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verdensfeltet. Komiteens medlemmer er rådgivende redaktører, og de  
studiene som utgis hvert kvartal, gjenspeiler komiteens synspunkter og 
representerer ikke bare eller nødvendigvis forfatterens hensikter.

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

BIBELOVERSETTELSER
Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011 er brukt der ikke annet er 
nevnt. Der det har vært ønskelig med en mer konkordant (bokstavtro) 
oversettelse, har vi brukt Bibelen Den hellige skrift, utgitt av Norsk Bibel 
A/S (forkortet NBK).



1) Hva vil du at folk skal vite om deg?
At jeg brenner veldig for barne- og 
ungdomsarbeidet i menigheten og at jeg 
(som mange andre) er ganske annerle-
des enn førsteinntrykket man får.

2) Hvilket forhold har du til 
bibelstudiegrupper?
Jeg har nok ofte syntes at det har vært litt 
kjedelig (hvis vi skal være helt ærlige), 
men det har kanskje litt med hvordan 
en bibelstudiegruppe er lagt opp. Er det 
rom for ærlighet, god dialog og et aktuelt 
tema blir det fort interessant. 

 3) På hvilken måte deltar du i studie-
grupper: stiller du flest spørsmål eller 
gir du svar?
Jeg tror jeg stiller mer spørsmål enn å 
gi svar. 

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest 
betatt av?
Hmm. Det må vel bli Eva, kanskje. Hun 
var jo den første kvinnen, som i tillegg 
også gjorde en stor feil, men allikevel 
stolte på Guds løfter. Jeg tror hun var en 
veldig interessant person, som vi egentlig 
ikke får så mange detaljer om.

5) Hva er etter din mening den viktig-
ste boken i Bibelen?
Hvis jeg må velge, tror jeg at jeg vil si 1. 
Mosebok. Det er jo i den boken alt star-
ter og begynnelsen av Guds frelsesplan 
blir spilt ut og satt ut i livet. 1. Mosebok 
er viktig for at vi skal forstå resten av alt 
som skjer i Bibelen. 

6) Identifiserer du deg med den bort-
komne sønnen eller broren hans?
Det kommer kanskje litt an på hvilken 
situasjon i livet jeg er i. Noen ganger 
føler jeg behov for å få tilgivelse og 
komme «hjem» til Gud, mens andre 
ganger må jeg lære meg å glede meg 
over andre som har funnet fram til Gud. 

7) Hva er det beste du har opplevd i en 
bibelstudiegruppe?
At folk lytter, og ikke bare MÅ få frem 
sine poeng. Da synes jeg det er fint å 
være i en bibelstudiegruppe. 

8) Er det mulig å lese Bibelen uten å 
bli politisk engasjert?
Dette er et spørsmål jeg ikke har tenkt 
så mye over. Jeg selv har ikke blitt veldig 
politisk engasjert ved å lese Bibelen, men 
jeg tror jo at noe av det en leser, former 
våre politiske meninger i samfunnet. På 
en annen side tror jeg at Bibelen former 
oss mer på det individuelle plan. 

Åtte faste

Guro Edvardsen er nyutdannet pastor og er ansatt i 
praktikumtjeneste. Hun arbeider i Oslo.
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REDAK TØRENS FORORD

Opprør og frelse

Vi vet ikke hvorfor, men synden oppsto i Guds fullkomne skaperverk. Og denne 
synden ble utgangspunktet for det vi kaller den store konflikt. Men én ting vet vi 
utmerket godt: Vi mennesker står midt i denne konflikten. Det er en kamp ingen 
unnslipper.

Men det skulle ikke ha vært slik, ikke fra først av. Skaperverket var «svært godt» 
og «velsignet» av Gud. Herren opprettholdt dette fullkomne skaperverket, men han ga 
Adam og Eva ansvaret for å ta vare på det han hadde laget til dem. Den store konflik
ten kom til jorden da Satan lurte Adam og Eva til å oppgi sin troskap mot Gud. Hadde 
de vært trofaste mot det Gud hadde fortalt dem og fulgt hans bud, ville verden aldri ha 
blitt slik vi kjenner den, med elendighet, prøvelser og lidelser. 

«Til alle tider har Satan arbeidet intenst for å fremstille Guds natur i et falskt lys og 
gi menneskene en feilaktig oppfatning av Skaperen, slik at de ville frykte og hate ham 
i stedet for å elske ham. Hele tiden har han arbeidet på å tilsidesette Guds lov og få folk 
til å tro at de er løst fra dens krav. Alltid har han forfulgt dem som våget å motsette seg 
hans bedrag. Om dette kan man lese i patriarkenes, profetenes, apostlenes, martyrenes 
og reformatorenes historie.» – Alfa og Omega, bind 8, side 180 [GC x].

Gud hadde forutsett alt dette «før verdens grunnvoll ble lagt» (Ef 1,4) og iverksatte 
sin redningsplan som svar på denne tragedien. Det er dette vi kaller frelsesplanen. 
Frelsen er antydet i beretningen om Guds møte med Abram i 1 Mos 15, da han gikk 
mellom dyrestykkene. Denne seremonien var en forsikring til Abram og til oss alle om 
at Gud er opptatt av å skaffe en løsning på syndens problem. 

Ja, Gud har lovet å bære ansvaret for menneskets opprør og alt det onde vi har gjort. 
Det var bare slik han kunne gjenopprette forholdet til menneskeslekten, forholdet men
nesker imellom og menneskets forhold til resten av skaperverket.

Det er i denne overordnede sammenheng at vi får se Satans umettelige trang til å 
ramponere skaperverket og utslette Guds folk. Hans strategier avsløres i Bibelen, der 
godt og ondt utspiller seg mellom søsken, i familier og i beleirede land. Vi ser det når 
undertrykkelse, sult, slaveri og eksil rammer, i mislykte forsøk på gjenoppbygging et
ter katastrofer, i lojalitetskonflikter og fristelsen til avgudsdyrkelse. 

Gjennom hele Skriften bekjemper Gud Satans renker. Jesu kom som Immanuel, 
«Gud med oss», og gjenvant det som var røvet fra Adam og Eva. Jesus lyktes der 
Adam mislyktes. I sitt virke viste han sin makt over skaperverket og de onde kreftene. 
Like før han dro tilbake til himmelen, ga han disiplene et nytt oppdrag, og på pinseda
gen satte han dem til å utvide grensene for hans rike.

Jesus vant den avgjørende seieren på korset. Utfordringen har alltid vært hvem vi 
skal være lojale mot, den som har vunnet, eller den som har tapt. Valget burde være en
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kelt nok, men striden raser fortsatt, og bedrageren kjemper fremdeles om vårt hjerte og 
sinn. Derfor håper og ber vi om at leksene dette kvartalet skal avdekke noen av disse 
bedragene og hjelpe oss til ikke bare å velge Kristus, men å bli hos ham. For «den som 
holder ut til enden, skal bli frelst» (Matt 24,13).

David Tasker er field secretary i South Pacific Division. Han har PhD i GT og har vært pastor 
i New Zealand, leder for arbeidet i Salomonøyene og foreleser i bibelske studier ved Pacific 
Adventist University (Papua Ny-Guinea) og Adventist International Institute for Advanced 
Studies (Filippinene). Han og hans kone Carol har to gifte sønner (Nathan og Stephen) og tre 
barnebarn.
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Line nieLsen

Det begynner med ham. Alt begynner med 
ham. Uten ham fantes det ingenting. Hvis 
ikke Jesus elsket meg, ville livet mitt vært 
tomt, kaldt, meningsløst, ondt og livløst. 

Vårt forhold begynner med at han elsker 
meg. Når jeg opplever det, forandres 
jeg innenfra. Glede og fryd fyller sinnet 
mitt. Ting faller på plass. Mildhet og 
overbærenhet blir en del av mitt sinnelag. 
Jeg blir i stand til å elske. 

Jeg blir ikke slik av meg selv. Jeg trenger hans kjærlighet hver dag. Jeg 
må legge mitt liv i hans kjærlige hender hver eneste dag. 

Elsket av Ham er 365 andakter om Guds kjærlige omsorg for deg.

Om forfatteren:

Jesus og det levende Guds ord – dét brenner Line for. Hun deler gjerne sine erfaringer i studiegrupper, temamøter 
og seminarer. Hun har skrevet en rekke artikler og traktater, og sprer ofte små oppmuntringsord på sosiale medier. 

Guds perspektiv, nemlig at Gud elsker henne uendelig høyt, fikk stor betydning for Line. Dette ville hun dele. Derfor 
skrev hun Elsket av Ham. Denne boken er hennes glade budskap til deg: Du er Elsket av Ham. 
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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 14,4.12–15; Esek 28,2.12–19; Joh 12,31; Åp 12,7–16; Luk 10,1–21.

Minnevers
«Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet»  
(Åp 7,10).

«Kjærlighetens lov er grunnvollen for Guds lederskap. Derfor avhenger lykken hos 
alle fornuftsvesener av at de fullt og helt er i harmoni med de store rettferdsprinsip
per. Gud ønsker at alle hans skapninger skal tjene ham av kjærlighet, en tjeneste som 
er basert på en riktig vurdering av hans karakter. Han finner ingen glede i en tvun
gen tjeneste. Han gir viljefrihet til alle for at de skal tjene ham av eget valg.» – Alfa 
og Omega, bind 1, side 12 [PP 34]. 

Så lenge alle skapte vesener underkastet seg kjærlighetens troskap, var det full
kommen harmoni i universet. Men det skulle bare én opprører til før alt var forand
ret. Lucifer trodde han kunne gjøre en bedre jobb enn Gud. Han ville ta Guds plass 
og den prestisjen som hørte med. 

Hans maktbegjær førte til «en krig i himmelen» (Åp 12,7). Da han overlistet 
Adam og Eva ved det forbudte treet, overførte Satan krigen til jorden, og vi har levd 
med følgene siden. Med frelsesplanen vil Gud takle opprøret og gjeninnføre den 
orden og harmoni som Satan forstyrret.

8 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 6

Studium 1

Krise i himmelen

2. januar
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Studium 1  /  2. januar Søndag

SYNDEFALLET I HIMMELEN

Les Jes 14,4.12–15. Hva er det ved kongen i Babel som tyder på at han er noe mer 
enn bare en menneskelig hersker? 

Ingen jordisk konge har noen sinne falt fra himmelen. Dette tyder på at versene 
12–15 gjelder én som også er større enn kongen i Babylon. Når det står om å stige, 
om å stå over englene, om å være over opphøyet på fjellet lengst i nord, er dette 
kjente beskrivelser av guddommen i det gamle nære Østen. Satans ambisjoner avslø
res i denne «dobbelprofetien».

Jesus brukte en lignende fremgangsmåte da han talte om Jerusalems ødeleg
gelse (Matt 24). Disiplene spør om tempelets ødeleggelse, men Jesus beskriver både 
Jerusalems ødeleggelse under romerne i år 70 e.Kr. og verdens ende. På samme måte 
skildrer Jesaja en jordisk konge, men han anvender det på noe mye større enn bare en 
rent menneskelig konge. 

Les Esek 28,2.12–19. Hvordan skildres Satan?

Esekiel beskriver en fullkommen skapning i «Guds hage», som var iført alle slags 
edelsteiner som senere ble å finne på øversteprestens bryststykke. Han var også 
kjerub og sto vakt om Guds trone. Men hans «skjønnhet» gjorde ham hovmodig. 

Ved hjelp av menneskelige paralleller får vi et innblikk i en høyere virkelighet. 
Profetene brukte det som er lett forståelig til å forklare noe som kan være vanskelig
ere for oss å fatte. Det som skjer i himmelen, kan være vanskelig å forstå, men vi 
forstår hva jordiske herskeres politiske ambisjoner kan føre til. Jesaja og Esekiel gir 
oss innblikk i den uforklarlige overgangen da alt som var vakkert og fullkomment i 
Guds verden, ble skjemmet av destruktive ambisjoner.

Hva sier det om hvor farlig stolthet er når et fullkomment vesen skapt av en full
kommen Gud i et fullkomment miljø kunne surre seg bort på grunn av det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DENNE VERDENS FYRSTE

Les Joh 12,31; 14,30 og 16,11. Hvorfor kaller Jesus Satan denne verdens fyrste? 

Da Gud plasserte Adam og Eva i Edens hage, satte han dem til å passe den (1 Mos 
2,8.15). De skulle vise omsorg for alle skapninger i vannet, i luften og på jorden  
(1 Mos 1,26.28). Da Adam ga alle dyrene navn, viste han at han sto over dem. Som 
regel er det den som har myndighet over noe, som gir det navn. Ved å navngi alle 
skapninger tilkjennega Adam sin status som verdens hersker.

Da Adam mistet dette herredømme, var ikke Satan sen om å fylle tomrommet. 
Takket være Kristi offer på Golgata vil de frelste arve Adam og Evas forrett til å her
ske sammen med Gud i resten av evigheten som «konger og prester» (Åp 1,6; 5,10).

De første kapitlene i Jobs bok viser hva Adam mistet. Vi får et glimt av universets 
tronsal og får se hvordan mennesket er blitt underordnet naturen siden fallet. 

Les Job 1,6.7 og 2,1.2. Hvorfor presenterer Satan seg for forsamlingen av Guds 
sønner som den som streifer omkring på jorden?

Det er ikke bare turister som streifer «omkring» eller «går frem og tilbake». I 
Skriften er dette et tegn på eierskap. Da Gud gav landet til Abraham, sa han at han 
skulle dra gjennom landet på langs og på tvers (1 Mos 13,17). Dette sa han også til 
Moses og Josva (5 Mos 11,24; Jos 1,3). Satan brisker seg   over å være «denne verdens 
gud» (2 Kor 4,4).

Satans plass i de to første kapitlene hos Job minner om det som skjedde i begyn
nelsen: Satan skaper problemer i paradiset, og så lar han ofrene lide. 

Hvilke tegn på Satans verk ser vi i vår verden? Hvordan kan du finne håp i løftet 
om at all denne elendigheten en dag skal ta slutt?

Mandag Studium 1  /  2. januar

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

KRIG I HIMMELEN

Vi aner ikke hva krig i himmelen er, annet enn at Satan og hans engler ble fordrevet. 
Bibelen sier ikke noe om de fysiske etterdønningene av denne konflikten. Den er 
mer opptatt av de åndelige følgene på jorden. 

Les Åp 12,7–16. Hva sier dette om den store konfliktens konsekvenser for himme
len og jorden?

Merk deg Johannes’ omtale av krigen mellom våre søskens anklager og dem som 
seirer. Han forbinder den med frelsen og Guds rikes komme (Åp 12,10.11). Temaet 
understrekes gjennom hele kapitlet og er en viktig del av den store konflikten.

Det er viktig å merke seg den store sammenhengen i kapittel 12. Der skildres det 
tre store trusler, og hver av dem følges av en utrolig befrielse. I et syn får Johannes 
se kampen mellom Kristus og Satan og hvor ujevn den later til å være. 

For eksempel: En stor, rød drage (Satan, Åp 12,9) står klar til å spise et lite barn 
(Jesus) som skal fødes. Hvilket barn kan overleve slikt? Men det gjør han, og han 
hentes opp til Guds trone. 

Dermed prøver dragen å forfølge moren (et symbol på Guds folk, se Åp 12,13). 
Hvordan kan en mor som nettopp har født, forsvare seg mot en drage? Det er da også 
et mirakel at hun unnslipper (vers 14).

I et tredje forsøk på å ødelegge Guds utvalgte, spyr dragen en elv etter kvinnen 
(vers 15). En kvinne mot en elv? Men igjen kommer Gud henne til unnsetning og 
redder henne (vers 16).

Dragen vender nå sin oppmerksomhet mot resten av kvinnens ætt. Rasende fører 
han krig mot dem. Historien viser at Guds folk ofte er blitt undertrykt og forfulgt. 
Altfor ofte ser vi hvor håpløs kampen er og lurer på hvordan de trofaste skal klare 
seg. Men vi glemmer at dette er ikke slutten på historien. Den fortsetter i Åp 14, hvor 
vi ser de trofaste stå for Guds trone. Så også de ble reddet.

Herren er større enn alt annet. Hvordan kan du lære å finne mot hos ham når du 
blir overveldet av krefter som er større enn deg?

Studium 1  /  2. januar

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag

SATAN KASTET UT 

Vi har sett at krigen i himmelen også nådde jorden. En stund ser det ut som at Satan 
(«anklageren» Åp 12,10) fortsatt kunne komme frem for Guds trone og føre anklager 
mot Guds folk. Job var en av dem som fikk merke dette. 

Les Luk 10,1–21. Hvordan skal vi forstå Kristi ord om Satan?

Før Jesus sendte ut de 70, sa han at de ikke skulle ta med ekstra klær eller penger 
(Luk 10,4), og de skulle be Gud velsigne vertskapet (vers 5). Han sa at de gikk som 
lam blant ulver (Luk 10,3). Tanken møter vi også i Åp 12, der dragen prøver å føre 
krig mot Guds folk.

Da disiplene kom tilbake (Luk 10,17), fortalte de gledestrålende at de onde åndene 
var underlagt dem. Dette må ha gjort Jesus glad (Luk 10,21). Det er i denne sammen
heng at han taler om Satans fall som et lyn fra himmelen. Han advarer disiplene: De 
må ikke bygge sin glede på seier over djevelens krefter, men at deres navn er skrevet 
i himmelen (Luk 10,20). Det er Jesus, ikke vi, som har seiret over fienden.

Men Jesu etterfølgere får lov til å vitne om frelsen i Jesus. Denne episoden (Luk 
10,17–20) synes å forbinde den vitnetjenesten som Jesus betror sitt folk for å stå imot 
Satan i den store konflikt. Vitnetjenesten undergraver Satans makt og gir mennesket 
muligheten til å gjenoppta sitt opprinnelige oppdrag med å utvide grensene for Guds 
rike.

Makt over motstanderen er bare mulig i kraft av Jesu seier på korset. Paulus sier 
at Jesus «kledde maktene og åndskreftene nakne» da han seiret over dem på korset» 
(Kol 2,15). I ham har Guds folk seiret. Satans nederlag er garantert. «Denne verdens 
fyrste [skal] kastes ut» (Joh 12,31), og han får aldri sverte Guds folk igjen. Vi kan 
glede oss over at kampen er i Herrens hånd! 

«Gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!» Tenk over 
dette. Hvorfor er dette en så stor grunn til å glede seg?
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Torsdag

KAMPEN RASER VIDERE

Refleksene hos en slange som nettopp er drept, kan få den til å snurre rundt og 
forgifte deg med giften sin hvis du plukker den opp. Slik er det også med Satans bitt: 
Det er fremdeles livsfarlig. Han tapte slaget på Golgata, men faren er ikke over. 

Les Joh 16,33. Hvordan advarer Jesus disiplene om den videre kampen mot det 
onde?

Jesus visste at etterfølgerne hans ikke ville få det lett. Men i stedet for å fokusere på 
utfordringene, pekte han på den seieren de ville ha i ham. Da Paulus reflekterte over 
dette, skrev han til de troende i Roma at Gud ville knuse Satan under deres føtter 
(Rom 16,20). Og Johannes sa det samme – seieren var sikret ved Lammets blod  
(Åp 12,11). 

Les Hebr 12,1.2. Hvem er «vitnene», og hvordan oppmuntrer de oss? Se Hebr 11.

Hebr 11 forteller kort om noen av troens vitner. Abel var et fullkomment offer, og 
han blir ikke glemt selv om han er død. Enok holder seg nær til Gud og blir tatt rett 
til himmelen for å være sammen med ham. Noah tilbyr frelse til en verden som 
drukner i synd. Abraham forlater en stor sivilisasjon og drar til et ukjent land. Sara 
føder en sønn enda hun er for gammel til å få barn. Moses velger å lide sammen med 
sitt folk fremfor å bo i et palass. Og Rahab blir vitne til Guds storhet (Jos 2,9–11). 
Dette er noen av dem i den store skyen av vitner i Hebr 12,1. De er ikke passive 
tilskuere, de vitner om at Gud er trofast, og at han bevarte dem i alle deres kamper. 
Vi står ikke alene på slagets dag.

Se på noen av navnene i Hebr 11. Hvem var de, og hvordan var de? Hvorfor er det 
en trøst at de ikke var feilfrie, men mennesker med frykt, begjær og svakheter, 
som vi? 
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Fredag

TIL ETTERTANKE

Vi vet ikke hvorfor synden oppsto hos Lucifer. Ellen G. White forteller at: «Litt etter 
litt gav Lucifer etter for ønsket om å opphøye seg selv.» – Alfa og Omega, bind 1, 
side 12 [PP 35]. At dette skjedde hos et fullkomment vesen, viser at den frie vilje 
og det frie valg var en del av Guds styresett. Alle intelligente skapninger var skapt 
gode. De var moralske vesener med høy moral. De hadde ingen tilbøyelighet til det 
onde. Så hvordan oppsto synden hos Lucifer? Det får vi ikke noe svar på. Det finnes 
ingen unnskyldning for synd. Hvis det fantes en unnskyldning for den, kunne Gud 
stilles til rette for den. Vi mennesker tenker årsak og virkning. Men synden har ikke 
noen årsak. Det finnes ingen grunn for den. Den er fornuftsstridig. Lucifer kunne 
ikke forsvare sine handlinger, slik Gud hadde begunstiget ham. Men ved å misbruke 
sin frie vilje gikk han fra å være «lysbærer» til «motstander». Det er mye vi ikke 
forstår, men vi burde forstå nok til å skjønne at vi må være forsiktige med den av frie 
viljes hellige gave.

  Spørsmål til drøftelse
1. Misunnelse spilte en viktig rolle i Satans opprør mot Gud. Hva slags skade 

har sjalusi forårsaket i ditt liv? Hvordan kan vi bekjempe denne følelsen?

2. Tenk over hva den frie vilje og det frie valg betyr. Hvordan bruker vi disse 
gavene? Se på noen av følgene av feil bruk av gaven. Hvordan kan vi lære å 
bruke den riktig? 

3. Tenk over lovens rolle i forbindelse med den frie vilje og det frie valg. Bare 
det at Gud har en lov burde si oss at vi har en fri vilje. For hva er vitsen med 
en morallov hvis det ikke finnes moralske skapninger som kan velge å holde 
den? Tenk over hva loven betyr for menneskets frihet. 

4. I visse deler av verden er det mange som avviser forestillingen om en boksta
velig djevel. Hvorfor er dette i strid med Bibelens lære?

Studium 1  /  2. januar



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 6 15

2 .  j anuar

ENGLER I AMAZONAS
Brasil

Amazonas er SørAmerikas lengste elv. Den begyn
ner i Andesfjellene i Peru, bare 14 mil fra Stilleha

vet, og renner 640 mil før den ender i Atlanterhavet.
Manaus ligger ved kysten, ved Amazonas. Der ligger 

båten Luzeiro (som betyr lysbærer) og er en av misjons
båtene på Amazonas. Den frakter helsepersonell og andre misjonærer inn i regnskogen. Luzeiro 
ble bygget av pionermisjonæren Leo Halliwell. En av historiene om han og hans families arbeid 
langs Amazonas heter ”Engler i Amazonas”.

Pastor Halliwell og sønnen Jack på 15 år seilte langs elva. Jack håpet å få se en jaguar, og over 
dem fløy en fargesprakende fugl. Så saktnet motoren farten, og Jack så tre velkledde menn som 
vinket til dem fra en kano.

”Hei, ropte den ene. Kan dere taue oss oppover elva?”
Pastor Halliwell visste at det kunne være farlig å ta med haikere, men noe fikk ham til å stoppe 

og ta dem med. To av mennene kom om bord og sto ved siden av Halliwell. Plutselig grep den 
ene roret og svingte til side. Båten ristet og satte kursen ut mot midten av elva. Jack ble nesten 
kastet over bord!

Halliwell stirret ned i elva. Seks meter til og de ville ha støtt på spisse steiner rett under vann
flaten. Båten ville ha blitt til pinneved og de kunne ha satt livet til.

