville ha vært 
bedre om det ikke fantes noen Gud enn å tro på en slik Gud.

Så spørsmålene er av stor betydning. Heldigvis har vi fått svarene, og vi ser 
dem best på korset. 

«Aldri kommer de til å glemme at Guds enbårne Sønn, himmelens konge, 
som skapte og oppholder de utallige verdener i det grenseløse verdensrommet, 
han som kjeruber og serafer frydet seg over å tilbe, fornedret seg for å løfte det 
falne menneske opp. Aldri kommer de til å glemme at han måtte bære syn-
dens skam og skyld, og tåle at Faderen vendte seg fra ham inntil den fortapte 
verdens synd knuste ham på korset. Universet vil alltid undres og fryde seg 
over at han som har skapt alle verdener, og rår over alt og alle, gav avkall på sin 
herlighet og fornedret seg selv fordi han elsket menneskene.» – Alfa og Omega, 
bind 8, side 148–149 [GC 651].

Hvordan blir Guds natur og karakter åpenbart i disse tekstene? Hva fortel-
ler versene oss om ham?

Jer 2,13 

Jer 5,22 

Jer 11,22 

Jer 31,3

Jer 3,7

Dette er bare noen av de mange bildene og uttrykkene i boken som peker på 
Guds natur og karakter. Han er livets kilde, Skaperen, dommens Gud, en Gud 
som elsker oss og kaller på oss, om og om igjen, for at vi skal vende om fra 
syndens og undergangens vei. 

Hva forteller din gudserfaring om Guds godhet?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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RITUALER OG SYND

«Det finnes ett dokument som beskriver Guds uendelige, nedslående kamp med 
organisert religion: Bibelen.» – Terry Eagleton, Reason, Faith, and Revolution: 
Reflections on the God Debate, side 8, Kindle-utgaven. 

Det stemmer ikke helt, for Bibelens religion har alltid vært en «organisert 
religion». 

Men i Jeremias bok stemmer det: Gud prøver å få folk bort fra de kalde, 
døde, men svært organiserte ritualene som dominerte deres tro, ritualer som de 
trodde dekket over synd. 

Vi har sagt det før, men det er verdt å gjenta det: Jeremia møtte mest mot-
stand hos ledere og prester og slike som trodde de sto på god fot med Herren 
fordi de var Guds utvalgte, Abrahams barn og paktens folk. Dette er et bedrag 
vi må passe oss for, vi som også er Abrahams ætt (Gal 3,29).

Hva er budskapet i tekstene nedenfor? Og hvordan kan vi anvende disse 
prinsippene i vår vandring med Herren? (Jer 6,1; 7,1–10).

Les Jer 7,9.10. Hvis man skulle finne en situasjon som passer til begrepet «billig 
nåde», må det være her. Folket gjør slik synd og så kommer de til templet for 
å «tilbe» den sanne Gud og få tilgivelse for syndene? Gud lar seg ikke spotte. 
Med mindre de legger om sin livsstil, spesielt i behandlingen av de svake, vil 
de bli strengt dømt.

De lever et bedrag og tror at de kan få Guds tilgivelse og fortsette å gjøre 
som de selv vil. Uten hensyn til paktens betingelser vil de holde ved i synd. 

Hva er forskjellen mellom det Jeremia advarer mot og det Jesus sa i Matt 
9,12? Hvorfor må vi være klar over forskjellen?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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HJERTETS RELIGION
 

«Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud» (Rom 
14,12).

Mye av Jeremias bok henvender seg til hele folket. Gang på gang taler han 
om Israel og Juda kollektivt, som «den fineste vin» (Jer 2,21) eller Herrens 
«elskede» (Jer 11,1; 12,7), Guds «eiendom» (Jer 12,7–9), hans «vinmark» (Jer 
12,10) og hans «flokk» (Jer 13,17). Boken gir oss en følelse av Herrens kol-
lektive kall til folket.

Slik er det også i NT, der kirken ofte skal forstås kollektivt (se Ef 1,1; 3,1; 
5,27).

Men frelsen er en privatsak, ikke et kollektivt anliggende. Vi blir ikke frelst 
gjennom en gruppeløsning. Som den nytestamentlige menighet besto Juda-
folket av enkeltpersoner, og det er på det individuelle plan det virkelig gjelder. 
Den kjente teksten i 5 Mos 6,5: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din makt» ble talt til folket som helhet, men 
den er skrevet i andre person entall. Det vil si at «du» i hvert enkelt tilfelle er 
entall. Gud taler til den enkelte. Hver enkelt av oss må gjøre rede for sitt liv 
overfor Gud. 

Slik er det også i Jeremias bok. 