”Det må jeg si! sa Halliwell. Takk! Du reddet både båten og oss!”
Mannen smilte og styrte båten mellom revene. Så overlot han roret til Halliwell og takket for 

turen: ”Her skal vi av.”
Det var da rart, tenkte Halliwell. Det er ikke tegn til noen landsby her. Men han stoppet båten 

og de to sto av. Kanoen med de tre satte av sted.
”Se hvor det blir av dem,” sa Leo til Jack.
”De har forsvunnet,” ropte Jack.
Leo snudde seg. Elva var tom. Mennene og båten var søkk borte.
De må ha vært engler, tenkte Halliwell. ”Takk for at du sendte engler til å passe på oss i dag, 

Gud!”
Familien Halliwell arbeidet langs Amazonas i mange år. De tok seg av de syke og forkynte 

evangeliet. Våre misjonsgaver hjalp dem den gangen og hjelper fremdeles dem som arbeider på 
fjerne steder i Amazonas.

Dette kvartalet går en del av offeret til å bygge to nye ”kirkebåter”. Disse båtene besøker 
landsbyer og holder møteserier. Så blir det bygget en kirke og kirkebåten drar videre. Takk for at 
dere vil gi rundhåndet til dette offeret!

Leo Halliwell startet en legemisjon 
blant indianerne i Amazonas med 
båten Luzeiro i 1931. Siden den 
gang har 15 Luzeiro-båter arbeidet 
på elva. Misjonærene har startet kir-
ker og klinikker og skoler. For noen 
år siden gikk offeret til å bygge 
sovesal og klasserom ved adventis-
tenes nye universitet i Nord-Brasil. 



Bakgrunnsstoff
1 Mos 1,28; Rom 8,17; Matt 6,26; 1 Mos 2,15–17; 3,1–7.10–19.

Minnevers
«Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. 
Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl» (1 Mos 3,15).

Etter å ha skapt verden, sa Gud at alt var «svært godt» (1 Mos 1,31). Men alt i verden 
er ikke «svært godt» nå. Vårt hjem preges mer og mer av kaos, usikkerhet, vold, 
krig, forurensning, undertrykkelse og utbytting. Det 20. århundre begynte med 
optimisme for fremtiden og hva mennesket kunne gjøre for å skape en bedre fremtid, 
men det 21. århundre har mistet optimismen, og med god grunn.

Hvorfor gikk det slik? Svaret ligger i den store konflikten som begynte i himme
len og kom til jorden tidlig i menneskenes historie.

Denne uken skal vi se hvordan Satan utnyttet vår frihet og startet de herjingene vi 
opplever i dag. Historien om syndefallet er en påminnelse om at vår eneste sikkerhet 
består i å tro det Gud forteller oss og være lydige mot ham. 
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Søndag

TRE VELSIGNELSER 

I skapelsesberetningen forekommer uttrykket «og Gud så at det var godt» sju ganger: 
lys (1,4); tørt land og vann (vers 10); planter som setter frø og frukttrær som bærer 
frukt (vers 12); sol, måne og stjerner (vers 16); vannet krydde med fisk og himme
len var full av fugler (vers 21); og dyr, storfe, og kryp (vers 25). Til slutt, når Guds 
verk er fullført, får vi vite at «Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært 
godt!» (1 Mos 1,31).

Gud sa ikke bare at alt han skapte var «svært godt». Han «velsignet» også skaper
verket. 

Først velsignet han sjødyrene og fuglene. Han oppfordret dem til å være fruktbare 
og bli mange og fylle vannet i havet, og fuglene skulle formere seg på jorden (1,22). 
Og da Gud skapte Adam og Eva, velsignet ham dem på lignende vis: «Vær fruktbare 
og bli mange, fyll jorden» (1,28).

Les 1 Mos 1,22.28. Velsignelsene begynner likedan, men hva tilføyes om Adam og 
Eva? 

Som fisk og fugl skulle også menneskene være fruktbare og bli mange, men Adam 
og Eva fikk også ansvaret for å ta vare på jorden og alle dens skapninger. Her får vi et 
glimt av hva det vil si å være skapt i Guds bilde. Skaperen tok dem til medregenter. 
De skulle ta vare på skaperverket (se Rom 8,17; Hebr 1,2.3). 

Den tredje velsignelsen i skapelsesberetningen er sabbaten (1 Mos 2,3). Den 
bekrefter at mennesket er mer enn et dyr: Det ble skapt til samfunn med Skaperen. 
Dette viser den særstillingen mennesket har i skaperverket. Jesus understreket dette: 
«Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, 
men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn 
de?» (Matt 6,26). Han nedvurderte ikke andre skapninger, men han gjorde det klart 
at mennesker er unike på jorden.

Hvordan tillegger skapelsesberetningen mennesket en verdighet som andre 
syn på vår tilblivelse ikke gir det? Still deg dette spørsmålet i lys av Bibelens 
fortelling om menneskets tilblivelse: Behandler du alle slik de fortjener å bli 
behandlet?
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Mandag

PRØVEN VED TREET

Gud skapte via en serie atskillelser med klare grenser: lys og mørke, vannet over og 
vannet under, land og sjø, natt og dag, skapninger etter sitt slag, en dag atskilt fra de 
andre, en kvinne atskilt fra mannen og et tre atskilt fra de andre. 

Les 1 Mos 1,4.6.7.14.18.21.24.25. Hvorfor er det viktig med klart definerte gren
ser alt før menneskets skapelse?

Gud formet mannen, dyrene og fuglene av jorden (1 Mos 2,7.19), og han fikk også 
vakre trær med deilig frukt til å «vokse opp av jorden» (vers 8, 9). Gud valgte også 
et bestemt sted der han plantet en hage. Vi kan bare forestille oss dens skjønnhet. 
Vår tids vakre hager er nok bare en blass avskygning av Edens hage. Midt i denne 
beplantede hagen (utskilt fra resten av verden) sto det to spesielle trær – livets tre 
og treet til kunnskap om godt og ondt. Frukten fra tre nummer to skulle ikke spises. 
Det ville i tilfelle få alvorlige følger (1 Mos 2,17). 

Les 1 Mos 2,15–17. Hvordan kommer tanken om atskillelse til syne her hvor deres 
lydighet mot Gud skal prøves?

Atskillelsen er klar og konkret: Spis av alle de andre trærne, men ikke av dette som 
er atskilt fra de andre. Det var ingen tvil om hva Gud mente. Adam og Eva ble skapt 
som moralske vesener, og moral uten frihet finnes ikke. Her var en prøve på hva de 
ville gjøre med friheten. «Kunnskapens tre ble en prøve på deres lydighet og kjær
lighet overfor Gud. Herren hadde funnet det nødvendig å legge på dem ett eneste 
forbud når det gjaldt deres frie bruk av alt som var i hagen. Men om de ringeaktet 
hans vilje i denne saken, ville de pådra seg skyld på grunn av overtredelse.» – Alfa 
og Omega, bind 1, side 32 [PP 53].

Hva er det i ditt liv som du bør skille deg fra?

Studium 2  /  9. januar

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 6 19

Tirsdag

SYNDEFALLET: 1. DEL

Slangen omtales som «listigere» enn noe annet dyr (1 Mos 3,1). Den ble da også et 
bibelsk symbol. Moses satte en kobberslange på en stang så ikke folket skulle dø av 
slangebitt (4 Mos 21,5–9). Denne kobberslangen ble gjenstand for avgudsdyrkelse og 
okkultisme til den ble ødelagt av kong Hiskia flere hundre år senere (2 Kong 18,4). I 
Åpenbaringen blir «den gamle slange» avslørt som «djevelen og Satan» (Åp 12,9).

Les 1 Mos 3,1–5. Hvilken taktikk benyttet Satan for å føre Eva vill?

Slangens ord skulle så tvil: «Har Gud virkelig sagt?» (1 Mos 3,1). I stedet for å lure 
på hvorfor en slange kunne tale til henne, ble Eva overrumplet av hans hån. Da Satan 
spurte: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» (1 Mos 
3,1), var det underforstått (ut fra originalspråket) at Gud nektet dem å spise av alle 
trærne. Men det var ikke det Gud hadde sagt. 

Satan sår tvil om Guds natur. Det er et direkte angrep på Gud. Slangen må ha 
forvirret Eva, for svaret hennes tilføyer en detalj som Gud ikke nevnte: «Vi kan spise 
av frukten på trærne i hagen. Men om frukten på treet som står midt i hagen, har 
Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø». (1 
Mos 3,2.3; se 2,17). Det om ikke å røre ved den, var noe hun føyde til, kanskje i ren 
forfjamselse.

Satan hadde hatt hellet med seg og våget seg videre. Han utfordret Guds autoritet: 
«Dere skal slett ikke dø!» (1 Mos 3,4). Det virket troverdig, for der oppe i treet rørte 
han ved frukten uten å dø. Så setter han inn dødsstøtet: «Gud vet at den dagen dere 
spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og 
ondt» (vers 5). Fristeren fikk det til å virke som om Gud ikke bare var uærlig: Han 
tviholdt på noe som var godt for dem.

Satan blandet sannhet og løgn. Nevn noe som folk tror, men som er en blanding 
av sannhet og løgn? Hvorfor er det alltid en farlig blanding, spesielt når det gjel
der teologi?
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Onsdag

SYNDEFALLET: 2. DEL

Da Gud bestemte seg for å skape Adam og Eva, sa han at de ville bli skapt i Guds 
bilde, så de lignet ham (1 Mos 1,26). Agnet på fristerens «krok» var at de ville bli 
«som Gud» dersom de spiste av den forbudte frukten. Men de var allerede som Gud. 
De var skapt i hans bilde, men i fristelsens stund mistet de denne sannheten av syne. 

Det var Gud som hadde skapt maten deres, og opprøret gikk for en del ut på at 
Adam og Eva valgte å spise noe utenom de grensene Gud hadde satt. Det blir som 
å komme på besøk hos noen og forsyne seg av kjøleskapet med det du har lyst på, i 
stedet for å spise det som settes frem for deg. Ikke nok med at det er en skammelig 
oppførsel. Det viser også at du ikke verdsetter forholdet til vertskapet.

Les 1 Mos 3,4–7. Fristeren hadde sagt at Evas øyne ville bli åpnet når hun spiste 
frukten. Hva fikk de se da deres øyne ble åpnet, og hva var dette et symbol på?

Eva ble overveldet av sine sanser (1 Mos 3,6). Treet var vakkert, og da hun satte ten
nene i frukten, forestilte hun seg at hun fikk del i en høyere tilværelse. Da Adam fikk 
del i hennes erfaring, ble deres øyne åpnet (vers 7). Men de ble flaue over det de så. 

En hovedsak her er at de avviste Gud som giver av alt godt og valgte en men
neskeskapt løsning på sitt behov (ønsket om å spise). Gud hadde gitt dem mat å 
spise. Da de spiste av det forbudte treet, gikk de utenfor denne ordningen og viste en 
urimelig mangel på tillit. 

Hva slags «forbuden frukt» tilbys vi i dag? Hvordan kan vi unngå å gjøre den 
samme feilen når vi utsettes for Satans bedrag?
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Torsdag

FØLGENE

Det blir nok først i evigheten at vi forstår fullt ut all den skade som fulgte med 
hendelsen ved treet. Alt det Gud hadde gjort i skapelsesuken, begynte å rakne. Det 
gjorde også de relasjonene som Gud hadde skapt: forholdet mellom mennesker og 
Gud (de gjemte seg for ham), mellom hverandre (Adam ga Eva skylden for sine pro-
blemer) og mellom mennesket og miljøet (slangen ble en fiende, av jorden ville det 
vokse torner og tistler, og mat fra den ville koste mye svette). 

Les 1 Mos 3,10–19. Hva avslørte Adam og Evas unnskyldninger om den skaden de 
allerede hadde lidd? 

Legg merke til hva Gud sa om disse unnskyldningene. Før Gud kunne redde dem, 
måtte de ta ansvar for det de hadde gjort. Derfor la han frem for dem resultatene av 
deres handlinger. Men først forbannet han slangen. Den skulle spise støv og hates av 
kvinnen, og dens hode skulle bli knust (1 Mos 3,14.15). 

Deretter sa Herren at Eva ville få store smerter når hun fødte (1 Mos 3,16). Adam 
skulle ikke leve som en konge, men slite og svette for maten (1 Mos 3,17–19).

Adam og Eva ble stilt overfor valget: Enten å fortsette i opprør eller komme til
bake til Gud. Det første skrittet på veien tilbake til Gud var å ta ansvar for sine feil. 
Men det var ikke tilstrekkelig til å løse syndens problem.

Noe annet måtte til for å trygge menneskehetens fremtid. Derfor fant Gud et 
dyreoffer som skulle peke mot en frelser (1 Mos 3,21). En skapning hadde forledet 
dem til synd. En annen skapning skulle peke frem til Frelseren som skulle gi dem 
oppreisning, forsoning og fremtid (se 1 Mos 3,15). Men Adam og Eva skulle ikke 
lenger herske over jorden. Nå skulle de underkastes jorden og hverandre som aldri 
før. «Adam hadde vært som en konge for de laverestående skapningene, og så lenge 
han var tro mot Gud, så hele skaperverket på ham som sin herre. Men da han syndet, 
gikk dette herredømmet tapt.» – Utdanning for livet, side 17 [Ed 27].

Umiddelbart etter syndefallet fikk vi frelseshåpet. Se 1 Mos 3,15. Hvordan blir 
dette håpet ditt? Hvordan kan du lære å glede deg over det, vel vitende om at det 
gjelder deg, uansett hvordan du har levd?
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Fredag

TIL ETTERTANKE

Det er lenge siden verden ble skapt, men det er fremdeles mye i skaperverket som 
taler til oss om Guds godhet. Se deg omkring: ikke bare skjønnhet, men en utrolig 
formgivning vitner om Skaperens kjærlighet. Tenk bare på slikt som epler, appel
siner, mandariner, jordbær, blåbær, avokado, tomater, sitroner, lime, vannmeloner, 
mandler, pekannøtter, pærer, plommer, gulrøtter, erter, bananer, ananas, granatepler, 
brokkoli, grønnkål, rosenkål, løk, bringebær, kirsebær, selleri, papaya, aubergine, 
rabarbra, spinat, meloner osv. Er det en tilfeldighet at alt dette smaker så godt, er så 
bra for oss og vokste opp av jorden med frø i seg? Så klart ikke. Men alle har ikke 
tilgang til disse velsignelsene, og det kommer flom og hungersnød og pest, og folk 
går sultne. Dette viser hvor skadet vår verden er på grunn av synd. Men hvis vi bare 
et øyeblikk kan se bak den skaden skaperverket er påført og se selve skapelsen – er 
det ikke utrolig! For et vitnesbyrd om Guds kjærlighet! Vi må bare huske å sette vårt 
håp til Skaperen, ikke det skapte. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Som mennesker var det ikke meningen at vi skulle dø. Døden er et avvik, 

noe mennesket aldri burde ha kjent til eller opplevd. Derfor er den avskyen 
alle mennesker har for døden, utvilsomt en levning fra Edens hage. Tenk på 
Bibelens løfter om evig liv. Hvordan kan de hjelpe oss å håndtere dødens 
traumer her og nå?

2. Hvilke deler av skaperverket taler sterkt til deg om at Gud er til og elsker oss?

3. Les om hvordan Adam og Eva begynte å forsvare sin synd, i 1 Mos 3. Hvorfor 
er det så fort gjort? Hvordan prøver vi å gjøre det samme? Altså: Hvor ofte 
sier vi at våre feil skyldes arv, miljø eller andre mennesker? Hvordan kan vi 
komme bort fra dette tankesettet og ta ansvar for våre handlinger?
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DRØMMEN OPPFYLT
Samantha, Brasil

Samantha hadde hørt om misjonsbåten Luzeiro helt 
siden hun var liten, og hun ønsket at hun kunne få 

arbeide i Amazonas, slik som Leo og Jessie Halliwell 
hadde gjort.

Da hun var ferdig sykepleier, fikk hun tilbud om misjonsarbeid i Amazonas. Gud åpnet dører, 
og ikke lenge etterpå var hun midt inne i Amazonas og fikk opplæring hos misjonsorganisasjonen 
”Salva vidas”. Tre måneder senere fikk hun beskjeden: ”Vi har plass til deg i en liten landsby. Du 
skal være sykepleier på Luzeiro.”

Samantha trodde nesten ikke sine egne ører. ”Jeg ble SÅ glad, sier hun. ”Folk her er så liketil, 
og jeg kan hjelpe dem. Det er akkurat dette jeg vil.”

Samantha driver en liten ADRAklinikk. Dessuten er hun på Luzeiro XXVI en gang i uka. 
Hun kommer stadig ut for problemer som bare Gud kan løse.

En kveld kom en mann med et blodig tøystykke om hånden. Han hadde fått hånden i en kvern. 
Sammen med sin assistent renset Samantha hånden og la på ny bandasje. De ba med mannen og 
visste at han måtte ha mer hjelp.

Litt senere kom en tiåring og foreldrene hans. Gutten var blitt bitt av en buskmester, en av de 
giftigste slangene i Amazonas.

”Når skjedde det?” spurte Samantha. 
”For fem timer siden,” lød svaret.
Samantha var rystet. Gutten skulle ha vært død. Det var et mirakel at han levde, og hun visste 

at han og mannen måtte på sykehus. Åtte timer med vanlig båt, to timer med ADRAS hurtigbåt 
Jessie Halliwell.

Hurtigbåten sluker drivstoff og var dessuten reservert for en gruppe som renoverte klinikken 
og landsbyen.

Med to liv på spill henvendte ADRAS Brasilleder Herber Kalbermatter seg til gruppen og 
forklarte situasjonen. De ba ham straks om å bruke drivstoffet på de to og sa at de for sin del ville 
sette sin lit til Guds beskyttelse. 

Det regnet og var mørkt da Samantha steg om bord i Jessie Halliwell sammen med de to 
pasientene og guttens mor. Regnet pisket mot båten der den raste nedover elva. I Manacapuru ble 
gutten innlagt på sykehus mens mannen ble ført til det store sykehuset i Manaus. Mannen så hun 
aldri mer, men uken etter besøkte hun gutten på sykehuset. ”Når jeg ser gutten nå, tenker jeg at 
Jesus er utrolig,” sier hun. Han grep inn og reddet to liv.

Livet i landsbyen er ikke lett. De har lite vann, og strøm bare tre timer om dagen. Ingen tele
foner eller nettilgang, og liten kontakt med omverdenen. Men det gjør ikke noe, sier Samantha. 
”Nå forstår jeg hva som er viktig her i livet. Jeg tror Jesus førte meg hit. Jeg hjelper mennesker og 
tilbyr dem frelse. Jesus velsigner meg mer enn jeg kan gi!”

• Brasil er det største landet i Sør-
Amerika og det eneste der folk taler 
portugisisk.

• Amazonas renner gjennom Brasil. 
Den er verdens nest lengste elv 
(etter Nilen).

• Ca 60 % av regnskogen omkring 
Amazonas ligger i Brasil.



Bakgrunnsstoff
1 Mos 4,1–15; 3,9.10; 4,9; 6,1–13; Sal 51,1; 1 Mos 22,1–19; 28,12–15.

Minnevers
«Se, jeg vil være med deg og bevare deg overalt hvor du går, og føre deg 
tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovet 
deg» (1 Mos 28,15).

I fortellingene etter syndefallet lodder bedrag og brutte relasjoner nye dybder. I 
denne tiden sprer konflikten seg over hele kloden. 

I historien om Kain og Abel fører gudsdyrkelsen til splid og død, og slik fortsetter 
det gjennom historien. 

Historien om syndfloden viser hvordan opprør og synd fører til oppløsning av alt 
som Gud har skapt. Synden ikke bare forvrenger skaperverket, den ødelegger det. 

Abrahams erfaring er en stor oppmuntring i denne konflikten. Her avslører Gud 
sin vilje til å bære følgene av opprøret. Han skulle bli vår stedfortreder.

Og i historiene om Jakob og Esau og Josef og brødrene hans ser vi at Satan utnyt
ter brutte relasjoner til å ødelegge familier og folkegrupper. 

Men gjennom det hele er Gud trofast. Han bevarer og tar seg av sine plagede barn.
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KAIN OG ABEL

Les 1 Mos 4,1–15. Hva sier dette om hvor inngrodd synden var blitt? 

Eva frydet seg da hun fikk Kain. Hun trodde at hun hadde født Frelseren som ble 
lovet i 1 Mos 3,15. «Jeg har båret fram en mann ved Herrens hjelp» (1 Mos 4,1). En 
bokstavelig oversettelse kan være: «Jeg har båret frem en mann – Herren.» Så Eva 
trodde hun hadde født ham som Herren skulle sende (1 Mos 3,15).

Vi får ikke høre om Kains guttedager, da de nybakte foreldrene gledet seg over 
den førstefødtes utvikling. Fortellingen skifter raskt til en annen fødsel og så til to 
ungdommer som tilber Gud. Men som så ofte fører forskjeller i tilbedelsen til en 
tragedie.

Les 1 Mos 3,9.10; 4,9. Sammenlign Adams og Kains reaksjon da Gud talte til dem 
etter at de hadde syndet. Hva er likt? Hva er ulikt?

Legg merke til de følelsene Adam og Kain ga uttrykk for. Adam var forvirret, redd 
og skamfull (1 Mos 3,10), men Kain var sint (1 Mos 4,5), kynisk og opprørsk (1 Mos 
4,9). Mens Adam kom med en dårlig unnskyldning, serverte Kain blank løgn. 

Men ut av fortvilelsen kom et visst håp og en flik av optimisme. Da Set ble født, 
trodde Eva igjen at hun hadde født ham som var lovet (1 Mos 4,25). Navnet «Set» 
kommer av ordet for «å plassere eller å sette», det samme ordet som brukes i 1 Mos 
3,15 om en frelser som skulle utfordre slangen og knuse dens hode. Eva beskriver 
sin nye sønn som Abels erstatter. Midt i fortvilelsen og tragedien klamret de seg til 
frelseshåpet. For hva skal vi gjøre uten det?

Forestill deg Adam og Evas sorg over tapet av sin sønn. Det ville ha vært ille nok 
om det ikke hadde vært en annen sønn som drepte ham. Slik mistet de to sønner. 
Hvordan kan vi lære den tunge leksen at synd har følger langt ut over den umid
delbare synden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag

SYNDFLODEN

Les 1 Mos 6,1–13. Hvordan viser den store striden mellom godt og ondt seg her, 
mer intenst enn før?

I syndfloden ser vi en delvis reversering av Guds skaperakt: Mye av det Gud hadde 
atskilt, ble nå ført sammen igjen. Vannene ovenfor og vannene under, havet og det 
tørre land, fiskene i havet, fuglene under himmelen og alle levende skapninger som 
holdt til på jorden, alt føres sammen. Det var som om jorden skulle bli «øde og tom» 
igjen (1 Mos 1,2).

Midt i den tilsynelatende seieren for ondskapens krefter er Guds skaperkraft 
virksom. Han starter en ny skapning ved igjen å skille mellom ulike elementer. Først 
skiller han Noah (en rettferdig og ulastelig mann) fra hans samtidige og deres ond
skap, for alt de ville og planla i sitt hjerte, var ondt (jfr. 1 Mos 6,8.9 og vers 5,11–13). 
Deretter setter Gud Noah til å bygge en stor båt. Så skiller han ut en liten gruppe 
mennesker, fugler og dyr og fører dem i sikkerhet i båten, slik at de kan overleve det 
som kommer. Ved Guds nåde skal livet gå videre, og en ny verden skal oppstå av den 
gamle. Et nytt skaperverk.

Men det er langt fra fullkomment. Etter vannflommen, da Noah og hans familie 
hadde kommet i gang igjen, blir vi minnet om den menneskelige godhets skrøpelig
het. Noah drikker seg full, og det skjer stygge ting (1 Mos 9,20–27). Så selv en av 
trosheltene (se Hebr 11,7) hadde sine svake sider. Den store konflikten raser videre, 
ikke bare på historiens store scene, men også i menneskenes sinn.

Bibelen beskriver syndfloden som en utslettelse av alt liv (1 Mos 7,4). Den bruker 
et lignende uttrykk om det Frelseren gjør når han tilgir synd (Jes 25,8; 43,25; Sal 
51,1). Enten blir vårt liv utslettet, eller så blir vår synd utslettet. Hvordan viser 
dette faktum hvor svart/hvit problemstillingene egentlig er?
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Tirsdag

ABRAHAM

Abraham (først kalt Abram) er kjent for sin trofasthet, men hans liv handler mer om 
Guds trofasthet mot ham. 

To ganger hadde Gud sagt at Abraham skal få en sønn. Først da han var 75 år  
(1 Mos 12,2.4), og så om lag ti år senere (1 Mos 13,16).

Etter at Abraham hadde snublet og falt om og om igjen, ble løftets barn, paktens 
barn, født, og Gud åpenbarte sin trofasthet mot sin til tider vaklende tjener(se 1 Mos 
17,19.21; 1 Mos 21,3–5).

Les 1 Mos 22,1–19. Hvilket håp ser vi her når det gjelder hele den store konflikten? 

«Det var for å lære Abraham å forstå evangeliets virkelighet og for å sette hans tro på 
prøve, at Gud påla ham å ofre sønnen. Den sjelekval han gjennomlevde i de dagene 
den forferdelige prøven varte, ble tillatt for at han av egen erfaring skulle forstå noe 
av storheten i det offer den evige Gud brakte for å kjøpe mennesket fri. Ingen annen 
prøve kunne ha kostet Abraham så stor sjelekval som å ofre sønnen.

Gud lot sin Sønn dø i lidelse og skam. Englene som var vitne til Guds Sønns 
ydmykelse og dødsangst, fikk ikke lov å gripe inn, som i Isaks tilfelle. Det var ingen 
røst som ropte: Det er nok! For å frelse den falne menneskeslekten gav herlighetens 
konge sitt liv. Hvilket sterkere bevis på sin grenseløse medlidenhet og kjærlighet 
kunne Gud gi? «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan 
han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham?» Rom 8,32.

Offeret som krevdes av Abraham, gjaldt ikke bare ham selv eller de etterfølgende 
slekter. Det var også en undervisning for syndfrie vesener i himmelen og på andre 
kloder. Skueplassen for striden mellom Kristus og Satan — stedet der frelsesplanen 
kommer til utfoldelse — er en lærebok for hele universet. Fordi Abraham hadde vist 
en sviktende tro på Guds løfter, anklaget Satan ham overfor englene og Gud, og på
stod at han ikke hadde overholdt betingelsene i pakten, og at han derfor var uverdig 
til å få del i dens velsignelser. Gud ønsket å vise Abrahams troskap for hele him
melen, og å gjøre det klart at Gud ikke kan akseptere noe mindre enn fullkommen 
lydighet. Dessuten ønsket han å gi alle et videre innblikk i frelsesplanen.» – Alfa og 
Omega, bind 1, side 135–136 [PP 154, 155].
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Onsdag

JAKOB OG ESAU

Kampen mellom Guds mål og den enkeltes opprør fortsetter i fortellingen om Jakob 
og Esau. I oldtiden var det vanlig at den førstefødte sønnen fikk farens velsignelse 
(førstefødselsretten) før farens død. Her inngikk storparten av familieformuen. 
Dermed ble den eldste sønnen ansvarlig for familiens ve og vel.

Esau la sin bror Jakob for hat da han ble lurt for denne æren og planla å drepe 
ham etter farens død (1 Mos 27,41). Rebekka sendte Jakob bort og tenkte at alt ville 
bli bra igjen om ikke så lenge (1 Mos 27,43.44). Noen dager skulle bli til 20 år, og 
Rebekka fikk ikke se Jakob igjen.

Les 1 Mos 28,12–15. Hva er det store håpet i Jakobs drøm? 

Ved å gjenta løftene til Abraham, forsikret Gud Jakob om at planene var i rute. Selv 
om Jakobs handlinger lot til å se bort fra Guds plan, var Gud likevel hans Gud. Men 
Jakob måtte utstå 20 år med lurerier fra farens svigerfar, først i giftermålet, så i 
lønnen (1 Mos 29,20.23.25.27; 31,7). Men alle de årene da han arbeidet for sin kone, 
virket som bare noen få dager, som den tiden Rebekka trodde Jakob ville være borte 
fra henne (1 Mos 29,20).

Da Jakob bestemte seg for å dra hjem, ble han først forfulgt av Laban (1 Mos 
31,25.26), og så dro Esau ut med 400 mann for å møte ham. Begge var livsfarlige, 
og Gud måtte trå til to ganger og redde ham: først i en drøm til Laban, at han ikke 
skulle skade Jakob (1 Mos 31,24), og deretter i egen person, da han kjempet med 
Jakob og gjorde ham halt (1 Mos 32,24–30). Synet av Jakob som humpet av sted med 
stokk, må ha overbevist Esau om at broren ikke utgjorde noen trussel. Gavene var 
sendt i forveien, og sammen med Jakobs forsiktige måte å ordlegge seg på, later det 
til at striden brødrene imellom var bilagt. Siste gang vi ser dem sammen, er når de 
begraver faren (1 Mos 35,29). Dermed var eventuelle planer Esau hadde om å drepe 
Jakob etter begravelsen, skrinlagt.

Tenk på all den smerten og lidelsen som disse tåpelige beslutningene påførte 
disse menneskene, uskyldige som skyldige. Hvordan kan vi lære å tenke før vi 
handler?
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Torsdag

JOSEF OG BRØDRENE

Jakob hadde fortjent noe mye verre fra Esau etter den måten han hadde behandlet 
ham på. Noe lignende ser vi også i historien om Josef og brødrene hans. 

Her leser vi igjen om bror som hater bror fordi en av dem favoriseres fremfor de 
andre (1 Mos 37,3.4). Den fargerike tunikaen var ikke bare laget av et stripete laken. 
Ordet i originalen viser at det var en kostbar kappe av det slaget som kongelige gikk 
i. Den var nok dekket med fine broderier og fargerikt håndarbeid, og det må ha tatt 
bortimot et år å lage den. 

Da Josef fortalte brødrene om drømmene sine (1 Mos 37,5–11), åpnet han seg for 
enda mer hat og misunnelse. De la planer om å kvitte seg med ham straks anlednin
gen bød seg (1 Mos 37,19.20). Brødrene må ha vært strålende fornøyd da de så hvor 
lett det var å bli av med ham. Men ingen ante at Gud ville bruke dette til å redde hele 
familien mange år senere.

Les 1 Mos 45,4–11. Hva var den større sammenhengen som Josef så? Hva var det 
som opptok ham mest?

Tenk på hva som kan ha fylt Josefs sinn da han som gutt ble ført i lenker bak en 
kamel og så opp mot barndomshjemmet i åsene da det forsvant i det fjerne. Og da 
han ble satt på auksjonsblokken og nysgjerrige kjøpere følte på ham og ydmyket 
ham med nærgående undersøkelser før de ga bud. Mange har sagt farvel til troen 
etter mindre ydmykelse og lidelse enn dette.

Josef kunne ha blitt bitter og sagt Gud farvel. I stedet valgte han å bevare troen 
midt i den opprivende kampen om hans sjel. Han ble snart vant til livet hos en av de 
viktigste militære i landet, og med Guds velsignelse vant han snart hans tillit (1 Mos 
39,1–4). Til slutt ble slaven en leder i Egypt.

Til tross for de dårlige familieforholdene som historien avdekker og til tross for 
forræderi og ondskap, fikk historien en lykkelig utgang. Men hvordan bevarer du 
troen og en forsonlig holdning når det ikke ser ut til å gå så bra som det gjorde 
for Josef?
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Fredag

TIL ETTERTANKE

Livet her i verden, der den store konflikten utspiller seg, går ikke bestandig slik vi 
planlegger. Da Adam og Eva holdt sine nyfødte i armene, ante de ikke at den ene 
ville drepe den andre. Da Sippora giftet seg med Moses, fikk hun ikke den fremti
den hun forestilte seg. Og tror du Leas ekteskap ble det hun hadde drømt om som 
ungjente? Ungdommen Jeremia hadde sikkert sine håp og planer, men det gikk helt 
sikkert ikke ut på å bli misforstått, refset og hengt ut som landsforræder. Og ville 
ikke David og Batseba ha foretrukket en annen utgang på sin historie? 

Hva med Jesus? Ja, men han kom jo til jorden for å dø. Det var hele poenget. Men 
den menneskelige siden av ham som kom til uttrykk i Getsemane: «Min Far! Er det 
mulig, så la dette begeret gå meg forbi ...» (Matt 26,39). Å bli slått, hånet, spottet og 
korsfestet i en alder av 33 år, var nok ikke det noen håpet på. Livet kan og vil fare 
hardt frem mot oss. Men det burde vel ikke overraske noen? Hva hadde du tenkt deg 
i en syndig verden? Et paradis? Edens hage er borte. Men den kommer tilbake, og 
da vil forskjellen på livet vårt nå og vårt fremtidige liv bli mye større enn avstanden 
mellom det vi håpet på og det som kom i stedet.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva er viktige forskjeller mellom søsken som bevarte troen på Gud og dem 

som ikke så behovet for det? 

2. Hvordan kan vår tids familier få en positiv morgendag når det virker som om 
søskenrivalisering og misunnelse skal ødelegge Guds plan for dem? Hva kan 
gjøres for familiene i kirken så de kan se at Gud har en bedre plan for dem?

3. Hva kan gjøres for medlemmer i din menighet som føler seg alene i verden og 
synes at livet er meningsløst og uten verdi? 

4. Hvordan kan løftet om det evige liv forhindre at du blir overveldet av skuf
felse fordi livet ikke ble slik du hadde håpet?
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16 .  j anuar

SKIPPERENS HELOMVENDING
Eraldo, Brasil

Eraldo hadde vært skipper på katolikkenes elvebåter 
i øvre Amazonas i flere år og var lommekjent på 

elva. Iblant fraktet han prester, men han ble også selv 
betraktet som en ”hellig mann”.

En dag fortalte folk i landsbyene om en annen båt som trafikkerte Amazonas og ville prakke 
på folk en merkelig religion. Båten het Luzeiro, og folkene tok seg av de syke og inviterte dem til 
møter.

”Ta imot hjelpen,” sa Eraldo, men hør ikke på dem. ”Og bosetter de seg, så kast stein etter dem 
eller brenn huset deres.”

En dag kom Eraldo over Luzeiro på Amazonas. Han kjørte tett innpå den så de nesten kol
liderte, men kapteinen på Luzeiro bare smilte og vinket.

Så en dag fikk Eraldo vite at moren hans var blitt adventist! Han snakket ikke til henne på tre 
måneder. Men en dag sa han:

”Du bør ikke ha noe med dem å gjøre. De holder sabbat og spiser ikke svinekjøtt. De er rene 
fariseerne!”

Eraldo fikk presten til å besøke moren. Han sto i kjøkkenet og hørte på dem. Presten spurte, og 
moren svarte fra Bibelen. Så sa presten: ”Jeg vet at det stemmer, det du sier.”

Hvorfor skal jeg være katolikk hvis det mor tror på, er sant, tenkte Eraldo. Dagen etter snakket 
han med adventistpastoren, og noen uker senere ble han døpt.

Eraldo arbeidet som vaskehjelp i adventkirken en stund, men ikke lenge etterpå var han igjen 
ute på Amazonas, nå som kaptein på Luzeiro!

Da folk i landsbyene fikk se Eraldo på Luzeiro, ble de forundret. Et sted ble han i to måneder, 
og alle lederne i landsbyen tok imot adventbudskapet.

”De så at jeg var blitt en annen. Jeg hadde vært et dårlig menneske, men da jeg begynte å lese i 
Bibelen, så jeg at Gud hadde forandret Paulus og skjønte at han kunne forvandle meg også.”

Eraldo er stadig kaptein på Luzeiro og andre ADRAbåter. Han er fast inventar i menighetens 
arbeid langs Amazonas.

”Jeg elsker arbeidet. I dag er jeg sjef for ADRAbåtene, og det er godt å hjelpe mennesker.”
Et av prosjektene 13. sabbat er å bygge en ny ”kirkebåt”. Takk for gavene.

• Brasil har et rikt dyreliv med uvan-
lige dyr som armadilloer, tapirer, 
jaguarer og pumaer.

• Skogbruk og gruvedrift, fiske og 
landbruk er viktig i Brasil, men også 
en trussel mot miljøet.

• Fotball er den viktigste idretten. 
Brasil har vunnet VM fem ganger.



Bakgrunnsstoff
Dom 4; Dom 6; Dom 14; Hebr 11,32; 1 Sam 2,12–25; 8,1–7.

Minnevers
«Hanna ba og sa: Mitt hjerte fryder seg i Herren. Herren gir meg stor kraft. Jeg 
ler av mine fiender, for jeg gleder meg over din frelse» (1 Sam 2,1).

Dommertiden var en kaotisk periode. Guds folk gjorde det som var ondt i Herrens 
øyne, Gud «overlot» dem til undertrykkere, folket ropte til Herren, og Herren opp
reiste en redningsmann som ga landet fred. Helt til den samme traurige runddansen 
startet igjen.

Debora var en av Israels dommere. Hun innga tillit hos dem som var sammen 
med henne. Hun og Jael er helter, mens mennene måtte oppmuntres. De var forknytt 
og manglet tro. Et gjennomgangstema i den store striden ser vi også i historien om 
Gideon. Her sto Guds folk overfor umulige odds.

Samson var en av de siste dommerne. Etter ham sank nasjonen ned i anarki og 
forfall. Han var en motvillig helt, som var mer opptatt av å løpe etter kvinner enn av 
å følge Gud. Slik var han et speilbilde for folket, som heller ville tilbe avguder enn 
tjene Herren. 

Samuel gir folket nytt håp. I hans tid fikk man en ny lederstruktur, med konger. 
En av hans siste offentlige handlinger var å salve kong David.
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Søndag

DEBORA

Historien om Debora kaster nytt lys over den store konflikten. Guds folk undertryk
kes og står overfor umulige odds. Dette er en parallell til det vi så i Åp 12: Den ulike 
kampen mellom en sjuhodet drage og et nyfødt barn (se tirsdagsavsnittet i uke 1). 

Blant hovedpersonene i historien er kanaaneerkongen Jabin, hærføreren Sisera og 
Debora. Hun var profet og dommer (avgjorde sivile tvister mellom motparter). Hun 
nøt en autoritet og innflytelse som var uvanlig for kvinner den gang. 

Les Dom 4. Hvordan kommer temaet den store konflikt til uttrykk? Hvem ga Israel 
seier enda de ikke fortjente det? 

Helten i historien er Hebers kone, Jael. Hun var ikke redd for å identifisere seg med 
Guds folk og spilte en viktig rolle for seieren over Guds fiender. Det er ikke lett å 
vurdere hennes handlinger ut fra dagens moralske perspektiv. Og vi må selvsagt 
ikke bruke hennes handlinger til å rettferdiggjøre bedrag og vold for å nå våre mål, 
om de er aldri så gode. 

I drøftingene før konflikten forsikrer Debora Barak om at utfallet er i Guds hånd 
(et ekko av den store konflikten). To verb brukes for å beskrive hvordan Gud ville 
gjøre dette (Dom 4,7). Han vil «dra» Sisera (NBK, ordet brukes om å fange fisk i en 
not) til elven Kisjon, hvor han vil «gi» ham i Baraks hånd. Deboras takkesang  
(Dom 5) avslører noen av detaljene. I høljregnet satte Siseras vogner seg fast i trange 
dalsøkk nær elven Kisjon. Dråpene falt fra skyene (5,4.5), og skapte en styrtflod. 
Den feide bort mange av fiendens soldater (5,21), og Israel ble reddet. 

Tenk på den tilliten disse krigsfolkene hadde til Debora. Dette var (selvsagt) bra, 
men hvorfor skal vi være forsiktig med å stole for mye på noen? 
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Mandag

GIDEON

Les Dom 6,1. Hva skjer? Se Dom 6,10.

Etter Debora hadde landet fred i 40 år, men siden lå de igjen under for under
trykkere. Denne gangen var det midjanittene og deres allierte som gjennomførte 
lynangrep inn i Israel. De ødela avlingen og stjal buskapen (Dom 6,3–5). Israel ble 
utarmet og ropte til Herren (Dom 6,6.7). De skjønte at de fasjonable gudene deres 
ikke var til noen nytte nå.

Les Dom 6,12–16. Hva sa Herrens engel til Gideon, og hvordan reagerte han? 
Burde han ikke ha skjønt hvorfor det hadde gått slik? Se Dom 6,7–10.

Til tross for Gideons klage, som var grunnløs (de ble undertrykt fordi de var uly-
dige), var Gud klar til å redde dem igjen, men denne gangen trengte han Gideon. 
Tenk at Gud kalte ham en djerv kjempe selv om Gideon hadde et helt annet syn på 
seg selv: «Hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg 
er den yngste i min fars hus» (Dom 6,15). Noe av Gideons styrke var hans følelse av 
svakhet og manglende storhet. 

Legg også merke til hva Gideon hadde bedt Herren om (Dom 6,36–40). Han var 
klar over de oddsene de hadde mot seg og sin egen svakhet. Derfor ba han om viss
het om Guds nærvær. Her er én som er fullt klar over sin avhengighet av Herren. I 
Dom 7 leser vi om Guds utfrielse og Gideons suksess mot folkets undertrykkere.

Hvorfor valgte Herren å bruke syndige mennesker under denne befrielsen? 
Kunne han ikke ha sendt «mer enn tolv legioner engler» (Matt 26,53) og løst 
problemet for Israel? Hva er vår oppgave som falne mennesker, både i den store 
konflikten og i utbredelsen av evangeliet?
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Tirsdag

SAMSON

Kamplinjene mellom det gode og det onde er diffuse i historien om Samson. Hans 
liv begynner feiende flott med en kunngjøring fra Herrens engel om at han skal være 
nasireer fra fødselen av. Engelen forklarer Samsons foreldre hvordan de skal for
berede seg på barnet. Moren skal ikke drikke alkohol eller spise forbudt mat (Dom 
13,4.13.14; se også 3 Mos 11). Ja, Gud hadde spesielle planer for Samson. Dessverre 
gikk det ikke så bra som det kunne ha gjort. 

«Da Samson var blitt voksen og skulle begynne å utføre sin guddommelige mi
sjon – nettopp da han mer enn noen gang burde vært tro mot Gud — knyttet han 
forbindelse med Israels fiender. Da han giftet seg med sin utkårede, prøvde han ikke 
å finne ut om han ville bli bedre i stand til å ære Gud, eller om han ville bli hindret 
i å utføre sin livsoppgave. Gud har lovt å gi visdom til alle som vil ære ham først av 
alt. Men de som bare tenker på å behage seg selv, har ikke fått løfte om noe.» – Alfa 
og Omega, bind 2, side 150 [PP 563]. 

Les Dom 14,1–4. Hvordan er det mulig at Gud brukte Samson svakhet for kvinner 
som et påskudd for «strid mot filisterne»? (vers 4)

Samson «stred» mot filisterne på flere måter, og hver gang var det et arrig svar på 
personlige fornærmelser. Først drepte han 30 mann og tok klærne deres med til bryl
lupsfesten for å betale en gjeld (Dom 14,19). Så ødela han avlingene deres da hans 
kone ble gitt til forloveren hans (Dom 14,20; 15,1–5). Deretter drepte Samson mange 
som hevn for at filisterne hadde drept konen hans og faren hennes (Dom 15,6.7.8). 
Da filisterne prøvde å hevne dette (Dom 15,9.10), drepte han 1000 mann med kjeve
beinet fra et esel (Dom 15,14.15). Til slutt rev han ned tempelet deres og drepte 3000 
fordi de hadde blindet ham (Dom 16,21.28.30).

En nokså ufullkommen helt. Det er visst ikke stort i Samsons liv vi kan etterligne, 
selv om han figurerer på den fine listen i Hebr 11. Men beretningen lærer oss en 
hel del under overflaten. Tenk på hva Gud kunne ha utrettet med Samson. Hva 
med oss? Hvor mye mer kunne vi ha utrettet om vi hadde oppfylt vårt potensial?
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Onsdag

RUT

Historien om Rut handler ikke om store fiendehærer som truer Guds folk. Nei, en 
familie er nesten ved å dø ut, men i stedet vekkes den til nytt liv. Fortellingen favner 
to store temaer, at Guds skaperverk ødelegges og hans folk er truet. Men Rut skildrer 
også den store konflikten på det personlige plan. 

Det er ingen overraskelse at Juda opplevde hungersnød i dommertiden (Rut 1,1; 
5 Mos 28,48; 32,24; se også Dom 17,6; 21,25). Dette var et tegn på at paktsfolket 
hadde forlatt Gud. Synd og opprør hadde omformet et land som fløt med melk og 
honning til en skrinn ødemark. Men i Ruts bok hadde Gud «tatt seg av sitt folk og 
gitt det brød» (Rut 1,6).

Da Elimelek dro til Moab sammen med Noomi og småguttene, var det for å skape 
seg en fremtid. I fiendens land gikk det bedre en stund, men da mannen og de to 
sønnene døde, bestemte Noomi seg for å vende hjem.

Les Rut 1,8.16.17. Hva er så spesielt med at Rut ville bli med Noomi?

Rut tilhørte et folk som ofte hadde prøvd å ødelegge Israel. Likevel gjorde hun felles 
sak med Guds folk og tilba deres Gud. Hun ble godt mottatt i det nye hjemlandet, 
ikke bare av Boas (Rut 2,10), men også av dem som kjente til henne (Rut 2,11). Boas 
var sikker på at hun også fant nåde i Guds øyne (Rut 2,12), og han var villig til å 
gifte seg med henne (Rut 3,10.11).

Men det fantes en nærmere slektning. Han hadde førsteretten til jorden etter den 
avdøde hvis han giftet seg med Rut. Han var imidlertid ikke interessert i enda en 
kone. Det passet ikke inn i de økonomiske planene hans (Rut 4,6). Vitnene i porten 
velsignet Rut og sammenlignet henne med de store kvinner i Israels historie (Rut 
4,11.12). Dette gikk i oppfyllelse, for en av hennes etterkommere er Messias (Rut 
4,13.17; Matt 1,5.6).

Snakk om solskinnshistorie! Dessverre er det ikke så mange slike tilfeller. Heller 
ikke utenfor Bibelen. Men også her kan vi se hvordan Guds vilje til slutt vinner frem 
enda det lenge kan se mørkt ut. Dette er godt nytt for alle som elsker ham og setter 
sin lit til ham. 

Studium 4  /  23. januar

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 6 37

Torsdag

SAMUEL

Hva har begynnelsen av Samuels bok med den store konflikten å gjøre? Det finnes 
ingen åpenbar trussel mot skaperverket, og det står ingen store hærer på grensen. 
Det ondes angrep er mer innfult.

Les 1 Sam 2,12–25. Hvordan kommer det godes kamp mot det onde til syne i disse 
versene?

«Selv om han var utpekt til å styre folket, var han ikke i stand til å styre sin egen 
familie. Eli lot sønnene gjøre som de selv ville. Han ønsket fred og ro og brukte ikke 
sin myndighet til å rette på barnas dårlige vaner og tilbøyeligheter. Heller enn å gå i 
rette med dem og straffe dem, gav han etter for deres ønsker og lot dem få sin vilje.» 
– Alfa og Omega, bind 2, side 163 [PP 575].

Som kontrast til dem ser vi en liten gutt i prestedrakt (1 Sam 2,18.19), som i likhet 
med Jesus «gikk fram i alder og visdom» (1 Sam 2,26; Luk 2,52). Denne Samuel 
ble en stor leder i Israel. «Da forsto hele Israel fra Dan til BeerSjeba at Samuel var 
betrodd å være profet for Herren» (1 Sam 3,20).

Men alt gikk ikke godt. Folket lå i krig med filisterne, og de to sønnene til Eli ble 
drept. Filisterne røvet Guds ark, og 98åringen Eli døde da han fikk nyheten (1 Sam 
4,14–18).

Dessverre skulle Samuel komme til å få det samme problemet som Eli: sønner 
som ikke tok etter hans trofasthet (1 Sam 8,1–7). 

Samuel markerer et vendepunkt i Guds folks historie. Han var den siste av dom
merne og en nøkkelfigur i den store konflikten. Han hadde en stabiliserende inn
flytelse på folket i en kritisk tid. Det er synd at sønnene ikke fulgte i farens fotspor, 
men Gud er ikke bundet av dynastier. På grunn av deres frafall forlangte folket en 
konge, noe som ikke var så veldig smart i lys av senere historie. 