Hva sier disse versene om betydningen av en personlig vandring med 
Herren?

 Jer 17,7

Jer 17,10 

Jer 29,13 

Jer 9,23.24

Selv om både GT og NT taler om Guds menighet som et kollektiv, består sann 
tro i at den enkelte overgir seg til Herren hver dag og velger troens og lydighe-
tens vei. 

Vi er ansvarlige for vårt eget sjelsliv, men hvordan kan vi få gjort alt vi kan 
for å hjelpe og oppmuntre andre? Hvem kan du si noe vennlig og oppmun-
trende til i dag?

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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AVGUDENES SKYGGELAND

Hva var en av folkets store synder som Jeremia måtte konfrontere til stadig-
het? (Jer 10,1–15).

Det interessante i disse versene er ikke bare profetens beskrivelse av hvor 
tomme og unyttige og tåpelige avgudene er, men den måten han stiller dem 
opp mot den levende Gud på. De er maktesløse, ubrukelige, tomme, og falske, 
en sann kontrast til Gud, som skapte himmel og jord! Han varer evig, mens 
avgudene blir borte for alltid. Hvem skal vi så tilbe og satse livet på: det som er 
svakt, falskt, tomt og maktesløst, eller Herren som har skapt og opprettholder 
universet? Svaret er opplagt. 

Men likevel kan vi fort komme til å bli avgudsdyrkere, vi også. Vi tilber nok 
ikke de avgudene som folk tilba på Jeremias tid, men i vårt moderne liv vrimler 
det av avguder. De moderne avgudene kan være alt vi elsker mer enn Gud. Det 
vi «tilber», og ikke bare i sang og bønn, blir vår gud, og da er vi avgudsdyr-
kere. 

Hva kan bli avguder for oss? Hva med slike ting som digitalt utstyr, penger, 
berømmelse eller andre mennesker? Lag en liste over mulige avguder og spør 
deg selv: Hvilken redning tilbyr de?

Rent intellektuelt vet vi jo at slikt ikke fortjener tilbedelse. Vi vet at ingenting 
av det denne verden tilbyr, ingenting som vi gjør til avguder, kan tilfredsstille 
sjelen eller frelse oss. Alt dette vet vi, men hvis vi ikke er på vakt, kan vi bli 
revet med i en moderne utgave av den avgudsdyrkelsen som Jeremia raste mot 
– hvis vi ikke holder det klart for oss hva Jesus har gjort for oss og hvorfor han 
gjorde det.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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EN TUNG TID

«I de siste år av Juda-rikets frafall var profetenes formaninger tilsynela-
tende uten resultat. Da kaldeerhæren for tredje og siste gang kom og beleiret 
Jerusalem, syntes alt håp å være ute. Jeremia forutsa en fullstendig ødeleg-
gelse. Han ble jo nettopp satt i fengsel fordi han insisterte på at de skulle overgi 
seg. Men Gud overlot ikke de få trofaste som enda var i byen, til håpløshet og 
fortvilelse. Selv da Jeremia ble holdt under strengt oppsyn av dem som avviste 
hans budskap, fikk han stadig nye åpenbaringer om Guds villighet til å tilgi og 
frelse. Dette har vært en kilde til trøst for menigheten, gjennom alle tider.»  
– Alfa og Omega, bind 3, side 236 [PK 466].

Midt i frafall og undergang har Gud alltid hatt en trofast folk, enda de ofte 
har vært få. Hos Jeremia og mange av de andre profetene ligger tyngdepunktet 
på frafall og utroskap, for det var dette Gud ville redde folket fra, men Her-
ren hadde alltid en trofast rest. Slik vil det være helt ned til tidens ende (se Åp 
12,17).

Hvordan er begrepet resten uttrykt i Jer 23,1–8? Hvilken anvendelse har 
dette i nytestamentlig tid? (Se også Jer 33,14–18).

Forskerne har lenge sett en messiansk profeti i vers 5–7, en profeti om frelse for 
Guds trofaste folk. En rest vendte tilbake etter det babylonske fangenskapet, 
men det var ikke rare greiene. Likevel: Guds hensikt skulle oppfylles gjennom 
Davids ætt, i en «rettferdig spire», kongen som en dag skulle ta makten. 

Denne profetien ble delvis oppfylt ved Jesu første komme (se Matt 1,1; 
21,7–9; Joh 12,13). Sin endelige oppfyllelse får den ved Jesu gjenkomst (se Dan 
7,13.14), når hele Guds trofaste folk, hans sanne rest, skal bo i fred og sikkerhet 
for alltid. Frelsen, som først ble symbolisert ved utgangen fra Egypt, skal bli 
endelig, fullstendig og evig. 