Enten vi kommer fra gode eller dårlige hjem, er vi ansvarlige for vårt valg av leder 
i den store konflikten. Du har sikkert gjort mange feil, men hvorfor må du alltid 
huske at det i dag ikke er for sent å gjøre det som er riktig i Guds øyne? I morgen 
kan det være for sent, men ikke i dag.
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Fredag

TIL ETTERTANKE

Bibelen underslår ikke menneskers synd og ondskap. Hvordan skulle den ellers 
kunne tegne et riktig bilde av menneskenaturen? Vi finner en særlig klar skildring 
av menneskelig ondskap i 1 Sam 2,12–25, der sønnene til Eli står i kontrast til den 
unge Samuel. I 1 Sam 2,12 står det: «Elis sønner var ugudelige [KJV: sons of Belial]. 
De kjente ikke Herren». 

I dette verset får «Elis sønner» tilnavnet «Belials sønner», et uttrykk for «ugude
lige mennesker». Belial er et ord som brukes i mange sammenhenger, nesten alltid 
negativt. Det er beslektet med det hebraiske bl og bli, som betyr «nei» eller «ikke» 
eller «uten». I seg selv betyr Belial «verdiløs» og «unyttig», og andre steder brukes 
det slik det ble brukt om Elis sønner; det vil si at andre ble kalt «sønner av Belial» 
(2 Krøn 13,7; 1 Kong 21,13). I Ordsp 6,12 er det jevnstilt med de ugudelige. (I andre 
skrifter fra Det nære østen betraktes Belial som et navn for Satan.) Nesten overalt i 
Bibelen er det et negativt uttrykk. 

Som mennesker skapt i Guds bilde var det en mening med deres liv. Men ifølge 
Bibelen var disse mennene unyttige, «sønner av det unyttige». De levde et bortkastet 
liv. Vi er enten for Herren og gjør noe som har mål og mening for ham, eller vi er 
unyttige. Dette gir jo mening, for hele vår eksistens og formål i livet stammer fra 
ham.

  Spørsmål til drøftelse
1. Bibelen er utvetydig: Det finnes ingen mellomting i den store konflikten: Vi 

er enten for Kristus, eller vi er for Satan. Men kontrastene er vel ikke alltid så 
klare her i livet? Noen ganger er det ikke så lett å skille mellom rett og galt. 
Det er ikke alltid lett å vite hva man skal gjøre. Hvordan kan vi finne hjelp til å 
ta de riktige beslutningene når det ikke er så lett å vite hva det «riktige» er?

2. Hvordan har folk som du har sett opp til, skuffet deg? Og hvordan har du 
skuffet dem som en gang så opp til deg? Hva har dette lært deg om tro, tillit, 
nåde og menneskers svakheter?
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HØVDINGENS DRØM
Waciri, Brasil

Waciri er oppvokst med bestemorens historier om 
Lee og Jessie Halliwell, Luzeiromisjonærene 

som kom med håp og helse til jungelen.
Da bestemorens far fikk kontakt med Lee Halliwell, 

brukte de fingerspråk. Han skjønte at de kom for å hjelpe. De ble venner, og siden fortalte han 
andre stammer om dem.

De innfødte var fascinert av den hånddrevne grammofonen som spilte kristne salmer. De elsket 
musikk, og nyheten om maskinen spredte seg langs Amazonas.

Iblant kom Halliwell til nye landsbyer uten at høvdingvennen var med. En gang nådde de en 
farlig stamme som gikk under navnet ”hodehoggerne”. En ungdom som var med i båten, fikk øye 
på noen av mennene langs elva. De pekte på Luzeiro, og så pekte de på hodene sine. Ungdommen 
var sikker på at de ville hogge hodet av misjonærene. Han løp bort til Halliwell og advarte ham: 
”Vi må snu! Ikke gå i land her!”

”Nei,” sa Halliwell. ”Ta det med ro.”
Halliwell hilste på de innfødte. De pekte stadig på hodene sine. Plutselig skjønte han det. Han 

skyndte seg å finne frem grammofonen. De innfødte strømmet til. Musikken åpnet veien til denne 
fryktede stammen.

Lee Halliwell holdt kontakten med sin venn høvdingen. Etter hvert fortalte han ham om sab
batshelligholdelse og rene og urene dyr.

”Oldefar spiste mange slags kjøtt,” sa Waciri. ”Etter hvert sluttet han med villsvin, apekatter, 
skilpadder og uren fisk. Til slutt spiste de ikke annet kjøtt enn rådyr.”

For noen år siden måtte stammen flytte ut av jungelen og slå seg ned i utkanten av Manaus. 
Ikke alle trodde på Gud, og det var mye drikking og slagsmål.

Da Waciri ble høvding, forbød han alkohol i stammen. Og han oppfordret alle til å holde sab
baten. Nå er halvparten sabbatsholdere. 

Waciri ønsket seg et sted der de kunne tilbe Tupan (Gud). En natt så han et vakkert Tupanhus 
i en drøm, med tak, vegger og golv. Da han våknet, tegnet han huset. Men det gikk tolv år før det 
sto ferdig.

”Vi hadde ikke en eneste real,” sier Waciri. ”Men jeg trodde at Gud ville sende pengene, for 
han hadde sendt drømmen.”

En dag kom det en ladning tømmer til stammen, nok til et tak. Så kom murstein, stoler, taler
stol. Og snart sto kirken der.

Folket hans har møter der hver sabbat, og freden hviler over lokalsamfunnet. ”Det var mye 
slåssing i førstningen, men Gud har gitt oss fred. De sinte har roet seg, og nesten alle er venner.”

• I Brasils åtte unioner er det 8106 
kirker og over 1,5 mill. medlemmer.

 • Landet har 87 grunn- og videregå-
ende skoler og 6 høyskoler/univer-
siteter.

• Brasils Hope Channel, Novo 
Tempo, sender på det regulære 
TV-nettet i verdens nest største by, 
São Paulo.



Bakgrunnsstoff
1 Sam 17,43–51; 2 Sam 11,1–17; 1 Kong 18,21–39; 2 Kong 19,21–34; Est 3,8–11; Neh 1.

Minnevers
«Jeg fortalte dem også hvordan Gud holdt sin gode hånd over meg, og hva 
kongen hadde sagt til meg. Da sa de: «La oss gå i gang med å bygge!» Og de 
tok fatt på det gode verket» (Neh 2,18).

Når vi sammenligner David, Elia, Hiskia, Ester og Nehemja, finner vi visse fel
lestrekk: Gud kan bruke «ubetydelige» mennesker til å demme opp for ondskapens 
bølge. I noen av disse historiene kan vi se at vi ikke behøver å la oss kue av overvel
dende ondskap selv om problemene er aldri så store. Vi kan stå fast i Guds kraft, for 
han er trofast mot paktsløftene som er oppfylt i Jesus. Når Guds folk holder ut i hans 
kraft, vil de se at det ondes makt ikke er stor nok til å vinne i det lange løp. 

Vår utfordring består i å glede oss i hans frelse. Dette gir ikke alltid mening i 
de utfordringene som iblant skyller inn over oss. Gleden over Guds utfrielse før 
befrielsen kommer, er en handling i tro og tilbedelse, ikke en logisk følge av det som 
foregår rundt oss. Men i lys av det Jesus har gjort for oss, er tillit til Guds trofasthet 
egentlig det eneste logiske alternativet.

40 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 6

Striden fortsetter

30. januarStudium 5



B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 6 41

Søndag

DAVID, GOLIAT OG BATSEBA

Livet er innfløkt, for vi er kompliserte skapninger. Tenk deg, vi er skapt i Guds bilde, 
og så har vi skakkjørt oss selv. Ikke rart at vi har så stort et potensial for både godt 
og ondt. Og det er ikke bare det at enkelte viser stor «godhet» mens andre lodder 
fordervelsens dyp. Nei, begge ytterpunktene kan bo i samme person! Men heldigvis: 
Noen av dem som har falt dypest, har ved Guds nåde utrettet store ting for ham og 
for menneskeheten. Selvfølgelig forekommer også det motsatte. Satan er en realitet, 
den store konflikten er en realitet, og uten forbindelsen til Herren kan selv den beste 
bli fiendens offer (1 Pet 5,8).

Les 1 Sam 17,43–51. Hva sa David som er så viktig for å forstå hans seier? Se kon
trasten i 2 Sam 11,1–17. Hva består kontrasten i? Mannen er jo den samme. Hva var 
forskjellen?

David beseiret kjempen Goliat. Den samme David ga tapt for begjær og arroganse. 
Hvor mange kvinner hadde han allerede? Han ser én til, en gift kvinne til og med, 
og hvor er nå alt preket om at «det er Herren som rår for krigen» (1 Sam 17,47) eller 
«at Israel har en Gud» (1 Sam 17,46)? David visste nok at «det er Herren som rår for 
krigen» og at man må utkjempe den i Guds rustning på slagmarken i Eladalen. Men 
vel så viktig er det å gjøre det i dypet av sitt eget sinn. Det er der den store konflik
ten raser.

Da han kom til seg selv etter episoden med Batseba, hadde David hopet opp nok 
sorg og skyldfølelse til et helt liv. Sorgen fikk ham til å skrive Sal 51, der han ber 
om et rent hjerte (vers 10) og et fornyet fellesskap med Gud (vers 11,12). I den store 
kosmiske kampen er store menn like sårbare som den minste trell. Men Gud arbeider 
med alle som virkelig angrer.

Tenk på dine triumfer, skuffelser, seire og nederlag. Hvordan kan du anvende lær
dommer fra en av disse historiene på din situasjon akkurat nå?
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Mandag

Å VENDE HJERTET

Tisjbitten Elia er en av de mest fargerike personlighetene i Bibelen. Vi møter ham 
første gang hos en forfjamset konge, der han kunngjør at det ikke kommer regn de 
neste tre årene (1 Kong 17,1). Det var ikke lett å få adgang til en konge eller flykte 
fra ham, men denne hårete mannen med skinnklede om livet (2 Kong 1,8) slapp forbi 
vaktene, formidlet Guds budskap og stakk til fjells, cirka tolv kilometer borte.

Det var tunge tider for nordriket Israel. De fleste hadde forlatt Herren (1 Kong 
19,10) og tilba fruktbarhetsguder. Å si at det ikke ville regne, var å utfordre Baal, 
som angivelig ga regn, slik at man fikk gode avlinger og storfe som gjorde bøndene 
rike. De viktigste religiøse ritene fremmet fruktbarhet og profitt.

De neste tre årene er fruktbarhetsgudene avmektige. Så en dag konfronterer Elia 
kongen igjen og ber om et oppgjør med alle Baal og Astarteprofetene – én mot 850 
(1 Kong 18,17–20). 

Dagen kommer, og publikum stimler sammen på Karmelfjellet. Elia taler til fol
ket: «Hvor lenge vil dere halte til begge sider?» (1 Kong 18,21). Okser klargjøres til 
ofring, og folk venter spent på å se hvilken gud som kan svare med ild fra himmelen. 
Oksen var det største symbolet i de gamle fruktbarhetsreligionene. Nå ville gudene 
sikkert åpenbare sin makt.

Les 1 Kong 18,21–39. Dette er naturligvis et bilde på den store konflikten, men 
hva var det egentlig Elia ville skulle se skje i landet, og hva har dette med oss i dag 
å gjøre? 

1 Kong 18,37 har svaret. Det var ikke først og fremst mirakelet som var viktig, men 
Israels troskap mot pakten. Legg merke til hvem som hadde omvendt dem. Det var 
Herren selv, og til og med før selve mirakelet. Men Gud tvinger ingen til å vende om. 
Han sender sin hellige Ånd, og folket må først reagere på Åndens appell og vende 
om til ham. Først da kan de handle ut fra dette valget. Slik er det fremdeles. Det er 
ved Guds kraft at hjertet slår, men han tvinger det ikke til å følge ham. 

Studium 5  /  30. januar

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 6 43

Tirsdag

OPPRØRSKE ORD 

Hiskia var konge i Juda da den nye supermakten Assyria inntok nordriket Israel og 
førte innbyggerne til Mesopotamia (2 Kong 18,9–12). «Ved å spre dem blant hednin
gene ville han prøve å oppnå den hensikt med dem som ikke lenger var mulig i deres 
fedreland. Han vil gjennomføre sin plan om å frelse alle som vil ta imot benådning 
ved troen på menneskehetens frelser. Gjennom de lidelser Israel måtte gjennomgå, 
gjorde han det mulig å åpenbare sin herlighet blant alle folk på jorden.» – Alfa og 
Omega, bind 3, side 134 [PK 292].

Noen år senere vendte assyrerkongen Sankerib sin oppmerksomhet mot Juda. Han 
inntok alle landets befestede byer og påla dem en heftig skatt (2 Kong 18,13–15). 
Hiskia tømte både templets og slottets skattkammer, men assyrerkongen var ikke 
fornøyd og sendte tjenestemenn for å forhandle om Jerusalems overgivelse.

Assyrerne spottet folket og sa at gudene til folkene rundt dem ikke hadde reddet 
dem fra Assyria, så hvorfor trodde jødene at deres Gud var noe bedre? (se 2 Kong 
18,28–30.33- 35). 

Da gjorde Hiskia det eneste han kunne gjøre – han ba (2 Kong 19,15–19). Gud 
hadde allerede brukt Jesaja til å oppmuntre Hiskia (2 Kong 19,6), og nå sender han 
profeten til ham igjen.

Les 2 Kong 19,21–34, spesielt vers 21 og 22. Hva er Guds budskap til sitt folk i 
denne krisetiden?

Resultatet fikk man da den store assyriske hæren slo leir utenfor Jerusalems murer. 
Da de forskremte innbyggerne i byen sto opp en morgen, var det ikke de siste for
beredelsene til å innta den beleirede byen de fikk se. Nei, så langt øyet rakk så de 
soldater som lå dødsens stille på bakken (2 Kong 19,35). Vanæret vendte assyrerkon
gen hjem, der to av sønnene hans tok ham av dage (2 Kong 19,36.37).

Hvordan kan vi lære å stole på Gud selv om omstendighetene er nedslående og 
tilsynelatende håpløse? Hvorfor må vi alltid ha den store sammenhengen for øye, 
spesielt når det ikke går så godt?
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Onsdag

DØDSDOM

Det er vanskelig å forstå skikkene i det gamle perserriket, der historien om Ester 
utfolder seg. Men én ting er sikkert: Gud hadde brukt dette imperiet i oppfyllelsen 
av paktsløftene til Israel, løfter som strakte seg helt tilbake til Abraham (se 1 Mos 
12,1–3; Jes 45,1; 2 Krøn 36,23).

Den unge jødejenta Ester var blitt dronning. Hennes vei til toppen gikk ad ganske 
andre stier enn f.eks. Josef i Egypt eller Daniel i Babylon. Men hun var (som dem) 
akkurat der Herren ville hun skulle være, og Gud brukte henne på en måte som viser 
hvordan den store konflikten kan utspille seg i historien.

Les Est 3,8–11. Hva ville det ha fått å si for Guds planer med jødefolket hvis dekre
tet var blitt gjennomført? 

«Kongen var ikke klar over hvilke vidtrekkende følger det ville få å gjennomføre 
denne planen i sin helhet. Det var Satan som stod bak, og han forsøkte å utrydde 
dem som tok vare på kunnskapen om den sanne Gud.» – Alfa og Omega, bind 3, side 
316 [PK 601, 602]. Frelseren skulle også komme fra de samme menneskene.

Det er tankevekkende at saken startet med tilbedelse (se Est 3,5.8) og at en 
bestemt gruppe mennesker nektet å følge makthavernes lover og skikker. Sammen
hengen blir naturligvis en annen i endetiden. Men det er likevel snakk om konflikten 
mellom Kristus og Satan, og de som vil være trofaste mot Gud, vil oppleve noe 
lignende som jødene den gang. I endetiden vil det komme et dekret om at «alle som 
ikke tilba dyrets bilde,» skal drepes (Åp 13,15). Det eneste vi lærer av historien, er at 
vi ikke lærer av historien.

Hvorfor har vi ofte så liten tillit til dem som er annerledes enn oss selv? Hvorfor 
burde de store sannhetene om skapelsen og frelsen (som viser hvor verdifull den 
enkelte er) overbevise oss om at denne holdningen er gal? Hvordan kan vi bli 
kvitt denne tilbøyeligheten?
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Torsdag

NEHEMJA

Historien om Nehemja utspilte seg i en tid da Israel ikke lenger eksisterte som poli
tisk enhet og folket bodde i fremmede land. Men Gud var trofast mot paktsløftene 
selv om folket ikke holdt sin del av avtalen.

Les Neh 1. Hva er bakgrunnen for hans bønn? Hvordan minner den om Daniels 
bønn i Dan 9,4–19? Hva er problemstillingen begge steder, og hvordan utspiller den 
seg gjennom hele den store konflikten?

Kongen lar Nehemja vende tilbake og gjenreise Jerusalem. Når han kommer dit, 
bruker Nehemja de første dagene til rekognosering. Han prøver å besiktige byen om 
natten, men det er helt ufremkommelig (Neh 2,14), så han går utenfor murene og tar 
dem i øyesyn (Neh 2,15). 

Les Neh 2,16–18. Hvordan tror du Nehemja fikk lederne til å begynne på noe de 
trodde var umulig? Hva kan dagens kirke lære av Nehemja?

Til å begynne med fortalte ikke Nehemja lederne hvorfor han var der, men det var 
noen som mislikte det de så og gjorde alt de kunne for å hindre at det ble gjort noe 
for å utbedre Jerusalem (Neh 2,10.19.20). Da arbeidet med å reparere murene startet 
(Neh 3), ble disse utenlandske tjenestemennene «fra seg av raseri» (Neh 4,1) og   
spottet innsatsen (vers 2, 3). Da de så at Guds folk mente alvor med arbeidet (vers 6), 
ble de sinte og planla et angrep (vers 7, 8).

Det ville ha vært lett å gi etter. Men folket fortsatte arbeidet til tross for alle slags 
intriger mot dem. Nehemja satte sin lit til Gud og sørget for å gjenreise muren. Han 
overlot fiendens trusler til Gud (Neh 6,14.15).

Alle møter hindringer. Hvordan vet vi når vi skal gi oss og når vi skal holde det 
gående? 
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Fredag

TIL ETTERTANKE

Bibelen åpenbarer gang på gang Guds trofasthet mot sitt folk. Mens det hele sto på, 
var ikke denne trofastheten alltid så innlysende. I de historiene vi tok opp, kunne vi 
se enden fra begynnelsen. Men noen av de involverte, så som hetitten Uria, kunne 
ikke det. I dag står vi midt i den store striden, like sikkert som at de menneskene vi 
har studert, gjorde det. Og mange av de andre som er nevnt i teksten, fikk ikke se at 
det gikk så bra. Så vi må huske det Paulus skrev: «Derfor mister vi ikke motet, for 
selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for 
dag. De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av 
herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øye, men det usyn
lige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig» (2 Kor 4,16–18). Her viser Paulus 
til noe utover menneskets daglige slit og svakheter, det håpet som gjør livet her til 
noe mer enn en trist farse.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvilke andre bibelløfter peker mot vårt endelige håp? Finn så mange dere 

kan, les dem høyt og drøft det de sier. Hva slags bilde tegner de for oss?

2. Det som gjorde Davids fall så tragisk, var at Gud hadde velsignet ham så 
høyt. Men likevel syndet han slik han gjorde. Tenk ikke bare på det negative, 
tenk på den ene positive siden ved hele den tarvelige historien: Guds nåde 
mot en som hadde falt så lavt fra så høyt et plan. Hva sier dette om hvor om
fattende frelsen i Jesus egentlig er? Hvordan kan vi ha visshet om at vi kan få 
tilgivelse dersom vi angrer som David, uansett hva vi har gjort eller hvor dypt 
vi har falt?
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30 .  j anuar

FRED, 1. DEL
Michael, Brasil

Michaels mor var 17 år da hun fikk ham og ga ham bort til foreldrene sine. Besteforeldrene 
gjorde sitt beste for gutten. Til han var 11 år, var han med dem i pinsekirken hver søndag. 

Da orket han ikke støyen og alt pengemaset lenger. Han stengte seg inne på rommet sitt og sank 
ned i depresjon.

Han gikk aldri noe sted annet enn på skolen. Han ble fanget av internettet og levde i den 
virtuelle verden.

Men en tordenstorm slo ut internettet. Strømmen kom tilbake, men ikke nettet. 
Michael slo på TVen og klikket seg gjennom kanalene. Plutselig hørte han en stemme! ”Stopp 

ved denne kanalen.” Noen sang: ”Happiness was close, but I did not notice […] God woke me up 
and showed me love […] a gift from God […].” Gruppa het King’s Heralds.

Dette må jeg ha, tenkte Michael. Så begynte et bibelstudium, og Michael slo av. Jeg vil ha 
fred, ikke religion, tenkte han. Men sangen ”Gift from God” hadde festet seg.

Hver dag slo Michael på TVen. Han ventet på sangen, men fikk med seg mye annen kristen 
musikk på programmet ”Musikkboksen”. En dag oppdaget han at han så på Novo Tempo, adven
tistenes kanal.

På en offentlig fridag så Michael på Novo Tempo i 16 timer i håp om å få høre ”Gift from 
God”. Han fikk med seg mange bibelstudier, taler, helseprogrammer og musikk.

Han hørte om sabbaten og helligdommen i himmelen. ”Hva slags mennesker er dette?”, tenkte 
han. Han ble som besatt av Novo Tempo. På ett år så han alle Novo Tempos programmer og ble 
adventist på rommet sitt.

Besteforeldrene var bekymret. Han var visst blitt enda mer deprimert, for nå ville han ikke 
spise svinekjøtt lenger.

En dag mens Michael så på Novo Tempo, appellerte evangelisten til seerne, de som var adven
tister i det skjulte: ”Hvorfor er du ikke døpt? Hvorfor nøler du? Hvorfor ikke gjøre det nå?”

”Fordi jeg ikke tilhører noen kirke, svarte Michael.”
”Du tilhører denne kirken,” sa evangelisten. ”Du skal bare bekrefte det ved å la deg døpe. 

Overgi deg til Jesus i dåpen.”
Michael var sikker på at ordene gjaldt ham personlig.

Fortsetter neste uke.



Bakgrunnsstoff
Matt 1,20–23; Joh 9,39; Matt 3,7–12; 4,1–10; 5 Mos 34,1–4; Åp 21,10.

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

«Da Satan fikk vite at det skulle herske fiendskap mellom ham og kvinnen og 
mellom hans ætt og hennes ætt, visste han at hans verk med å forderve menneskena
turen ville møte motstand [...] Da frelsesplanen ble mer fullstendig åpenbart, gledet 
Satan seg sammen med sine engler fordi han etter å ha fått mennesket til å falle, 
kunne bringe Guds Sønn ned fra hans opphøyde stilling. Han erklærte at hans planer 
hittil hadde lykkes på jorden, og at Kristus kunne bli overvunnet når han tok på seg 
menneskets natur. Dermed ville menneskenes gjenløsning bli avverget.» – Alfa og 
Omega, bind 1, side 45–46 [PP 66]. 

Denne uken skal vi se på fristelsene i ørkenen. Dette er kanskje Bibelens klareste 
fremstilling av den store konflikten mellom Kristus og Satan. Satan hadde gjort krav 
på verden, men Kristus kom for å vinne den tilbake. Det var det frelsesplanen gikk 
ut på. Satan hadde ikke klart å drepe Jesus som spedbarn, men nå gjorde han et nytt 
forsøk på å sabotere frelsen. Det er dette fristelsene i ørkenen går ut på.
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Søndag

IMMANUEL TIL UNNSETNING

Les Matt 1,20–23. Hva betyr navnet «Immanuel»?

Hvorfor kom Jesus til jorden for å være «med oss»? 
For det første kom han for å ta tilbake Adams tapte herredømme (Rom 5,12.15). 