Hva setter du din lit til? Hvordan kan du lære å stole mer og mer på Guds 
løfter og deres endelige oppfyllelse i ditt liv? Hva kan du ellers satse på?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

For mange år siden holdt adventistpastoren W. D. Frazee en preken som het 
«Vinnere og tapere». Der gjennomgikk han diverse bibelske personers liv og 
så på det de utrettet før han stilte spørsmålet om hver enkelt: Var han en vinner 
eller en taper? 

For eksempel så han på døperen Johannes, som levde et liv i ensomhet i 
ødemarken. Johannes fikk en liten disippelskare, ikke særlig stor, ikke sam-
menlignet med alle dem som fulgte Jesus. Og Johannes levde sine siste dager i 
et klamt fengsel der han iblant var plaget av tvil, og til slutt ble han halshugget 
(Matt 14). Etter å ha regnet opp alt dette, spurte Frazee: «Var Johannes en vin-
ner eller en taper?»

Hva med profeten Jeremia? Hvor vellykket var hans liv? Han led en hel 
del, og han kviet seg ikke for å sutre og klage, heller. De færreste av prestene, 
profetene, kongene og vanlige mennesker hadde noe til overs for det han hadde 
å si: De kunne ikke fordra det. Han ble også betraktet som en forræder av sine 
egne. Til slutt kom den undergangen som han hadde brukt hele livet på å ad-
vare mot, etter at folket gang på gang hadde forkastet hans budskap. De kastet 
ham i et gjørmehull av en brønn og håpet at han skulle omkomme. Men han 
overlevde. Han fikk se sitt folk bli ført bort i eksil, og Jerusalem og templet ble 
ødelagt. Så det var ikke stort som gikk godt for Jeremia, menneskelig sett. Med 
en viss rett kan man si at hans liv var ganske mislykket. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Var Jeremia en vinner eller en taper? Begrunn svaret. Hvis du sier han 

var en vinner: Hva sier det om betydningen av ikke å måle virkeligheten 
med verdens målestokk? Hvilken målestokk skal vi bruke for å forstå 
hva som er rett og galt, godt og ondt, suksess og fiasko? 

2. Hvordan kan man si at Jeremias liv og virke var en Jesus-profeti? Hvilke 
likhetstrekk finner du? 

3. Tidligere i uken så vi problemet med religiøs tilbedelse uten omven-
delse. Hva er ekte nåde, i motsetning til den billige, verdiløse og ville-
dende utgaven det advares mot her?
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TRETTENDE SABBAT
Leder: Offeret i dag går til skole og helse. Først får vi høre hvor viktig adventistisk skolegang 

var da kirken i Zambia ble startet.
1. leser: W. H. Anderson og hans følge kom til Zambia med oksekjerre. De hadde fått jord av 

en høvding som ville at barna på stedet skulle få skolegang. Mens fru Anderson forberedte et bål 
til å lage mat over, tok Anderson stedet i øyesyn. Han så seg ut et sted å bygge skole, han skulle 
lære språket og lære om det lokale jordbruket. Kanskje kan vi åpne skolen om to år, tenkte han.

2. leser: Men den dagen kom en gutt bort til ham og sa. ”Lærer, jeg vil være elev hos deg." En 
av medarbeiderne oversatte. ”Vi har da ingen skole ennå!” svarte Anderson. ”Er du ikke lærer?” 
spurte gutten. Anderson nikket. ”Så undervis meg.” Gutten ga seg ikke. De gikk bort til vognen 
der fru Anderson hadde laget middag. ”Han her vil gå på skole,” sa Anderson og ristet på hodet. 
”Han gir seg ikke.”

1. leser: ”Drev Jesus og avviste folk," spurte hun. Anderson skjønte poenget. Han hadde ingen 
bøker, ingen skole, og han kunne ikke språket. Han hadde bare noen små tavler og litt kritt.

Dagen etter kom fire nye elever. Skolen var i full gang. Når dagens arbeid var unnagjort, satte 
de seg ved leirilden. Guttene lærte Anderson språket chitonga ord for ord, og han skrev det ned 
etter lydene. Så skrev han lydene på tavlen og fikk guttene til å skrive ordene og si dem. Om ikke 
lenge hadde de en enkel bibelfortelling de kunne lese. 

Flere barn kom, og skolen vokste. Etter et år hadde Anderson skrevet bibellekser fra skapelsen 
til syndfloden. Da barna fikk de første bøkene på språket sitt, lærte de dem utenat. 

Mens barna lærte, arbeidet de med byggearbeider og dyrket jorden. De plantet mais og grønn-
saker og bygget det første internatet. Deretter gjorde de ferdig spisesal, klasserom og kirke. 