Vi får et glimt av Jesu kongelige side (herredømme) da han inspirerte folkemengden 
(5000 ville krone ham til konge), og da barna sang hosianna (en form for lovprisning 
rettet mot en som skulle redde folket fra dets fiender). Vi ser også hans makt over 
skaperverket, som da han gjorde ødelagte mennesker friske igjen (f.eks. den blindfødte 
mannen og kvinnen som blødde i 12 år) og i hans makt over naturen, f.eks. da han stil
let stormen og sa at vinden og bølgene skulle tie.

Dessuten kom han med dom og for å gjøre ende på djevelens gjerninger (Joh 
9,39; 1 Joh 3,8). Hvor ofte funderer vi på hvorfor det onde har gode dager? Jesus 
taler mot urettferdighet og forsikrer oss om at enden er i sikte. Djevlene anerkjente 
Jesus som en som hadde makt over dem. Ofte ropte de opp om hvem han var, iblant 
også før Jesus ville det. Han formidlet fred til besatte mennesker og ga dem helsen 
tilbake når andre flyktet av angst. 

For det tredje kom Jesus for å lete etter de bortkomne og berge dem (Luk 19,10), 
og han bar bort deres synd (Joh 1,29). Han ble lik oss så han kunne være en barm
hjertig og trofast øversteprest og føre oss tilbake til Gud (Hebr 2,17). «Helt fra første 
stund var paktens formål å takle synden, redde menneskene fra den og gi dem nåde, 
tilgivelse, rettferdiggjørelse, herliggjørelse. Dette ble nå oppfylt i Jesus Kristus.» 
– N. T. Wright (2009–09–25): Justification: God’s Plan and Paul’s Vision (Kindle 
Locations 1462–1463, Kindle-utgave).

Og sist men ikke minst kom Jesus for å la oss og hele universet få se Guds natur 
(Joh 14,9).

Hvordan kan og bør disse grunnene for Kristi komme gi deg en bedre vandring 
med Gud?
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Mandag

JESU DÅP

Det må ha gått et spenningens sus gjennom hele landsdelen da døperen Johannes sto 
frem. Her var en som gikk kledd som profeten Elia (Matt 3,4; 2 Kong 1,8). Han var 
den første profetiske røsten på 400 år. Aldri før hadde Gud vært taus så lenge. Nå 
talte han igjen. Noe viktig måtte være på gang.

Les Matt 3,7–12. Hvorfor samlet døperen Johannes domstemaer – vreden som skal 
komme (vers 7), øksen som ligger ved roten av trærne (vers 10), rensing av kornet 
på treskeplassen (vers 12) og agner som brenner i en uslukkelig ild (vers 12) – i   sin 
omtale av Messias?

Folk trodde de levde i de siste dager. De så at Johannes kom fra ødemarken og sa 
at de skulle gå ned i Jordan og bli døpt. Dette ble nesten en ny utvandring. For å 
bli rene og rede til å innta løftets land, måtte de bli våte (ikke krysse et tørrlagt 
elveleie). Messias skulle føre dem fra seier over romerne til opprettelsen av det evig
hetsriket som profetene hadde talt om. Det var iallfall det mange av dem trodde.

Men verken Johannes eller Jesus startet noen politisk bevegelse. Dette var en 
frelsesbegivenhet. Lukas forklarer det Johannes gjorde med et sitat fra Jesaja. Det 
beskriver den veien Gud ville lage så de bortførte kunne komme hjem til løftets land 
(Luk 3,3–6). Jeremia forklarer hensikten med den spesielle veien: for at også sam
funnets mest sårbare, de blinde, de lamme, de gravide, mødre med småbarn og alle 
andre som ønsket å gå tilbake til det lovede land, skulle kunne gjøre det (Jer 31,7–9). 
Det er ikke rart at folk strømmet til Johannes. De fattet håp om at også de kunne få 
være med når Guds store dag snart skulle komme. 

Men dagen kom slik de færreste hadde regnet med. Ikke fordi de ikke hadde fått 
beskjed, men fordi de ikke forsto Skriften (Luk 24,25–27).

Trofaste mennesker misoppfattet mange ting omkring Herrens første komme. 
Hvordan kan vi unngå misoppfatninger om hva Jesu annet komme går ut på?
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Tirsdag

STEINER TIL BRØD

Les Matt 4,1–3. Hva skjer, og hvorfor? Hvordan utspilles den store konflikten her?

«Da Jesus ble ført ut i ødemarken for å fristes, var det Guds Ånd som ledet ham. 
Han innbød ikke til fristelse. Han gikk ut i ødemarken for å kunne være alene, for å 
tenke over sin misjon og sin gjerning. Ved faste og bønn skulle han styrke seg til den 
blodbestenkte stien han måtte gå på. Satan visste at Frelseren hadde gått ut i øde
marken, og han mente at dette var det rette øyeblikket til å oppsøke ham.» – Alfa og 
Omega, bind 4, side 88 [DA 114]. 

Det er klare likhetstrekk mellom historien om Jesu fristelser og det israelittene 
opplevde på sine vandringer. Etter å ha kommet gjennom vannet, gikk Jesus inn i 
ødemarken, der han avsto fra mat og ble prøvet i 40 dager. Og Israel gikk gjennom 
vann (Rødehavet) og inn i ørkenen hvor de ikke hadde brød. Der ble de i 40 år. Legg 
merke til hvordan det er beskrevet i 5 Mos 8,2.3: «Du skal huske den lange veien 
som Herren din Gud førte deg disse førti år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg 
og prøve deg og få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller 
ikke. Han ydmyket deg; han lot deg sulte.»

Evangeliene forteller at Jesus ble sulten etter 40 dager (Matt 4,2). Da kom det én 
med et «godt» råd, ikke ulikt Jobs trøstere. Dette er ikke første gang Satan kom
mer for å «hjelpe» til i krise. Sak 3 forteller om øverstepresten på den tid Jerusalem 
skulle gjenreises etter det babylonske fangenskapet. Da han sto foran Gud i et syn, 
dukket én opp på hans høyre side. Den som sto på ens høyre side, var alltid ens 
mest pålitelige venn, den som vernet en mot alle angripere. Men ved øversteprestens 
høyre hånd i Sak 3 var ingen ringere enn «anklageren», og han utga seg for å være 
en betrodd venn.

Det samme skjedde med Jesus i ørkenen. Den som kom for å «hjelpe», røpet seg 
da han sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» (Matt 4,3). En 
engel fra Gud ville ikke ha sådd tvil om Jesu guddom.

Legg merke til hvordan Jesu svar (Matt 4,4) knytter an til utvandringen fra Egypt. 
«[Gud] ydmyket deg; han lot deg sulte, og han lot deg spise manna, en mat som ver
ken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever 
bare av brød; mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn» (5 Mos 
8,3).

Det er viktig at du ikke blir fristelsens offer, men hvorfor er det viktigere at ikke 
du fører andre ut i fristelse, også uten at du vet det?
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Onsdag

ENDA EN FRISTELSE

Den første fristelsen minner om utgangen fra Egypt, men den hadde sin rot i synde
fallet. Jesus prioriterte troskap mot Gud fremfor å gi etter for appetitten. Slik seiret 
han der Adam led nederlag ved kunnskapens tre. Men Jesus måtte overvinne enda to 
fristelser for å utligne menneskets forfall siden Adams tid.

Ifølge Matteus besto den andre fristelsen i at Satan førte Jesus opp på det høyeste 
punktet på tempelet, trolig det sørøstre hjørnet med utsikt til en bratt kløft. Igjen 
hører vi dette spottende spørsmålet: «Er du Guds Sønn», som avslørte at fristeren 
ikke var Jesu venn. 

Hva er Satans baktanke nå? Ville det ha bevist noe hvis Jesus hadde hoppet? (Matt 
4,5–7).

Jesus var ikke interessert i simple triks. Hans tillit til Gud var ekte, ikke noe påtatt 
som skulle imponere andre. Jesus viste sin tillit til sin Far da han forlot himmelen 
for å bli menneske og utsatte seg for bakvaskelse, offentlig ydmykelse og en urettfer
dig død (se Fil 2,5–8). Det var hans skjebne, og han var innstilt på den. Han skulle 
gjenvinne en verden som Adam og hans etterkommere hadde tapt. I Jesus skulle alle 
paktsløftene oppfylles, og verden skulle få tilbud om frelse.

Jesus svarer igjen med «det står skrevet». Han siterer igjen 5 Mos og knytter an til 
utgangen fra Egypt: «Dere skal ikke sette Herren deres Gud på prøve, slik som dere 
gjorde ved Massa» (5 Mos 6,16). Ved Massa hadde israelittene klaget over vannman
gel, og Moses slo på klippen for å skaffe vann. Senere sa Moses at folket hadde satt 
Herren på prøve da de sa: «Er Herren iblant oss eller ikke?» (2 Mos 17,7). Men Jesus 
falt ikke for knepet, selv om djevelen slengte på ordene «det står skrevet» (Matt 4,4.6). 

Det er ikke alltid lett å skille mellom tillit til Guds mirakler og en arrogant over
bevisning om det vi forventer av Gud når vi ber. Hvordan skiller du mellom de to? 
Ta det opp i gruppa på sabbaten. 
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Torsdag

DJEVELDYRKELSE

I Matteusevangeliet handler den første fristelsen om appetitt og den andre om å 
manipulere Gud. Den tredje var en direkte utfordring til Kristus selv, hans kongever
dighet og i siste instans hans oppgave på jorden.

Les Matt 4,8–10; 5 Mos 34,1–4 og Åp 21,10. Hva betyr uttrykket et «meget høyt 
fjell» som Satan førte Jesus til?

Bibelen bruker også ellers temaet om å komme opp på toppen av et meget høyt fjell 
for å se riker. Derav forstår vi at Jesus ikke var på noen turistreise. Det er knyttet 
en profetisk visjon til dette scenariet. Fra en fjelltopp fikk Moses se det lovede land 
slik det senere skulle bli, og Johannes fikk se fremtidens nye Jerusalem. Det Jesus 
ser, er mer enn bare landene i oldtidens romerske verden. Legg merke til at Satan 
stiller alt i det beste lys. Jesus får se rikdom og prakt, ikke kriminalitet, lidelse og 
urett.

Så sier Satan: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg» (Matt 
4,9). Det var den samme fremgangsmåten som da Satan lurte Adam og Eva til å ville 
bli som Gud (enda de allerede var skapt i hans bilde). Satan lot som om han var 
Gud og hadde enerett til verdens riker. Og alt dette kunne han med letthet overdra til 
Jesus mot en smule hyllest (se Luk 4,6 og Sal 2,7.8). 

Prøven gjaldt lojalitet. Hvem bør mennesket vise størst lojalitet? Da Adam og Eva 
ga etter for slangen, ga de i realiteten Satan førsterett på sin lojalitet, og denne smit
ten spredte seg fort til alle senere generasjoner. Uten Guds direkte inngripen ville 
den store konflikten ha vært avgjort i favør av Satan. Det ville ha betydd slutten for 
mennesket, og kanskje alt liv på jorden. Så mye sto på spill.

Legg merke til at Jesus, som Josef hos Potifars kone, ikke tillot det onde i sin 
nærhet. Han befalte Satan å gå sin vei. Det kunne ikke Josef gjøre, så han trakk seg 
tilbake fra ondskapens skueplass (1 Mos 39,11.12). Dette er også en enkel lekse for 
oss.

I de tre fristelsene brukte Jesus Skriften som forsvar. Hvilken praktisk betydning 
har det for oss? Hvordan kan vi oppleve samme slags seier i fristelsens stund ved 
å anvende Skriften?
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Fredag

TIL ETTERTANKE 

I litteraturhistorien kan man nok finne forfattere som berører temaet den store 
konflikten, og enkelte andre kristne overveier tanken i dag. Men ingen har et så 
utviklet verdensbilde i den store konfliktens tegn som Syvendedags Adventistkirken. 
En bokstavelig, fysisk, moralsk og åndelig konflikt mellom Kristus og Satan er et 
av kjennetegnene på adventistenes forestillingsverden. Ikke så rart. Gjennom hele 
Bibelen finner man det temaet som en forfatter har kalt «den kosmiske krig». Enkelte 
ganger, som i denne ukens lekse om fristelsene i ørkenen, ser vi temaet klart og 
tydelig. Forestillingen om en kamp mellom det gode og det onde finner man også 
utenfor en religiøs sammenheng. Dikteren T. S. Eliot skrev: «The world turns and 
the world changes/But one thing does not change./In all of my years, one thing does 
not change, . . . / The perpetual struggle of Good and Evil.» – The Complete Poems 
and Plays, 1909–1950 (New York, 1952), side 98. Ateisten Friedrich Nietzsche skrev: 
«La oss konkludere: De to motstridende verdiene «godt og ondt» har utkjempet en 
fryktelig kamp på jorden i tusenvis av år» – On the Genealogy of Morals and Ecce 
Homo (1967), side 52. I Skriften (med hjelp av profetiens ånd) trer denne konflikten 
og de evige problemstillingene som den reiser, tydeligere frem enn noe annet sted. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Sammenlign svarene dere ga på onsdagens spørsmål om skillet mellom tillit 

til Guds løfter om mirakuløs hjelp og en arrogant formastelse. Hvordan vet 
man hva som er hva?

2. Fristelsene kommer i mange avskygninger, og samtlige er tilpasset de for
holdene vi lever under. Og det som frister én person, behøver ikke å friste en 
annen. Hvordan kan vi bli fristet på mer utspekulert vis enn bare de opplagte 
syndene? 

3. Les gjennom Jesu fristelser i ørkenen og den ydmykelsen han ble utsatt for. 
Husk at han faktisk var «Gud med oss». Det er gjennom ham at «alt er blitt 
til» (Joh 1,3). Hvordan kan vi fatte denne utrolige tanken, at Gud utholdt den 
fryktelige kampen i vårt sted? Hva er større enn det? 

Studium 6  /  6. februar



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 6 55

6 .  feb ruar

FRED, 2. DEL
Michael, Brasil

Historien hittil: 12-åringen Michael hadde vært i en depresjon og holdt seg mest på rommet sitt. 
Der oppdaget han TV-stasjonen Novo Tempo, som drives av adventistene, og han fikk et ønske om 
å bli døpt.

Michael fant en adventkirke i byen og gikk dit sabbaten etter. Han fant førsteforstanderen og 
ba om å få bli døpt. Forstanderen ble glad, men sa at han måtte ta bibelstudier først. ”Men 

jeg har studert et helt år,” svarte Michael.
Senere den uken kom forstanderen hjem til Michael med en serie på 27 bibelstudier. Planen 

var ukentlige studier, men Michael ba om å få hele settet og fylte ut alt til neste gang. Han ville 
bli døpt.

Besteforeldrene hans ble sinte. ”Du får ikke bli med i en sekt,” sa de. Men Michael sto på sitt 
og håpet at de ville komme til dåpen. Etter å ha fastet og bedt i tre dager spurte han om de ville 
komme til dåpen. De sa ja, og etter dåpen arrangerte de en dåpsmiddag til ære for Michael.

Alle på skolen var forundret over forandringene i Michaels liv. Han var ikke lenger innesluttet, 
og startet snart en studiegruppe som mange av klassekameratene kom til. Han engasjerte seg også 
i kirken og i den søramerikanske divisjonens ”Kalebmisjon”, der unge mennesker bruker en del 
av sommeren til å drive evangelisering på steder der det ikke finnes adventister.

Under Kalebmisjonen fikk Michael høre om en av adventistenes internatskoler på ungdoms
trinnet, Instituto Adventista Agro-Industrial, eller IAAI. Bare de som vil følge skolens krav om 
tilslutning til adventistenes åndelige, sosiale, praktiske og akademiske verdier, får plass.

Men det var ikke gratis, og Michael dro til Manaus, den største byen i Amazonasregionen, og 
solgte bøker. En dag ble han imidlertid syk etter å ha drukket forurenset vann, og måtte innlegges. 
Da alle regningene var betalt, hadde han bare 1000 real igjen. Det koster 1500 real i måneden å gå 
på IAAI.

Michael var skuffet, men ga ikke opp. Han ba. Så oppsøkte han skolens rektor, Saulo Albino, 
som sa at det var flere som ville hjelpe ham økonomisk. Ved siden av studiene arbeider Michael to 
timer om dagen for å dekke noen av utgiftene, og om sommeren selger han bøker.

”Nå har drømmen gått i oppfyllelse. Nå har jeg fred”, sier Michael.

Instituto Adventista Agro-Industrial 
åpnet i 1968. Skolen ligger nordvest 
i Brasil. Dette kvartalet går en del av 
offeret 13. sabbat til bygging av en 
kirke på skolens område.



Bakgrunnsstoff
Matt 11,29; Rom 4,1–6; Matt 13,3–8.18–23; Matt 7,21–27; Jak 2,17; Matt 7,1–5.

Minnevers
«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere 
hvile» (Matt 11,28).

Når vi tenker på den store strid, ser vi ofte for oss de store trekkene. Dette oversikts
bildet kan kalles et «metanarrativ», en historie som dekker og forklarer en stor del 
av virkeligheten, i motsetning til en lokal fortelling, eller historien som forklarer noe 
som er av mer begrenset natur.

Men enda så altomfattende temaet om den store konflikten er, utspiller den seg 
hver dag her på jorden og i vårt liv, i vår væremåte overfor Gud, fristelser og andre 
mennesker. På grunn av store politiske og økonomiske begivenheter kan den berøre 
folks hverdagsliv. Slik stilles vi overfor de spørsmålene som den store konflikten 
reiser. 

Denne uken skal vi se på noe av det Jesus lærte om praktiske forhold som vi sliter 
med. Dette kan hjelpe oss å kjenne og gjøre Guds vilje i den store striden.
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FLERE SLAGS HVILE

«Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere 
finne hvile for deres sjel» (Matt 11,29). 

Hvordan kan vi få ro i sjelen ved å ta hans «åk» på oss?

Tilbudet peker på en personlig dimensjon midt i den større sammenhengen som er 
Jesu kamp for å befri folk fra fienden. Hans ord er hentet fra Jeremia. Profeten lover 
at folk skal få hvile i sjelen hvis de vender tilbake til fedrenes tro i stedet for heden
skapet hos nabofolkene (Jer 6,16).

Tanken om hvilen er viktig i Skriften. Den begynner med Gud selv. Han hvilte da 
han fullførte skaperverket (1 Mos 2,2). Denne hvilen innledet en sabbatshvile som 
ble feiret hver uke. Hvilen ble også feiret året igjennom på de store høytidene (f.eks. 
3 Mos 16,31), hvert sjuende år skulle landet ligge brakk (2 Mos 23,11), og hvert 50. 
år var det jubelår. Da skulle slavene settes fri og få sin gjeld ettergitt(3 Mos 25,10).

Man opplevde hvilen når Gud var til stede hos sitt folk (2 Mos 33,14), når det var 
«ingen motstander og ingen truende fare» (1 Kong 5,4) eller fiende (5 Mos 25,19). 
Man opplevde hvilen i det landet Gud ga sitt folk (Jos 1,13), spesielt når de kom 
tilbake fra fangenskap og eksil (Jer 30,10). Hvilen nøt man sammen med fremmede 
gjester (1 Mos 18,4) og i et stabilt familieliv (Rut 1,9; Ordsp 29,17). 

I fangenskap har Guds folk ingen hvile (2 Mos 5,4.5; Klag 1,3). De onde er som 
opprørt hav, de får ikke hvile (Jes 57,20). Den eneste hvilen slike mennesker kan 
se frem til, er døden og graven (Job 3,11.13.16.17.18). Åp 14,11 inneholder også en 
advarsel om hvile for dem som står på feil side i den siste tids store konflikt.

Den hvilen Jesus tilbyr, er et godt tilbud. Sabbaten inngår i tilbudet og gir oss tid 
sammen med Skaperen. Kristus forstår vår fortapte tilstand og tilbyr en hvile som 
gjenreiser oss. Og når vi gjør feil, har vi forsikringen om et hvilested hos Frelseren.

Hvor kan vi lære Guds hvile å kjenne, annet enn i sabbaten? Hvordan finner vi 
hvile for sjelen i Jesus? Se også Rom 4,1–6.
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Mandag

PLANTING OG INNHØSTING

Temaet den store strid er underforstått i Jesu lignelse om såmannen. Listen med fire 
slags respons på evangeliet viser at det ikke bare finnes «gode» og «onde» mennes
ker i verden. Livet er mer innfløkt enn som så, og vi må være forsiktige med hvordan 
vi er mot dem som ikke reagerer slik på evangeliet som vi synes de burde gjøre. 

Les Matt 13,3–8 og deretter Matt 13,18–23. Hvordan avslører denne historien hva 
den store konflikten går ut på?

Kampen om sjelene er virkelig nok. Fienden gjør det han kan for å få folk til å avvise 
frelsen. F.eks. skrev Ellen G. White dette om kornet som falt i veikanten: «Satan og 
hans engler er til stede i forsamlinger hvor evangeliet forkynnes. Engler fra himme
len gjør sitt beste for å virke på hjertene med Guds Ord. Men der er samtidig fienden 
ivrig på ferde for å gjøre Ordet virkningsløst. Med et alvor som bare finner sin like i 
hans ondskap, søker han å motvirke Guds Ånd. Mens Kristus drar på sjelen med sin 
kjærlighet, gjør Satan sitt beste for å vende oppmerksomheten bort fra denne kjær
ligheten. Det gjelder for enhver pris å hindre den som føler seg tilskyndet til å søke 
Frelseren.» – Ord som lever (2006), side 23, 24 [COL 44]. 

Man kan spørre seg: Hvorfor sørget ikke bonden for ikke å sløse bort korn ved å 
kaste det på stien? Hvorfor brukte han ikke mer tid på å plukke stein før han sådde? 
Hvorfor luket han ikke vekk mer av ugresset?

Når evangeliet skal sås, er vår forstand alltid begrenset. Vi må så overalt. Vi vet 
ikke hva som er god og dårlig jord. Det at ugress dukker opp, viser bare at vi ikke 
kan unngå at det onde dukker opp der man minst venter det. Høstens Herre arbeider 
i kulissene, slik at alle som kan bli frelst, blir frelst. Vi gjør jobben vår og stoler på at 
han gjør sin. 

Hvordan oppfylles denne lignelsen? Hvorfor ser vi noen ganger at nyomvendte 
forsvinner igjen? Eller at andre viser null interesse? Eller de som blir fast foran
kret i troen? 
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Tirsdag

PÅ KLIPPEGRUNN

Spørsmålet om hvor vi står i den kosmiske kampen, blir personlig i lignelsen om 
mannen som bygget huset på fjell.

Les Matt 7,21–27. Hva er så skremmende ved denne lignelsen?

Hva gir denne historien deg av tanker? Hvor er fjellet, og hvor er sanden? Noen tror 
at sand bare finnes på stranden, men dette handler ikke om hytter ved sjøen. Det er 
heller snakk om de bølgende åsene der de fleste landsbyene lå, oppe i dalsiden et 
sted.

Jesus beskriver to hus: det ene ble reist ganske tilfeldig mens det andre ble funda
mentert på grunnfjellet (Luk 6,48). Forskjellen merker man først når regnet faller i 
høyden og styrtfloden brøler gjennom dalen. For den ene av husbyggerne er det ikke 
noe problem. Huset står støtt. Men den andre er ille ute. Huset er bygget uten fast 
forankring og føres bort av flomvannet.

Jesus fortalte lignelsen fordi han visste hvor elegant vi lurer oss selv. Det raser en 
stor kamp, og uten hjelp har vi ikke den minste sjanse til å overleve. Jesus overvant 
det onde. Det er derfor han kalles klippen. 

Vi kan vinne kampen mot det onde, men bare hvis vi bygger på ham. Det kan bare 
skje når vi gjør hans vilje. «Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, 
ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell» (Matt 7,24). Så enkelt er det. Tro 
er jo viktig, men tro uten gjerninger er «død» tro, sier Bibelen (se Jak 2,17.20.26). I 
denne lignelsen ser vi hvor død den er. 

Les Matt 7,22.23. De hadde en slags «tro», for de drev ut onde ånder i Jesu navn 
og profeterte i hans navn. Men hvordan gikk det med dem? Hva slags fundament 
er huset ditt bygget på? Hvordan vet du svaret?
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Onsdag

DØM IKKE

Jesus holdt Bergprekenen tidlig i sitt virke. Den var revolusjonerende: Vanlige 
mennesker fikk høre at de var viktige og velsignet i Guds øyne (Matt 5,3–12), at 
de var salt (Matt 5,13) og lys (Matt 5,14–16) – to meget viktige handelsvarer. Jesus 
talte om Guds lov (Matt 5,17–19), men advarte mot å prøve å imponere andre med 
fin oppførsel (Matt 5,20). Dessuten sa han at ens moral kommer an på ens tankeliv, 
ikke først og fremst handlinger (Matt 5,21–28), selv om handlingene også hører med 
(Matt 5,29.30). Talen favner hele menneskets eksistens og alle våre relasjoner (se 
Matt 5–7,27).

Les Matt 7,1–5. Hvordan kommer realitetene i den store konflikten til syne i disse 
versene? Altså: Hvordan kommer kampen mellom godt og ondt til uttrykk her?

«’Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!’ Tro ikke om deg selv at du er bedre enn 
andre mennesker, og sett deg ikke opp som dommer over dem. Da du ikke kan se 
motivene, er du ute av stand til å dømme en annen. Ved å kritisere ham, avsier du 
dom over deg selv. Du viser at du samarbeider med Satan som er brødrenes ankla
ger. Herren sier: ‘Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv!’ Dette er vår 
oppgave.» – Alfa og Omega, bind 4, side 267 [DA 314].

Jesu ord om ikke å dømme, inneholder to viktige poeng. Det første er at vi døm
mer andre fordi vi gjør det samme selv (Matt 7,1.2). Vi avleder oppmerksomheten 
fra oss selv og får alle til å se på den vi fordømmer i stedet for på oss.

Jesu andre poeng er at det vi ser hos våre søsken, ofte bare er småting sammen
lignet med våre egne problemer – som vi kanskje ikke engang ser. Det er lett å se 
sagflis i deres øyne og overse bjelken i vårt eget øye. 

Hva er forskjellen på å dømme et menneske og å si om de gjør rett eller galt. 
Hvorfor er dette noe helt annet? 
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Torsdag

«JEG ER MED DERE ALLE DAGER»

Matteus avslutter sitt evangelium med en av Jesu mest fortrøstningsfulle uttalel
ser: «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,20). Hva burde dette 
ha å si for vårt liv, for våre kamper, nederlag og skuffelser, og også når vi føler at 
Gud har sviktet oss?

Det er interessant at Matteus innleder sitt evangelium med en lignende uttalelse. 
Etter slektstavlen og beretningen om engelen som besøkte Josef, sier Matteus at 
barnet skulle være Immanuel, Gud med oss (Matt 1,23). 

Løftet: «Jeg vil være med deg», er gitt flere ganger i Skriften. Gud lovte å være 
med Isak (1 Mos 26,24), Jakob (1 Mos 28,15), Jeremia (Jer 1,8.19) og israelittene 
(Jes 41,10; 43,5). Mange av løftene ble gitt i tunge tider, da Guds ord ville være mest 
relevant.

Et parallellvers bruker lignende ord: «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke» 
(Hebr 13,5). Noen vers senere tilføyes det: «Jesus Kristus er i går og i dag den 
samme, ja, til evig tid» (Hebr 13,8). Dette løftet gjentas også flere ganger. Det stam
mer fra da Moses overlot lederskapet til Josva (5 Mos 31,6.8), og Gud gjentar det for 
Josva etter at Moses er død: «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke» (Jos 1,5). Og 
da David overlot riket til Salomo, forsikret han sønnen om at Gud ikke ville forlate 
ham eller svikte ham (1 Krøn 28,20).

Jesus, som aldri forandrer seg og alltid er med oss, hadde store løfter til våre for
fedre i troen. De møtte motgang og prøvelser. Men de fikk løfter om Guds fortsatte 
nærvær.

Disse løftene er viktige for Kristi kirke i endetiden. Jesu løfte om å være med oss   
inntil enden, er gitt i sammenheng med å gjøre disipler ved å gå, døpe og undervise. 
Så det kretser om gleden ved å redde mennesker fra å ende på feil side i den store 
konflikten.
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Fredag

TIL ETTERTANKE

Forfatteren Leon Wieseltier skrev om det han sa var «en av de verdens tristeste 
historier». Han fortalte om en engelskmann som han kalte SB, og som var født 
blind. Men da han var 52 år, fikk SB en hornhinnetransplantasjon. For første gang 
kunne han se! Det må ha vært en utrolig opplevelse endelig å kunne se den verden 
som hadde omgitt ham hele livet, men som bokstavelig talt var usynlig. Wieseltier 
siterer fra boken der han hadde lest historien. Forfatteren sa at «han syntes verden 
var nitrist. Han ble opprørt over maling som flasset og alle skadene. [...] Han opp
daget stadig flere ufullkommenheter og gransket små uregelmessigheter og merker 
i lakken eller treverket. Han syntes det var opprivende og hadde tydeligvis ventet 
seg en mer fullkommen verden. Han likte lyse farger, men ble deprimert når lyset 
forsvant. Han sank ned i en stor depresjon. Gradvis oppga han livet, og tre år senere 
døde han.» – www.newrepublic.com/article/113312. Tenk det! Det er vanskelig å 
forstå i en viss forstand, men også forståelig. Vår verden er i dårlig forfatning. Den 
store strid har rast her i ca 6000 år. En så lang krig etterlater seg vrakrester. Og til 
tross for forsøkene på å gjøre verden til et bedre sted, blir det bare verre. Derfor 
trenger vi løftet om frelsen på grunn av Kristi seier i den store strid. Denne seieren 
sikret han på korset.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvilke lærdommer finner du i historien om SB? 

2. Som vi så i tirsdagens avsnitt: De som sa: «Herre, Herre, har vi ikke» gjort 
ditt og datt i ditt navn, trodde på Jesus. Merk deg hva de svarte. Hvem var de 
opptatt av? Hva var de opptatt av? Hva sier svaret om grunnen til at de tok så 
feil?

3. Kanskje har du en venn eller et familiemedlem som gjør noe helt galt. 
Hvordan kan du takle dette uten at du 1) fordømmer dem, og 2) ikke virker 
fordømmende?
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PEDRITO BER
Paraguay

Litt over 100 000 innbyggere i Paraguay tilhører den 
opprinnelige indianerbefolkningen. De bor i egne 

samfunn, de fleste i NordParaguay. Mange mangler rent 
vann, strøm og skolegang.

En av lederne deres hadde hørt mye godt om en av adventistenes internatskoler lenger sør i 
landet. Han tok med barnebarnet Pedrito på sju år og fikk ham innskrevet der. Gutten stortrivdes 
og lærte å lese, skrive og regne. Og han lærte om Gud og kristenlivet.

Pedrito kom hjem i en friuke og fortalte om det han hadde opplevd. Hjemme ba de ikke for 
maten, og faren ble rasende da Pedrito bøyde hodet og ba en stille bønn.

”Sånn gjør vi ikke her! Hvis du skal be, så ta med maten ut og spis alene!” Det gjorde Pedrito.
Bestefaren kom forbi og spurte Pedrito hvorfor han satt og spiste i gresset. ”Pappa vil ikke at 

jeg skal be for maten, så jeg sitter her,” sa gutten.
Bestefaren ble forarget og gikk inn og konfronterte sønnen. ”Hvordan er det du behandler 

gutten?” sa han. ”Du burde være glad til at han vil be! Han er en ny gutt, og det skal du være glad 
for. Jeg vil besøke skolen og be dem komme hit og lære oss det Pedrito har lært.”

Bestefaren dro tilbake til adventistskolen og fortalte hvor glad han var for det som hadde 
skjedd med gutten. ”Kan dere sende noen som kan fortelle oss om Gud?” sa han.

Skolen sendte en pastor til dem som bodde hos dem og underviste dem fra Bibelen i tre måne
der. Bestefaren, Pedritos mor og 17 andre ble døpt.

Med tiden ble flere døpt, og nå er det 40 medlemmer i den nye menigheten, som ble plantet av 
en gutt som ville takke Gud for maten.

Pedritos far er ikke døpt, men han kommer ofte i kirken. Og takket være Pedrito har sju andre 
barn fra landsbyen også begynt på skolen som bestefaren sendte ham til.

• Adventistene har 62 menigheter 
og 10 804 medlemmer i Paraguay.

• De har tre skoler og ett universitet 
i landet.

• I tillegg har adventistene fire 
medisinske sentre, to sykehus, en 
klinikk og et helseutdannings- og 
livsstilssenter.



Bakgrunnsstoff
Luk 5,6–8.11; Mark 3,14; Matt 8,23–27; Mark 4,35–41; 9,33–37; Matt 20,20–28.

Minnevers
«Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for 
oss?» (Luk 24,32).

Jesus arbeidet ikke alene. Han hadde mennesker som hjalp ham. Evangeliene viser 
disiplenes engasjement i og omkring hans liv, død og oppstandelse.

Den store striden raste rundt ham, men også rundt disiplene. Helt til den bitre 
slutt, da Jesus ropte: «Det er fullbrakt», var Satan ute av stand til å få Jesus til å 
snuble og falle. Hans etterfølgere var et lettere bytte. Deres karakterbrister ga ham 
innpass i dem. Det gjorde han flittig bruk av. 

Stolte, tvilende, sta, innbilske, smålige mennesker. Noe av problemet var at de 
hadde sine egne forestillinger om hva som ville og burde skje. De hørte ikke på det 
Jesus sa om det som kom til å skje. 

De hadde mye å lære. Det har vi også.
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Søndag

PETER BLIR KALT

Når man tenker på hva som sto på spill i den store striden, er det utrolig at Jesus 
brukte mennesker til å hjelpe seg. Og at han håndplukket så ufullkomne mennesker. 
Men i lys av syndefallet kunne han jo ikke ha funnet noen som var uten moralske 
brister. 

Da Jesus gikk langs Genesaretsjøen i følge med en folkemengde, la han merke til 
to fiskebåter. Eierne drev og ryddet etter en natt uten fangst. De visste hvem Jesus 
var. Han hadde undervist i synagogen deres og forbløffet alle med det han sa (Luk 
4,31.32). Til alles forundring hadde Jesus også kastet ut en ond ånd fra en mann 
i synagogen (Luk 4,33–36). De hadde sett Jesus helbrede Peters svigermor (Luk 
4,38.39), og senere den kvelden hadde han helbredet mange andre (Luk 4,40.41).

Det er ikke rart at en folkemengde fulgte ham langs stranden. Jesus steg opp i 
Peters båt og la ut fra land, slik at alle kunne se ham. Så talte han til folket (Luk 5,3). 
Da han var ferdig, ba han Peter kaste noten i dypet like ved land. Peter tenkte sikkert 
at dette var dumt, men av respekt for Jesus gjorde han det likevel.

Les Luk 5,6–8. Hva sier Peters reaksjon om ham som gjør det lettere å forstå hvor
for Jesus valgte ham, åpenbare feil til tross?

Peters reaksjon er bemerkelsesverdig. Den kan minne om Jakobs brytekamp med 
engelen – den samme erkjennelsen av Guds nærvær og en overveldende følelse av 
å være uverdig (1 Mos 32,24–30). Én ting er klar: Peter ble klar over sin syndighet 
fordi han visste at Herren var der. Hans bekjennelse av egen syndighet står i grell 
kontrast til noen av de religiøse lederne, som omtalte Jesus som en synder (se Joh 
9,24), i stedet for å erkjenne sin egen syndighet.

Luk 5,11 sier at de «forlot alt» og fulgte ham. De forlot altså alt for å følge Jesus 
på et tidspunkt da noten var så full at den holdt på å revne. Hva kan vi lære av 
dette?
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Mandag

«MED HAM»

Da Jesus kalte de første disiplene ved Galileasjøen, hadde de allerede opplevd hans 
makt over det onde. De hadde sett ham utfordre onde ånder (Luk 4,34–36), helbrede 
syke (Luk 4,38–41), herske over naturen (Luk 5,4–6), avsløre synd og forsikre Peter 
om at han ikke behøvde å være redd (Luk 5,10). 

Etter å ha bedt hele natten (Luk 6,12) samlet Jesus sine tilhengere (disipler), og 
av en større gruppe valgte han tolv til apostler (Luk 6,13, det greske ordet apostolos 
betyr «å sende ut»). Før Jesus sendte dem ut, tok han seg tid til å gi dem instrukser 
(Luk 9,1–5) som minner om dem han ga en større gruppe på 70 noe senere (Luk 
10,1–16).

Les Mark 3,14. Hva ville Jesus at apostlene skulle gjøre før han sendte dem ut på 
egen hånd? Hva kan vi lære av dette?

Hvor ofte er ikke moderne disipler mer opptatt av å styrte av sted og arbeide for 
Jesus enn å sette av tid til å være sammen med ham? Vi legger verdens frelser bak 
oss og erstatter ham med oss   selv når vi drar ut for å oppfylle misjonsbefalingen med 
vår egen liste over ting som bør gjøres. Det er lett å få et «Messiaskompleks» og tro 
at det er vi som skal redde verden. Vi glemmer at det er Jesus som er Frelseren. 

Mye av kristenhetens historie har blitt tilsvinet av bekjennende kristne som ikke 
var sammen med ham, som ikke kjente ham og ikke var blitt forandret av ham. 
Verken verden eller kirken trenger slike som løper rundt i Kristi navn uten å ha vært 
«sammen med ham». Et av Satans største knep i den store striden har vært å benytte 
seg av dem som sier de er kristne, til å sverte Jesu navn. Derfor ville Jesus at de 
skulle være sammen med ham og lære av ham.

Hva vil det si å være «med Jesus» i vår tid, da han ikke kan være fysisk til stede? 
Hvordan kan vi rent praktisk ha denne tiden sammen med ham? 
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Tirsdag

JESU HERREDØMME OVER NATUREN

Les Matt 8,23–27; Mark 4,35–41 og Luk 8,22–25. Hvordan kommer virkeligheten i 
den store konflikten til syne? 

Vi forstår ikke fullt ut Satans makt over den naturlige verden. Men Skriften viser at 
han påvirker den, som i fortellingen om Job (se Job 1,18.19). Ellen G. White sier at 
«den dag i dag prøver Satan å besegle skjebnen for så mange som mulig med katas
trofer til sjøs og på land.» – In Heavenly Places, side 348. Det er enda et hint om 
hans makt på dette området. Vi ser den store striden utspille seg her på jorden i den 
tilsynelatende endeløse rekken av naturkatastrofer. 

Da det led mot kveld etter en lang dags undervisning, foreslo Jesus at han og 
apostlene skulle dra over til den mer grisgrendte siden av sjøen. Underveis ble de 
overrasket av en voldsom storm, og bølgene slo inn over båten (Mark 4,37). Jesus var 
utkjørt. Han lå og sov bak i båten. Disiplene var så opptatt av kampen mot stormen 
at det gikk en stund før de skjønte at Jesus sov. 

Jesus sier ikke noe når de roper på ham. Han gir seg ikke til å forklare den 
vanskelige situasjonen eller foreslå hva de kan gjøre for å håndtere den. Han bare 
reiser seg, løfter hånden og sier at vind og bølger skal være stille, som om de bare er 
slemme barn. 

 Disiplene blir overveldet av ærefrykt. De «ble grepet av stor frykt og sa til hver
andre: ‘Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham!’» (Mark 4,41).

Historien viser oss omfanget av Jesu makt og vårt behov for stole på ham uten 
forbehold.

Vi ser at Jesus hadde makt over naturen, men ett sted ville han ikke bruke denne 
makten: overfor vår vilje. Hva burde dette si oss om betydningen av å ta vare på 
den hellige gaven som det frie valg er? Hvorfor bør den store striden gjøre oss 
enda mer obs på hvordan vi bruker denne gaven?
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Onsdag

HVEM ER STØRST?

Les Mark 9,33–37. Hva lærte Jesus disiplene, og hva er budskapet til alle som sier 
at de følger Jesus? Se også Matt 18,3–5.

Denne diskusjonen disiplene imellom var nok forbundet med deres syn på fremtiden. 
De trodde Jesus skulle frelse Israel fra romerne, gjenopprette Davids rike og herske 
med all den prakt som folket opplevde under kong Salomo. Og da ville nok de som 
tilhørte hans indre sirkel, få ledende stillinger i det nye riket. Men ikke engang det 
var nok for dem: De ville vite hvem som skulle være den «største» i riket. Høres 
ikke det ut som noe Lucifer har funnet på? (se Jes 14,14).

Les Matt 20,20–28. Hva sa Jesus til denne forespørselen? Hva var hovedpoenget? 

Merk deg sammenhengen. De var på vei til Jerusalem. Der skulle Jesus bli kors
festet. Han hadde sagt at han ville bli forrådt, dømt til døden, hånet, pisket og 
korsfestet, for så å stå opp den tredje dagen (Matt 20,18.19). Straks etterpå kom 
spørsmålet om hvem som var størst, opp igjen. De hadde ikke hørt på det Jesus sa. 
Så mye er klart. Med sine små ambisjoner mistet de overblikket og så seg blinde på 
et jordisk rike som bare var en luftspeiling. De overså det Jesus sa om det evighetsri
ket han tilbød dem i og med sin død.

Det er lett å synes at disiplene var kortsiktige og sneversynte. Men spør deg 
selv: «Hva er det kortsiktige og sneversynte som mitt sinn må renses for?»
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Torsdag

GUDDOMMELIG MØTE MED ORDET

Det var den tredje dagen etter Jesu død. Disiplene var lammet av sjokk. De hadde 
trodd han skulle knuse romerne, men i stedet var det romerne som hadde knust ham.

Mange disipler kom til apostlene etter korsfestelsen. En gruppe kvinner gikk til 
graven tidlig søndag morgen. Lukas navngir tre, men det var også andre som hadde 
vært med Jesus fra Galilea (Luk 23,55; 24,1.10). De kom tilbake fra den tomme 
graven og fortalte de «elleve og alle de andre» om to menn i skinnende klær som de 
hadde sett der (Luk 24,9).

Lukas skriver at den søndags ettermiddagen gikk to av disiplene de totre timene 
fra Jerusalem til hjemstedet Emmaus (Luk 24,13). De var så oppslukt av helgens hen
delser at de ikke så den fremmede som også gikk der. Kanskje ville de ha oversett 
ham helt om han ikke hadde blandet seg i samtalen og spurt hvorfor de var så lei seg 
(Luk 24,17).

Spørsmålet fikk Kleopas på gli. Hvordan kunne den fremmede være så uvitende 
om alt det som hadde skjedd? «Hva da?» spurte den fremmede (Luk 24,19).

Les Luk 24,19–35. Hva avslørte deres manglende forståelse, og hvordan forklarte 
Jesus dem sannheten?

Jesu viste til Skriften. Slik han hadde tydd til Skriften i møtet med Satan i ørkenen, 
slik lot han Skriften fordrive det mørket som omsluttet de to. Først etter at han hadde 
vist dem Bibelens lære om seg selv og sin misjon, ga Jesus dem et par sterke opple
velser: For det første åpenbarte han seg for dem og viste at han faktisk hadde stått 
opp fra de døde. Og for det andre: «Han ble usynlig for dem» (vers 31). De hadde 
fått grunn god nok til å tro: Et bibelstudium om Jesu soningsdød etterfulgt av sterke 
opplevelser.

Igjen ser vi hvordan Jesus lar Bibelen stå i sentrum. Så hvordan kan vi beskytte 
oss mot all slags tenkning som vil ha oss til å stille spørsmålstegn ved Skriftens 
autoritet? 
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Fredag

TIL ETTERTANKE

Når han var her på jorden, drev Jesus ut onde ånder (Luk 6,18), ga de fortvilte nytt 
håp (Luk 6,20–23), viste hvordan man skal leve Guds agapekjærlighet (Luk 6, 
27–49), helbredet høvedsmannens tjener (Luk 7,2–10), vekket enkens døde sønn til 
live (Luk 7,12–16), stillet stormen (Luk 8,22–25), befridde den besatte i Gadara for 
onde ånder (Luk 8,26–39), helbredet en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år 
(Luk 8,43–48), vekket Jairus’ datter fra døden (Luk 8,41.42.49–56) og reiste Lasarus 
opp etter at han hadde vært død i fire dager (Joh 11,39–44). Alt dette og mer til 
gjorde han, og likevel hadde folk vondt for å tro på ham. «Selv Kristi egne disipler 
var trege til å lære og forstå. Enda de elsket ham og hadde ærefrykt for hans per
sonlighet, vaklet de i sin tro på at han var Guds Sønn. Deres hyppige henvisning til 
fedrenes tradisjoner og deres stadige misforståelse av det han sa, viser hvor vanske
lig det var å rive seg løs fra overtro.» – Manuscript Releases, bind. 18, side 116. Tro 
er en gave fra Gud, men gaven kan avvises. Og det skyldes at Satan er en realitet, 
at den store konflikten er reell og at fienden gjør sitt beste for å så tvil og vantro. 
Frelsen kommer av troen på det Jesus har gjort for oss. Det vet Satan. Derfor gjør 
han alt i sin makt for å få oss til ikke å tro. Men heldigvis er Jesus mye mektigere 
enn djevelen. Hvis vi klamrer oss til Jesus, kan ikke Satan knekke oss. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva vil du si til den som spør: «Hvorfor blir så mange mennesker, også 

kristne, offer for naturkatastrofer når Jesus har så stor makt over naturen?» 
Hvor passer den store striden inn i svaret? 

2. Hva er noen av grunnene for å tro på Jesus og det Bibelen sier om ham? 
Hvorfor er det viktig alltid å ha dette for øye? Og, hvorfor har så mange men
nesker problemer med troen til tross for de mange gode grunnene til å tro? 
Hva er det som sår tvil hos oss, og hva er den beste måten å håndtere den på?

3. Denne uken har vi sett at Jesus valgte å arbeide sammen med feilende men
nesker. Hvordan kan dette gi deg håp om at han kan bruke deg, tross dine 
svakheter?
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20 .  feb ruar

PABLO TALER
Paraguay

Pablo bor i hovedstaden Asuncion og går i kirken 
hver sabbat. Da han var helt liten, likte han å sitte på 

første rad og tegne predikanten. Han fikk frem ansiktsut
trykket til taleren mens han lyttet til prekenen. Da han 
var seks år, begynte han å holde taler selv.

”Jeg liker å tale om Josef og Daniel, eller om ulydige 
barn, og så sammenligner jeg med Bibelen,” sier han.

Pablo begynte å tale da læreren i sabbatsskolen ba ham om å hjelpe til på en gudstjeneste i 
kirken. Gutten ble så ivrig at han lærte innlegget sitt utenat.

Etter talen sa læreren at Pablo var veldig flink. Hun trodde at Gud kalte ham til å holde preke
ner. Pablo ble både overrasket og glad og begynte å takke ja til oppfordringer om å tale i mange 
av de andre adventistkirkene i Paraguay. I de seks årene som har gått, har Pablo holdt stadig flere 
taler, i både store og små menigheter. Han taler ofte under møteserier som arrangeres av adventis
tenes union i Paraguay.

Pablo stortrives med å fortelle andre om Bibelen. Yndlingsteksten hans er Salme 91,1516. 
”Der står det at hvis vi påkaller Gud, så vil han være med oss, og det kan vi være sikker på,” sier 
han.

• Den spanske eventyreren Juan de 
Salazar grunnla Asuncion på Marias 
himmelfartsdag, den 15. august 
1537.

• Paraguay er på størrelse med Ca-
lifornia. Landet er omgitt av Brasil, 
Bolivia og Argentina og har ingen 
kystlinje.

• Befolkningen er 90 % katolsk, 6 % 
protestantisk, 1 % andre kristne og 
3 % ”andre”.



Bakgrunnsstoff
Apg 1,6–8.2,5–12; 1 Mos 11,1–9; Apg 4,1–30.7,54.10,12–29.

Minnevers
«Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde 
menn av folket, undret de seg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus» 
(Apg 4,13).

Den største hindringen Jesus støtte på hos sine tilhengere, var deres forutinntatte 
meninger. Disiplene tok liten notis av det Jesus sa når det ikke passet inn i deres opp
fatning av hvem han var. Helt frem til hans himmelfart var de opptatt av løsrivelse 
fra romerne.