2. leser: Rusangu Adventist School eksisterer fremdeles. På tomten står også en stor internat-
skole for videregående elever og Rusangu Adventist University.

Leder: Offeret i dag går til å bygge en barneskole i Nord-Botswana, der vi har ungdomssko-
ler, men ikke barneskoler. Mange av elevene som kommer hit, blir døpt, og de forteller familien 
om Jesus. Den nye barneskolen blir et misjonssenter der vi kan nå hele familier med evangeliet.

1. leser: Offeret i dag vil også bli til stor hjelp for studentene ved Solusi University i Zimbab-
we som nå har en altfor liten spisesal. Skolen, som ble startet i 1894, har 14 000 studenter. V

2. leser: Helse er også viktig, og offeret i dag går også til å starte Gweru Adventist Health 
Centre i Zimbabwe. Denne klinikken er et viktig tilskudd til lokalmiljøet, både fattig og rik. 

Leder: La oss gi rundhåndet så folk i Botswana og Zimbabwe kan nå mange med Jesu evan-
gelium.

Fremtidige prosjekter
Neste kvartal skal vi til Sør-Amerika. Blant prosjektene er to 
flytende kirker på Amazonas, en kirke ved Agro-Industrial 
Adventist Trans-Amazon Academy og nye menighetsplantinger 
og senter i Paraguay og Uruguay.
Det andre kvartalet i 2016 skal vi til det sørlige Stillehavet. 
Blant prosjektene er Hope Channel-studio i Auckland, New Zea-
land, familievelværesenter i Suva, Fiji og disippelskapsentere 
for barn i Papua Ny-Guinea og Ny-Caledonia.

Prosjekter:
• grunnskoleprosjekt: bygge 
Gateway Adventist Primary 
School i Botswana.
• helsesenter: bygge Gweru 
Adventist Health Center i 
Gweru, Zimbabwe.
• utvide spisesalen ved Solusi 
University.
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Kartet:
DISTRIKTER  MENIGHETER  GRUPPER  MEDLEMMER  FOLKETALL
Botswana   124   95   37 827   1 866 000
Det indiske hav   842   1,177   130 205   25 802 000
Malawi   1366   1681   429 950   16 338 000
Mosambik   1029   1622   315 181   24 336 000
Nordøst-Angola   407   599   142 162   8 654 000
Det sørlige Afrika   1173 425   150 458   58 877 000
Sørvest-Angola   724   1218   242 446   12 981 000
Zambia   2319   3695   944 898   14 187 000
Zimbabwe   1468   2605   772 560   13 038 000
Sao Tome og Principe   9   40   4991   188 000
 
Sum:   9461   13 157   3 170 678   176 267 000
Tall per 1. kvartal 2014

PROSJEKTER:
1   Mogoditshane Adventist Primary School, Botswana
2   Lower Gweru Clinic, Zimbabwe
3   Utvidelse av spisesalen ved Solusi University, Zimbabwe



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

1. KVARTAL 2016
Temaet for bibelstudiet dette kvartalet er kampen mellom godt og ondt. 

På en eller annen måte, og vi vet ikke nøyaktig hvorfor, oppstod synd i Guds full-
komne verden. Og synden ble startpunktet for kampen mellom godt og ondt. Men 
én ting vet vi sikkert, og det er at vi mennesker er fanget midt i denne kampen. 
Det er en kamp ingen av oss unnslipper. Det var ikke ment å være slik. Når Gud 
skapte jorden, sa han: «Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var svært godt».

Selv om Gud var og er opprettholder av verden, ga han Adam og Eva et forvalter-
ansvar. De skulle ta vare på det han hadde skapt. Synd kom til verden når Satan 
bedro Adam og Eva med smisk og bedrag. 

Satan forsøker på alle måter å misrepresentere Gud og det han står for. Han 
tegner et falskt bilde av Gud for å skape frykt og hat istedenfor kjærlighet. 

Som svar på den tragedien, som Gud hadde forutsett (Ef 1,4), satte han i gang 
sin frelsesplan. Han tok på seg ansvar for katastrofen og ville selv lide for all 
ondskap. Bare på denne måten kan Gud gjenskape sitt forhold til menneskeheten, 
både menneskene imellom og menneskenes forhold til skaperverket. 

Dette kvartalet skal vi bruke tid på å studere kampen mellom godt og ondt. Vi 
skal forsøke å avsløre fiendens planer og samtale om Guds strategi for å over-
vinne det onde. Og heldigvis har vi mange løfter om at det vil ende godt for dem 
som tror på Gud.

2. Kvartal 2016: Matteus
3. Kvartal 2016: Menighetens rolle i nærmiljøet
4. Kvartal 2016: Job



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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