Det var først etter ti dager i bønn og nært samfunn med Gud at disse tankene etter 
hvert ble erstattet med sannheten. Disiplene ble klar til å høre det Gud fortalte dem. 
Dette banet vei for det som skjedde på den første pinsedagen etter Jesu død.

Kirken sto fremdeles foran mange utfordringer, spesielt fra religiøse ledere som 
var like oppsatt på å stanse kirken som de hadde vært på å stoppe Jesus.

Denne uken skal vi se den store striden utspille seg på forskjellige plan. Det 
skjedde åpenlyst da makthaverne ble inspirert av Satan til å undertrykke sannheten. 
Men vi skal også se at det utspiller seg i menneskehjertet.
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Søndag

INNLEDNINGEN TIL EN NY BEGYNNELSE

Etter oppstandelsen var Jesus sammen med disiplene i 40 dager. Han stadfestet opp
standelsen og ga dem en bedre forståelse av Guds rike (Apg 1,3; 1 Kor 15,4–7). Men 
rett før Jesu himmelfart var de fremdeles mest opptatt av om det var nå Jesus endelig 
skulle knuse romerne (Apg 1,6).

Deres egne tanker om hva som skulle skje, var så påtrengende at de ikke hørte 
på det Jesus sa. Etter tre og et halvt års grundig undervisning fra den beste læreren 
verden noen gang har kjent, hadde disiplene fortsatt mange vrangforestillinger de 
måtte avlære.

Les Apg 1,6–8. Hva sa Jesus til slik uvitenhet?

Jesus rettet oppmerksomheten mot det sentrale i stedet for å bruke tid på å korrigere 
enhver misforståelse. Den hellige ånds kraft var viktigere enn politiske drøftelser.

Da disiplene hadde sett Jesus forsvinne opp i luften, la disiplene merke til to menn 
blant dem. De to sa at Jesus ville komme tilbake. Han ble tatt opp til himmelen som 
en erobrende konge, og han kommer igjen som den kongen og erobreren de hadde 
drømt om da de spurte om gjenopprettelsen av riket for Israel. Men den dagen skal 
overgå selv deres villeste drømmer, for han kommer som hele skaperverkets konge, 
ikke bare som konge over et sted i Midtøsten.

Da de elleve vendte tilbake til Jerusalem, var hodet fullt av minner, og hjertet 
glødet av sannheter Jesus hadde åpenbart (iallfall dem de forsto). Men de behøvde 
noe mer. Jesus sa at de skulle vente på Den hellige ånds dåp (Apg 1,4.5). Fienden 
var slått, men han hadde ikke gitt opp, og de   trengte kraft fra det høye om de skulle 
gjøre det Jesus hadde kalt dem til.

Les Apg 1,14. Hva var forskjellen på disiplenes innstilling til hverandre nå og før, 
for eksempel i Matt 20,20–24? Hva kan vi lære av dette? Hvordan kan du sette 
selvet til side og forberede deg på Den hellige ånds komme?
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Mandag

PINSE

I ti dager ba Jesu tilhengere. De evaluerte sine opplevelser med Jesus i lys av 
Skriften, viste hverandre ydmykhet og aksept, og til slutt lot de Den hellige ånd tale 
sannhet til dem. Slik Ånden svevde over dypet da skapelsesprosessen tok til, slik 
svevde også Guds Ånd over hver enkelt av dem og kom som ildtunger over dem  
(Apg 2,2.3). Det var en ny start, en ny skaperhandling. 

Les Apg 2,5–12. Hva er betydningen av det som blir omtalt i disse versene? 
Sammenlign det med 1 Mos 11,1–9.

En gang etter syndfloden besluttet de som var igjen på jorden å bygge et tårn som 
rakk opp til himmelen (1 Mos 11,1–9). Gud ville forpurre dette forehavendet (og de 
nye ondene de hadde klekket ut, 1 Mos 11,5.6). Derfor forvirret han deres felles språk 
og spredte dem «ut over hele jorden» (1 Mos 11,7–9). 

På pinsedagen gjorde Gud det motsatte. Her hadde han en gruppe mennesker som 
ikke bygget et nytt Babels tårn, men som var rede til å forkynne evangeliet om at det 
onde en dag skal bli evig forvist. 

Folk «fra alle folkeslag under himmelen» var samlet i Jerusalem den dagen (Apg 
2,5, sammenlign med spredningen ved Babels tårn), og de   ble forundret da alle hørte 
disiplene tale deres eget språk (Apg 2,6–11). 

Peter benytter anledningen til å tale til dem. Han sier at en utgytelse av Den hel
lige ånd forbereder et folk til å møte Gud (Apg 2,17–21). Han peker på hva Messias’ 
misjon egentlig er og refser dem for å ha korsfestet ham (Apg 2,23). Da «stakk det 
dem i hjertet» (Apg 2,37), og 3000 ble døpt og sluttet seg til disiplene (Apg 2,41). 

Enkelte som hadde samtykket i Jesu død under Satans innflytelse, kom nå under 
Den hellige ånds innflytelse og vendte om til Jesus. Hva sier dette om Guds 
kraft, ikke bare til å tilgi de verste synder, men også til å forandre selv de mest 
hardhjertede?
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Tirsdag

MOT SADDUKEERNE

Les Apg 4,1–30. Hvordan utspiller den store strid seg her? Hvorfor er dette et ek
sempel på hvordan den har utspilt seg gjennom hele historien? Hvordan arbeider 
Satan ved denne anledninen, og hvordan arbeider Herren? 

«Prester og ledere innså at Kristus var bedre ansett enn de. Saddukeerne raste 
fordi apostlene forkynte at Kristus var blitt oppreist fra de døde. De trodde ikke på 
oppstandelsen og skjønte at alle som hørte apostlenes forkynnelse om en frelser som 
var oppreist fra de døde, og så dem utføre undergjerninger i hans navn, ville avvise 
læren om at det ikke finnes en oppstandelse fra de døde. Dermed ville også sadduke
erne snart opphøre som sekt.» – Alfa og Omega, bind 6, side 57–58 [AA 78].

Det som gjorde lederne så opprørt, var den helbredelsen som Herren utførte gjen
nom Peter (se Apg 3,1–10). Men da lederne konfronterte dem, vaklet ikke disiplene. 
Prestene hadde ikke regnet med slikt fra «ulærde menn av folket» (Apg 4,13). De 
sendte disiplene på gangen og drøftet saken. De trodde at hvis de forbød dem å un
dervise i Jesu navn, ville de rette seg etter det (Apg 4,18). Så galt kan man ta.

I stedet dro disiplene tilbake til de andre, og sammen priste de Gud (Apg 4,24). 
De ba om mer mot og om at Gud måtte rekke ut sin hånd og helbrede flere (Apg 
4,29.30). De behøvde ikke å vente lenge. Disiplene var nå så populære at folk kom ut 
på gatene med de syke, slik at Peters skygge kunne falle på dem (Apg 5,15). Mange 
kom fra byer i omegnen, og alle de syke ble friske (Apg 5,16).

I alt dette ser vi den store konflikten: Skruppelløse ledere vil undertrykke sannhe
ten, mens andre leser sin bibel og ber om kraft fra Gud, syke blir helbredet og sjeler 
blir frelst. Det går ikke alltid, iallfall ikke tilsynelatende, så bra som her. Likevel må 
vi ikke glemme hvordan den store konflikten skal ende. Vi vinner den endelige seier 
takket være det Jesus har gjort for hele menneskeheten.
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Onsdag

STEININGEN AV STEFANUS

Det var ikke bare disiplene som møtte motstand hos det religiøse lederskapet i 
kirkens første tid. Stefanus, som var «full av nåde og kraft og gjorde store under og 
tegn blant folket» (Apg 6,8), ble ført frem for dem. Hans vitnesbyrd var så overbevi
sende at motstanderne grep til falske beskyldninger om ham. Dermed ble han dratt 
fram for Rådet (Apg 6,9–14). 

I Apg 7,2–53 leser vi at Stefanus talte til dem som anklaget ham. Les Apg 7,54, som 
sier at det «stakk […] dem i hjertet» (NBK); det vil si at det han sa, dømte dem. I 
Apg 2,37–41 ble også andre overbevist etter å ha hørt Peter fremsette en lignende 
anklage. Hvordan reagerte de forskjellig på overbevisningen, og hva sier dette om 
hvor viktig det er å overgi seg til Gud?

Hittil hadde apostlene sluppet unna når de utfordret lederne, men da Stefanus gjorde 
det, ble han drept av en rasende mobb. Stefanus’ død markerte begynnelsen på en 
intens forfølgelse. Hittil var Jesu tilhengere blitt trakassert og truet, men Stefanus 
var den første som ble drept. 

Men hva hadde de ventet? Hvis Satan kunne inspirere lederne til å henrette Jesus, 
burde ikke hans etterfølgere ha regnet med å slippe billigere. 

Men gjennom hele den store konflikten vendte Herren gang på gang nederlag til 
seier. Slik gikk det også her.

«Etter Stefanus› død ble Saulus valgt til medlem av Det høye råd for den rolle han 
hadde spilt. En stund var han et mektig redskap for Satan i kampen mot Guds Sønn, 
men snart skulle den uforsonlige forfølgeren være med og bygge opp den menig
heten han holdt på å rive ned. Til å overta etter martyren Stefanus hadde en som er 
mektigere enn Satan, valgt Saulus til å forkynne og lide for hans skyld, og dermed 
spre budskapet om frelse i hans blod både fjern og nær.» – Alfa og Omega, bind 6, 
side 73 [AA 102]. 

Noen ganger ser vi at det kommer noe godt ut av ren og skjær ondskap. Det er 
bra. Men hvordan tar vi det når vi ikke ser at det kommer noe godt ut av det onde, 
men bare mer ondskap?
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Torsdag

NYE HOLDNINGER

Ikke nok med at disiplene slet med forutinntatte ideer som gjorde at de ikke forsto 
det Jesus lærte. De hadde også nasjonale fordommer. Ett eksempel er historien om 
den samaritanske kvinnen som Jesus ba om et glass vann. Disiplene ble forundret 
over at han engang snakket til kvinnen (Joh 4,27).

Nasjonale fordommer kom også til uttrykk i historien om Kornelius, en romersk 
høvedsmann i Cæsarea. Han var en from mann som fryktet Gud (Apg 10,2). Han 
var høyt respektert av lokalbefolkningen (vers 22). En engel ba ham sende bud etter 
Peter i Jaffa (vers 22, se også vers 3–8).

I Jaffa hadde Peter imens gått opp på taket for å be (vers 9). I ly for solen slap
per han av i den kjølige havbrisen og begynner å bli sulten. Mens han venter på at 
vertskapet skal servere lunsj, får han et merkelig syn. Himmelen åpner seg, og noe 
som ligner en stor duk bundet i de fire hjørnene, senkes ned. Inni duken er et utvalg 
skapninger som han gjenkjenner som «urene». Han får beskjed om å drepe og spise 
(vers 11–14).

Hvordan reagerte Peter da han fikk beskjed om å spise «uren» mat, og hva betydde 
synet? Apg 10,12–29.

I synet lærer Gud Peter noe viktig. Noen tror at Gud forandret menneskets kosthold, 
så man kunne spise hva man ville. Det var ikke slik Peter forsto synet. Først lurer 
han på hva det skal bety. Betydningen er ikke opplagt (Apg 10,17). Da Kornelius’ 
folk kommer og forklarer ærendet sitt, føler Peter at han må bli med dem (Apg 
10,22.23). Da han møter Kornelius, skjønner han hva synet betyr. Kristus er hele ver
dens frelser. Hedningene er også skapninger som Kristus døde for (Apg 10,34–48). 

Peter lærte en lekse som vi må lære. I Kristus er alle bommer revet ned, og skillet 
mellom jøde og hedning, mellom alle mennesker, finnes ikke lenger. «Fra alle folke
slag tar [han] imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett» (Apg 10,35). 

Det er fint å tro at alle er ett i Kristus, for det er dette Bibelen lærer. Men selv i 
kirken er det vel ikke alltid slik vi føler det? Hvordan blir vi klar over de fordom
mene som vi har? Og hvordan kan vi bli fri for disse fordommene i Guds kraft?
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Fredag

TIL ETTERTANKE

Den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij skrev om Jesu gjenkomst, men ikke 
som i Bibelen. I hans fortelling kom Jesus tilbake da inkvisisjonen var mest aktiv 
og religiøse ledere brukte sin makt i det ondes tjeneste. Jesus kom som en enkel 
bonde, og storinkvisitoren fikk ham arrestert og kastet i et fangehull. Den kvelden 
besøkte han Jesus i fengselet og refset ham for å ha gitt mennesket frihet. «I stedet 
for å berøve menneskene deres frihet,» sier han, «gjorde du den bare større enn noen 
gang! Hadde du glemt at mennesket heller vil ha fred og til og med død enn frihet til 
å velge i kunnskap om godt og ondt? Ingenting er mer forførende for mennesket enn 
samvittighetsfriheten, men ingenting er en større kilde til lidelse.» Til tross for sin 
dristighet og kynisme har den geistlige et poeng. Se hva menneskene har gjort med 
sin frihet: Smerte, ondskap, synd, lidelse, død – alt skyldes friheten, eller misbruk 
av den. Men Gud skapte oss som vesener som kan elske, og vi kan bare elske hvis vi 
er skapt med fri vilje. Mye av det som har skjedd i den store konflikten, er en følge 
av det folk har gjort og fremdeles gjør med frihetens hellige, men kostbare gave (på 
korset ser vi hva den har kostet). Som vi så denne uken, var det noen som vendte om 
og overga seg til Jesus da de ble konfrontert med evangeliet. Andre drepte budbæ
reren. Frihet er en dyrebar gave, men vi må være forsiktige med hvordan vi bruker 
den.

  Spørsmål til drøftelse
1. NT understreker den enhet vi har i Kristus. Dette er en stor tanke. En gang 

var den revolusjonerende. Selv nå i det 21. århundre er et av de største onder 
etniske, rasemessige og nasjonale fordommer. Bare Gud vet det fulle omfan
get av hva dette ondet har ført til. Dette er noe vi regner med i verden, men 
hva med kirken, vår egen kirke? Hvordan viser det seg der? Hvorfor er slike 
holdninger i strid med evangeliet?

2. Iblant føler vi at Den hellige ånd dømmer oss. Hvordan reagerer du da? Det er 
i hjertet den store konflikten virkelig raser. Hvordan avslører de valgene du 
gjør når Ånden dømmer deg, hvilken side du står på?
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27 .  feb ruar

POLITIMANNEN SOM BLE 
PASTOR
Paraguay

Isaac Ruiz Diaz hadde jobbet i over 20 år i politiet i Paraguay. Men Gud hadde andre planer for 
ham. De neste 24 årene var han pastor. Han plantet 29 menigheter i seks byer. Hans mest ef

fektive møteserier var de han holdt mellom palmesøndag og 1. påskedag. Her la han vekt på Jesu 
liv og offer.

En kveld han hadde kjørt to mil langs en dårlig vei, kom Diaz og et menighetsmedlem til et 
hus der de skulle holde et bibelstudium. Men motoren ville ikke stanse. Han lot den gå på tom
gang under møtet. Den gikk tom for drivstoff, så de måtte overnatte der. Foreldrene og barna sov i 
en seng og de to adventistene i den andre. 

Det regnet i fire døgn, så Diaz ble der og holdt møter for dem som kom til det lille huset.
Omsider holdt regnet opp, bilen ble reparert, og de kunne dra hjem. Men bibelstudiene fort

satte, og tre måneder senere ble åtte mennesker døpt. Nå ble det enda en møteserie, denne gangen 
utendørs, og 150 kom. 16 ble døpt og 30 ville studere videre.

På et ettermiddagsmøte spurte Diaz om noen hadde merket noen forandring hos noen av de 
døpte. En mann reiste seg og pekte på kvinnen som eide det lille huset Diaz hadde overnattet i. 
”Hun var brutal før. Hun julte opp andre kvinner som baktalte henne. Men nå er hun rolig. Jeg 
tror på din Gud på grunn av hennes vitnesbyrd, og jeg vil gjerne bli døpt. ”

”Er det sant?” sa Diaz til kvinnen.
”Ja,” sa hun. ”Mannen min begynte å gå til en annen. En dag tok jeg en skarp kniv og fant ham 

i seng med henne. Jeg ble så sint at jeg veltet sengen. Så banket jeg opp kvinnen og tok nesten 
livet av mannen min. Jeg måtte i fengsel for det, men nå er jeg et nytt menneske.”

I dag står det en adventistkirke på tomten hennes, sammen med det lille huset. Både kona og 
mannen er døpt. Det er også mange av dem som har hørt deres vitnesbyrd.

Indianere som taler guarani 
(det mest utbredte språket etter 
spansk), var landets opprinnelige 
befolkning.



Bakgrunnsstoff
Rom 5,12–21; 1 Kor 3,12–17; 1 Kor 12,14–26; Ef 6,11–17; 1 Kor 15,12–18.

Minnevers
«Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er 
kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, 
seieren vunnet» (1 Kor 15,54).

I Paulus’ skrifter får temaet den store strid bred plass. Paulus ikke bare trodde at 
Satan var en realitet. Han trodde også at Satan var på bedragets og dødens side. 
Mange steder advarte Paulus mot Satans «listige knep» (Ef 6,11), hans store bedrag 
(2 Kor 11,14) og hans overnaturlige krefter (2 Tess 2,9).

Men Paulus la mest vekt på Kristus og hans seier. Satan kan ha klart å overliste 
Guds paktsfolk gjennom tidene, men han mislyktes mot Jesus. I ham ble paktsløf
tene oppfylt, og slik sikret han frelse for dem som søker den i tro og lydighet, både 
jøder og hedninger. Kristi trofasthet beseglet også Satans undergang (Hebr 2,14) og 
den store konfliktens endelige slutt. 

Denne uken vil vi se på noen av de bildene og metaforene som Paulus brukte om 
kampen og hvordan vi som kirke skal leve idet vi samarbeider til beste for helheten. 
Som trosfellesskap står vi midt i den kosmiske kampen.
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Studium 10  /  5. mars Søndag

ADAM OG JESUS

Midt i sin lære om evangeliet oppsummerer Paulus hovedtrekkene i den store kon
flikten: Vi er blitt «rettferdige ved tro» ved Jesus (Rom 5,1), vi har direkte tilgang til 
Gud og vi «er stolte over håpet» (vers 2). Prøvelser bekymrer oss ikke lenger (vers 
3–5). Han sier at «Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere» (vers 8) og at vi 
er «frelst» ved Kristi liv og død på våre vegne. Vi blir også spart for Guds endelige 
dom over synd (vers 9, 10), og vi gleder oss over at vi er forsonet med ham (vers 11).

Les Rom 5,12–21. Hvordan kommer den store konflikten til syne i disse versene?

Etter å ha talt om alt det Jesus har gjort for oss, forklarer Paulus hvordan han gjorde 
det. Med mindre den skaden Adam forårsaket ved treet i hagen, ble opprettet, ville 
det ikke ha vært noe håp om en evig fremtid. Da ville Satan ha seiret i den store 
striden. Adam førte døden til alle med det han gjorde (Rom 5,12). Ikke engang de 
ti bud kunne hindre døden og syndens problem. Loven forklarte bare hva synd er. 
Den var ikke svaret på synd. Problemet med synd og død kunne bare løses gjennom 
Jesu offer. Han betalte gjelden gjennom «nåden, Guds gave» da han ga sitt liv (Rom 
5,15.16). 

Nå kunne menneskeheten bli frelst. Slik døden hadde «hersket» på grunn av 
Adams synd, slik skulle «Guds store nåde og rettferdighetens gave» herske på grunn 
av Jesu trofasthet (Rom 5,17). Det var ikke rettferdig at vi skulle miste paradiset på 
grunn av Adam. Vi hadde ingen del i hans valg, men vi måtte ta følgene av det. Men 
det er heller ikke rettferdig at vi gjenvinner paradiset. Vi hadde ingenting å gjøre 
med det Jesus gjorde for 2000 år siden. Paulus oppsummerer resonnementet i Rom 
5,18–21. Med den første Adam kom fordømmelse og død, med den andre kom forso
ning og liv. 

«Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var 
syndere» (Rom 5,8). Sett inn ditt eget navn og ta løftet inn over deg. Hvilket håp 
gir dette deg?
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Mandag

KIRKEBYGGING

«Kristi kirke er kanskje svak og ufullkommen, men den er det eneste på jorden som 
er gjenstand for hans største oppmerksomhet.» – In Heavenly Places, side 284.

Vi finner ikke noen bedre illustrasjon av dette klassiske Ellen G. Whitesitatet 
enn i Paulus’ første brev til korinterne. I 1 Kor 3 sammenligner Paulus kirken med 
en avling som forskjellige personer arbeider på: én planter frøet, en annen vanner 
det, men Gud sørger for vekst og modning (1 Kor 3,4–9). 

Deretter beskriver Paulus kirken som en bygning. Noen legger grunnvollen, og 
andre bygger videre på den (1 Kor 3,10). Grunnvollen er ingen annen enn Kristus  
(1 Kor 3,11), så de som følger etter, må velge byggematerialer med omhu. Den kom
mende dom skal skille mellom gode og dårlige «byggematerialer» (1 Kor 3,12–15).

Les 1 Kor 3,12–15. Se også Matt 7,24–27. Hva viser hvilken side vi står på i den 
store striden? 

Se på det som følger: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor 
i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds 
tempel er hellig, og dette tempelet er dere» (1 Kor 3,16.17). 

Vi skal merke oss to ting:
1) Sammenhengen taler om kirken og hvordan den er bygd opp. Det handler ikke 

først og fremst om helse. Gud ødelegger ikke mennesker som misbruker kroppen sin 
med dårlige livsstilsvalg. De ødelegger seg selv (senere taler Paulus om at vår kropp 
er et tempel for Den hellige ånd i forbindelse med moralske valg, i 1 Kor 6,15–20). 

2) Det står dere, ikke du. Han taler til en gruppe, ikke en enkelt. Hvis noen gjør 
noe for å ødelegge kirken, er de ille ute. Gud sier han vil ødelegge den som prøver å 
ødelegge kirken.

Hvordan kan vi være sikre på at vi bygger opp kirken med det vi sier og gjør, og 
ikke river den ned?
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Tirsdag

KIRKEN SOM LEGEME

Kirkens rolle og oppgaver er klart fremstilt i 1 Kor 12. Her sammenlignes kirken 
med en kropp der den enkelte kroppsdels oppgave er klart definert og arbeider 
sammen som en harmonisk helhet (1 Kor 12,12). 

Les 1 Kor 12,14–26. Hva er hovedbudskapet i teksten?

Paulus bruker komiske sammenligninger: Hva ville skje hvis en fot eller et øre sa at 
de ikke var en del av kroppen? Videre funderer han på hva som ville skje hvis hele 
kroppen var øye eller øre (1 Kor 12,17). Forestill deg et øre som flakser gjennom 
rommet og roper «hei» til oss! Det høres snodig ut, men det er faktisk det som skjer 
når folk prøver å behandle kirken som om de var de eneste der.

Paulus har alt nevnt ulike aktiviteter i menigheten og beskrevet dem som en 
gave fra Den hellige ånd. Det finnes dem som taler med vise ord, og andre har store 
kunnskaper om Skriften (1 Kor 12,8). Det finnes dem som er en inspirasjon for alle 
med sin tro, og det finnes dem som har en legende hånd (1 Kor 12,9). Det finnes dem 
som utretter mirakler, og mennesker med profetisk innsikt. Noen kan skille klart 
mellom godt og ondt, andre kan overvinne språkbarrierer (1 Kor 12,10). Merk deg at 
det ikke er den enkelte som avgjør sine evner. Den hellige ånd har håndplukket dem 
fra ulike bakgrunner for å bygge opp og skape enhet i kroppen, som er kirken (1 Kor 
12,11–13). Paulus understreker dette ved å gjenta seg selv: Det er Gud som bestem
mer hvor den enkelte passer inn (1 Kor 12,18).

Vi må huske at det bare er ett legeme selv om det har mange lemmer. Hver enkelt 
er forbundet med alle de andre, også de som ikke synes de er stort verdt (1 Kor 
12,20–24). Denne gjensidigheten har innebygde mekanismer som sikrer den enkeltes 
ve og vel. Gjensidigheten viser seg når man deler glede og smerte (1 Kor 12,26). 

Noen lider under autoimmune sykdommer: Det vil si at en del av kroppen angri
per en annen del. Disse sykdommene kan være livssvekkende, iblant dødelige. 
Tenk på tekstene for i dag: Hvordan arbeider fienden for å undergrave kroppen, 
og hvordan kan Gud bruke oss til å stoppe angrepet?
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Onsdag

GUDS RUSTNING

Paulus’ bruk av krigsbilder i Ef 6 understreker at den store striden er reell og at vi er 
i en bokstavelig kamp med en virkelig fiende (Ef 6,11).

Les Ef 6,11–17. Hva sier disse versene om hvor virkelig og personlig kampen er?

Det som teller, er ikke hva de ulike delene av rustningen brukes til, men hva de står 
for. Paulus sier vi må ta på hele rustningen, ikke bare visse deler av den. Gjør vi det, 
vil vi bli stående (Ef 6,13), en metafor for uskyld i dommen (se Sal 1,5). Med andre 
ord vil vi seire.

Beltet holder rustningen på plass. Det er en metafor for sannheten (Ef 6,14). 
Sannheten holder vårt åndelige forsvar samlet. Jesus talte ofte om sannheten (Joh 
1,14.17; 4,24; 8,32; 14,6). Rettferdighetens brynje er det neste (Ef 6,14). «Rettferdig
het» er også et stikkord i Jesu taler (f.eks. Matt 5,6.10; 6,33). I Det gamle testamente 
er rettferdighet å sikre sosiale rettigheter og gi alle en rettferdig behandling.

Sandalene (Ef 6,15) står for fredens evangelium. Uttrykket er fra Jes 52,7. Det 
står for mennesker som går lange veier for at de som er i fangenskap, skal få vite at 
Jerusalem er gjenreist og at Gud har gitt sitt folk friheten tilbake. En del av kampen 
mot det onde går ut på å la mennesker få vite at Gud har vunnet og at de kan leve i 
fred med seg selv, med andre mennesker og med Gud.

Troens skjold (Ef 6,16) hindrer «brennende piler» i å treffe sitt bytte. Frelsens 
hjelm (Ef 6,17) er en parallell til den kronen Jesus deler med oss (Åp 1,6; 2,10), og 
Åndens sverd (Guds ord) er vårt eneste forsvarsvåpen. Det skal brukes slik Jesus 
gjorde da han ble fristet (Matt 4,4.7.10).

Hva kan rustningen si oss om vår avhengighet av Gud i den store striden? 
Hvordan kan vi sikre oss at vi ikke lar noen del av oss være ubeskyttet?
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Torsdag

DEN SISTE FIENDE

Noen i menigheten i Korint var forvirret når det gjaldt oppstandelsen. Paulus for
klarer hvorfor den er en viktig del av evangeliet (1 Kor 15,1–4). Noen later til å være 
bekymret for de troende som er døde (1 Kor 15,6), og noen antyder at de går glipp 
av Jesu gjenkomst (1 Kor 15,12). Dette minner om situasjonen i Tessalonika (1 Tess 
4,13–17).

Les 1 Kor 15,12–18. Hva blir resultatet hvis vi fornekter de dødes oppstandelse?

Paulus avslutter resonnementet med ordene: «Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare 
for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker» (1 Kor 15,19). Men Kristus 
har stått opp og er blitt «førstegrøden av dem som er sovnet inn» (1 Kor 15,20). Så 
sammenligner han Kristus med Adam: «slik alle dør på grunn av Adam, skal alle 
få liv ved Kristus» (1 Kor 15,22) og angir når oppstandelsen skal skje: «ved hans 
gjenkomst» (1 Kor 15,23). Senere i kapitlet sammenligner han også de to «adamer» 
(1 Kor 15,45–49). Det første mennesket ble formet av jord, men det himmelske men
neske er fra himmelen, og en dag vil han forvandle oss (1 Kor 15,47–49). Hva dette 
innebærer, forklares med en skildring av det som skjer under Jesu annet komme: 
«For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli for
vandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli 
kledd i udødelighet» (1 Kor 15,52.53). 

Adam ble skapt for å leve evig, men forfallet satte inn, og mennesket fikk et gan
ske kort liv. Hvis vi skal arve evig liv, vil vi bli omskapt til å vare evig, og det er den 
gaven vi får.

Les 1 Kor 15,23–26. Nå står vi midt i den store striden, og døden og det onde 
synes å dominere verden. Men hva sier disse versene om utgangen på den store 
striden? Hvordan kan vi lære å se lenger enn her og nå, så vi fatter hva disse løf
tene betyr for hver enkelt av oss?
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Fredag

TIL ETTERTANKE

«Med synden kom ikke bare mennesket, men også jorden under den ondes kontroll 
og skulle vinnes tilbake ved frelsesplanen. Da han ble skapt, fikk Adam herredømme 
over jorden. Men da han ga etter for fristelsen, kom han inn under Satans makt, og 
hans herredømme gikk til hans overmann. Dermed ble Satan «denne verdens gud». 
Han tilranet seg herredømmet over jorden, som opprinnelig ble gitt til Adam. Men 
da Kristus betalte syndens straff med sitt offer, skulle han ikke bare frikjøpe men
nesket. Han skulle også gjenopprette menneskets tapte herredømme. Alt det som 
gikk tapt ved den første Adam, vil bli gjenopprettet av den andre.» – The Signs of 
the Times, 4. november 1908. Så enkelt er det. Men når vi ser rundt oss, er det lett 
å glemme at Satan er beseiret og at «hans tid er kort» (Åp 12,12). Ondskap, død og 
lidelse gjennomsyrer verden. Men vi er lovt at alt dette skal forsvinne, takket være 
det Jesus har gjort. Og hvis vi ikke har skjønt det før, bør vi forstå det nå: Dette blir 
ikke utryddet av noe vi som mennesker gjør, om vi da ikke ødelegger jorden og alt 
liv på den. Det ville vi nok gjøre hvis vi fikk tiden på oss og Gud ikke holdt oss til
bake. Bare Guds overnaturlige inngripen vil føre til de forandringene vi er blitt lovt. 
Vi kan ikke løse problemene selv. 

  Spørsmål til drøftelse
1. «Kirken er svak og feilende og trenger stadig nye advarsler og råd. Men den 

er det eneste på jorden som er gjenstand for Kristi høyeste aktelse. Ved sin 
nåde virker han på menneskehjertet og forvandler karakteren slik at englene 
undrer seg og uttrykker sin glede i lovsang. De gleder seg over at det kan 
skje en slik forvandling med syndige og feilende mennesker.» – The Advent 
Review and Sabbath Herald, 20. januar 1903. Si noe om hvordan vi forvandles 
av det Jesus gjør for og i oss?

2. Hvilke utslag gir den store konflikten i kirken, enten lokalt eller globalt? 
Hvilke saker blir brukt til å splitte og svekke oss og hindre oss i å gjøre det vi 
er kalt til å gjøre? Hvordan kan vi formidle legedom og samhold når folk ikke 
er enige i det vi kanskje tror er viktig?
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5 .  mars

BLIND MANN SER
Uruguay

Francisco var foreldreløs og måtte ta seg jobber for å 
overleve, men han klarte seg. Han fant seg en kone, 

og de hadde det godt sammen, men de mistet sitt første 
barn da det var tre måneder og fikk ikke flere.

Noen år senere fikk Francisco kreft, og legene sa han hadde kort tid igjen. Da kan jeg like godt 
dra hjem og dø der, tenkte Francisco. Men kapellanen oppmuntret ham og sa at han var i Guds 
hender. Dessuten ba Franciscos kone for ham.

Francisco begynte å føle seg bedre, og da han kom til kontroll, var legen forbløffet. Det måtte 
ha skjedd et mirakel. Over 20 år er gått, og Francisco er stadig kreftfri.

Francisco fikk 33 år sammen med sin kone. Plutselig en dag var hun død. Francisco gikk ned 
i en depresjon. Samtidig forverret helsen seg. Han mistet etter hvert synet. Nå bodde han alene i 
mørket til en dag da en venn fortalte ham om radiostasjonen Nuevo Tiempo.

Han begynte å høre på adventistenes andakter, prekener, helse og musikkprogrammer og fikk 
øynene åpnet på en ny måte. Han var ikke lenger ensom. 

Francisco bestilte bibelstudier gjennom radioprogrammene og fikk besøk av en bibelarbeider 
som hjalp ham å fullføre kursene. Han ble døpt og opptatt i menigheten.

Etter dåpen har han besøkt pasienter på sykehuset hver uke og bedt sammen med dem. Han 
gir også bibelstudier på det lokale blindeinstituttet, og han er ikke lenger ensom. ”Kirken er min 
familie,” sier han. ”Der opplever jeg fred og fellesskap.”

Radiostasjonen Nuevo Tiempo er kjent for sine programmer om helse og familieliv, bibelstu
dier og praktisk kristenliv. Over hele landet møter man symbolet for radiostasjonen ved adventis
tenes kirker og institusjoner, og stasjonen bidrar til både oppmøte og dåp.

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge en ny kirke der Francisco bor, i Goesområdet av 
Montevideo i Uruguay. Takk for at dere hjelper.

• Det er 8233 menighetsmedlem-
mer og 54 kirker i Uruguay.

• Adventistene driver en ung-
domsskole utenfor hovedstaden 
Montevideo.

• Adventistenes radiostasjon heter 
Radio La Voz de la Esperanza Uru-
guay og holder til i Montevideo.



Bakgrunnsstoff
1 Pet 2,9.10; 5 Mos 14,2; 1 Pet 4,1–7; 2 Pet 1,16–21; 2 Pet 3,3–14; Dan 2,34.35.

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

I Peters skrifter er det mange antydninger til den store strid. Kanskje skyldes det at 
han visste bedre enn de fleste hvor lett det er å falle for Satans bedrag. Han visste 
hvor reell kampen er. Det var Peter som skrev: «Vær edru og våk! Deres motstander, 
djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke» (1 Pet 5,8).

Peter ser kampen utspille seg på ulike plan. Han ser en kamp i kirken, at de som 
en gang var troende, kynisk avviser både Gud og tanken om Jesu gjenkomst. Han 
taler strengt mot spottere, for hva skal man sette sitt håp til hvis troen på løftet om 
Jesu gjenkomst går tapt? 

Og kanskje understreker Peter troen så sterkt nettopp på grunn av sine egne 
nederlag. Han vet hva det vil si å spotte og fornekte og prøve å gå i ett med meng
den, slik at man ikke blir dømt for å være Jesu etterfølger. Derfor understreker han 
betydningen av at de troende lever et liv som er deres høye kall og utvelgelse verdig.
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Søndag

MØRKE TIL LYS

Les 1 Pet 2,9.10. Hvor ser vi den store konflikten i disse to versene?

Versene stammer fra 2 Mos 19,6: «et kongerike av prester og et hellig folk» og  
5 Mos 7,6: (se også 5 Mos 14,2) «hellig folk for Herren din Gud ... hans dyrebare 
eiendom». Disse forsikringene ble gitt da Guds folk var på vei fra Egypt til det 
lovede land. Peter ser en parallell mellom Guds folk den gang og kirken på hans tid.

Peter skildrer ikke det ferdige produktet, men et verk som er underveis. Ja, Gud 
har valgt og utvalgt oss, og vi skal prise ham for at han har ført oss ut av det mørket 
som Satan har innhyllet verden i. Men det betyr ikke at vi er fullkomne eller at vi er 
i mål (se Fil 3,12). Nei, bevisstheten om vår egen synd og våre mangler er en viktig 
del av hva det vil si å følge Jesus og innse vårt behov for hans rettferdighet.

«Det er slik enhver synder må komme til Kristus. ’Han frelste oss, ikke på grunn 
av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig’ (Tit 3,5). Når Satan 
forteller deg at du er en synder og ikke kan håpe på å få noen velsignelser fra Gud, 
så fortell ham at Kristus kom til verden for å frelse syndere. Vi har ikke noe som kan 
anbefale oss hos Gud. Men det som vi kan påberope oss nå og alltid, er vår fullsten
dig hjelpeløse tilstand. Den gjør hans gjenløsende makt til en nødvendighet. Når vi 
gir avkall på all tillit til oss selv, kan vi se hen til Golgatas kors og si: ’Intet bringer 
jeg til deg, kun til korset klynger meg.’» – Alfa og Omega, bind 4, side 270 [DA 317]. 

Vi kan være sikre på at Gud har kalt oss «fra mørket og inn i sitt underfulle lys» 
(1 Pet 2,9) fordi vi er klar over vår avhengighet av Kristus, «han som er blitt vår 
visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning» (1 Kor 1,30). 

Hvordan tenker du når dine handlinger og din karakter skuffer deg? Hvordan tak
ler du slike tanker når de kommer? Hvordan kan du vende en slik erfaring til en 
åndelig fordel?
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Mandag

GRUPPEPRESS

Les 1 Pet 4,1–7. Hvorfor er valget av livsstil viktig, og hvordan gjør det oss mer 
eller mindre rede for Kristi gjenkomst? 

Peter sier at de troende har gjort det andre har presset dem til lenge nok (1 Pet 4,3). 
Nå er situasjonen en annen, og de troende blir lett oppfattet som «merkelige» fordi 
de ikke følger flokken. De kan bli gjenstand for sladder (1 Pet 4,4). Slik utnytter 
Satan gamle venner for å sabotere vår vandring med Gud. 

Peter ber de troende om ikke å la seg skremme av dette. «Hedningene» må svare 
for seg selv hos Gud når han dømmer. Vi behøver ikke å bekymre oss for hva de 
mener (1 Pet 4,5). 

Han har et poeng. Hvor mange kjenner du som har gitt etter for andres forvent
ninger i stedet for å heise rent flagg? Dette er spesielt hardt for unge mennesker, som 
sliter med «gruppepress».

Vi burde ikke være så opptatt av at andre skal like oss og rette oss etter deres 
meninger, krav og forventninger. Peter ber de troende om å være snille og gode 
mot dem vi kommer i kontakt med (1 Pet 4,8.9). Dette er ikke bare nok et kristelig 
gjøremål. Nei, det er det viktigste vi gjør, den viktigste måten vi forholder oss til 
andre på. Kanskje er det derfor Peter sier at vi må be (1 Pet 4,7): Fordi Gud vet at 
det iblant betyr mer for oss hva «hedningene» liker enn å vise kjærlighet og vennlig
het mot dem vi omgås. Vi må be, ikke bare for dem, men også om at vi må bli mer 
oppmerksomme på det de er opptatt av. Vi er «en utvalgt slekt, et kongelig preste
skap». Derfor er vi kalt til å påvirke dem til det gode og ikke la dem påvirke oss i 
negativ retning. Israels tragiske historie var nettopp dette: I stedet for at hedningene 
ble påvirket til det gode, påvirket de Israel til det onde.

Hva slags gruppepress utsettes du for? Hvordan kan du stå imot? Hvordan 
kan ordene «overvinn det onde med det gode» (Rom 12,21) anvendes i slike 
situasjoner?
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Tirsdag

DET PROFETISKE ORD STÅR FASTERE

Les 2 Pet 1,16–21. Hva sier han om profetien som er så viktig?

Peter hadde opplevd mye. Han lister opp noe av det i dette avsnittet: Jesu forklarelse 
på fjellet (2 Pet 1,18) og stadfestelsen av profetiene om Jesus (2 Pet 1,19). Alt dette 
betydde mye for Peter. Likevel er han mer opptatt av profetiene. Det kan skyldes 
hans feil som disippel. Hvor mange ganger hadde ikke Peter neglisjert det Jesus sa 
fordi han trodde han visste det som ble sagt? Hvor mange ganger forutsa Jesus det 
som øversteprestene ville gjøre mot ham i Jerusalem? Men da det gikk slik Jesus 
hadde sagt, ble Peter tatt på sengen. Den av alle disse «feilene» som gjorde mest 
vondt, var nok da Jesus forutsa at Peter ville fornekte ham. Peter var sikker på at det 
ikke kunne skje. Men det skjedde likevel. Det må ha vært lavpunktet i hans liv.

Kanskje er dette grunnen til at Peter klargjør hvordan man kan følge Jesus. Han 
minner disiplene om «de største og mest dyrebare løfter». De kan gi dem «del i 
guddommelig natur», så de ikke blir fanget av «forfallet, som kommer fra lystene i 
verden» (2 Pet 1,4). For å være sikker på at de troende faktisk har flyktet fra forfal
let, viser han til en rekke kvaliteter som hører sammen og beskriver den kristne livs
stil: tro, et rett liv, innsikt, selvbeherskelse, utholdenhet, gudsfrykt, søskenkjærlighet 
og kjærlighet til alle (2 Pet 1,5–8). Det ene bygger på det andre, og sammen danner 
de en helhet – som ingrediensene i en kake. Paulus kaller disse egenskapene «frukt», 
ikke frukter (Gal 5,22.23), for de utgjør et udelelig hele.

Peter sier videre at de troende ikke vil snuble hvis de har innarbeidet disse verdi
ene i livet og ber dem «holde fast ved» sitt kall og sin utvelgelse (2 Pet 1,10).

Husk at Peter skriver til kristne som er grunnfestet i troen. Han mener på ingen 
måte at det å rette seg etter et knippe krav, er inngangsbilletten til himmelen. Han 
tegner bare en kontrast til samfunnets rådende holdninger og atferd og utfordrer de 
kristne til å bruke sine krefter på det positive i stedet for på det negative.
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Onsdag

SPOTTERE 

Les 2 Pet 3,3–7. Hva sier Peter om fortiden som kan hjelpe oss å håndtere både 
dagens og fremtidens problemer?

Kampen mellom lys og mørke, mellom Jesu disipler og ondskapens ambassadø
rer, ser ut til å nå sitt klimaks snart. Djevelen går omkring som en brølende løve 
og jakter sitt neste måltid (1 Pet 5,8). Han får god hjelp av et spottekor. Med sine 
«fornuftige» og «vitenskapelige» argumenter (2 Pet 3,3.4) prøver spotterne å nøytra
lisere de troende. Peter antyder at motivet er ønsket om å opprettholde sin vellystige 
livsstil (2 Pet 3,3; se også Jud 18). De går ut fra at Jesus ikke kommer fordi alt bare 
fortsetter slik det alltid har gjort.

Det er noe foruroligende ved dette. Jesus sa: «Jeg kommer tilbake» (Joh 14,1–3), 
men spotterne sier i praksis: «Jesus kommer ikke tilbake» (2 Pet 3,4). Det lyder som 
et ekko fra Edens hage, der Gud sa: «Men av treet til kunnskap om godt og ondt må 
du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø» (1 Mos 2,17). Gjennom 
slangen sa Satan: «Dere skal slett ikke dø!» (1 Mos 3,4). Guds ord blir ikke bare 
motsagt av én røst, som i hagen, men av et kor av røster. Det eneste positive ved 
løgnen er at Peter forutsa den. Hver gang noen spotter tanken om Jesu gjenkomst, 
oppfyller de profetien.

Jorden er allerede blitt ødelagt av en katastrofal syndflod, men det vil ikke spot
terne vite noe av. De vil ikke la Gud ha noe med deres liv å gjøre. De vil heller ikke 
tenke tanken om at den samme Gud som lagret vann for å oversvømme jorden, 
på lignende vis har lagret ild som skal ødelegge den på dommens store dag (2 Pet 
3,5–7). De håper at naturen bare skal fortsette som den alltid har gjort.

Hvordan kan vi holde fast i løftet om Jesu gjenkomst etter som årene går? Hvorfor 
er det viktig at vi gjør det?
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Torsdag

FREMSKYNDE DAGEN

Ventetiden før Jesu gjenkomst fortoner seg uendelig lang, men Gud er ikke opptatt 
av tid. «For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag» (2 Pet 3,8). I 
Skriften er enden alltid nær forestående, enten det gjelder Herrens dag i Det gamle 
testamente eller Jesu gjenkomst i Det nye. 

Les 2 Pet 3,8–14. Hva er dette langsiktige håpet? Se også Dan 2,34.35.44.

De klassiske tidsprofetiene viser at det er grenser for hvor lenge det onde får lov til 
å fortsette og hvor lenge Gud vil vente. I profetiene skisserer Gud sin strategi for å 
gjøre slutt på synd og lidelse og føre jorden tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Vårt syn på alle tings avslutning får følger for vårt liv her og nå (2 Pet 3,12). Den 
som finner tanken på at Gud kan forstyrre vår lille verden opprørende, blir gjerne 
kynisk og slutter seg til spotterne. Men vi ser det som at en barmhjertig Gud endelig 
tar tak og feier unna forfallet og menneskerettighetsbruddene som florerer rundt oss, 
for vi «venter [...] på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (vers 13).

Igjen uttrykker Peter sin bekymring for våre holdninger og personlige atferd. Han 
oppfordrer oss til å «legge vinn på å bli stående [...] uten flekk og lyte» (2 Pet 3,14). 
Hadde det ikke vært for det neste verset, kunne man ha trodd at Peter forfektet gjer
ningskristendom, men dette avviser han med setningen: «Herrens tålmod skal dere 
se som en mulighet til frelse», der han stadfester Paulus’ ord til de samme troende 
(vers 15). 

Det er vårt mål å være uklanderlige. Det er slik Job er beskrevet: en rettskaf
fen mann som «fryktet Gud og unngikk alt ondt» (Job 1,1). Det er slik Kristus vil 
fremstille oss for sin Far (1 Kor 1,8; Kol 1,22; 1 Tess 3,13; 5,23). Plettfrie? Det var 
det offerlammet skulle være (f.eks. 2 Mos 12,5; 3 Mos 1,3), det Jesus var (Hebr 9,14; 
1 Pet 1,19), og slik fremstiller han kirken for sin Far (Ef 5,27).

Hvorfor må vi sette vår lit til Jesu rettferdighet, den vi tilregnes ved tro når vi 
søker seier over synd, vekst i troen og prøver å unngå det onde og leve et hellig 
og «ulastelig» liv? Hva skjer når vi tar blikket bort fra dette løftet?
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Fredag

TIL ETTERTANKE

Peter sa at spottere ville si: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er 
døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av» (2 Pet 3,4). Dette var ikke noe 
nytt. De samme holdningene dominerte før syndfloden. «Etter som tiden gikk og 
ingen merkbar forandring kunne spores i naturen, begynte de som til tider hadde 
skjelvet av frykt, å føle seg sikre. De resonnerte slik mange gjør i dag, at naturen 
står over naturens Gud, og at dens lover er så grunnfestet at ikke engang Gud selv 
kan forandre dem. De tenkte at hvis Noah hadde rett, ville naturen komme ut av 
balanse. Derfor stemplet de hans budskap som en illusjon, et stort bedrag. De viste 
sin forakt for Guds advarsel ved å gjøre nøyaktig som de hadde gjort før advarselen 
ble gitt. [...] De hevdet at hvis det var et fnugg av sannhet i det Noah hadde sagt, ville 
fremtredende personer, de kloke og sindige, forstå det.» – Alfa og Omega, bind 1, 
side 74 [PP 97]. 

I dag sier «de store» noe lignende: Naturlovene ligger fast, og alt fortsetter som 
det alltid har gjort. Det er på et vis dette evolusjonsteorien lærer: Livet oppsto ved 
naturlige prosesser som kan forklares (iallfall i prinsippet) med naturlover som viten
skapen en dag vil kunne forklare fullt ut, helt uten behov for noen gud. De «store» 
tok feil den gang, og de tar feil nå. Det er ikke til å undres over at Paulus skrev: «For 
denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne» (1 Kor 3,19). Det var den i tiden før 
syndfloden, det var den på Peters tid, og det er den også i vår tid.

  Spørsmål til drøftelse
1. Selv om Peter hadde mange grunner til å tro på Jesus, understreket han at 

«profetordet» lå fast. Hvorfor er profetiene så viktige? Hvordan viste de at 
Jesus var Messias ved hans første komme? Hva har dette å si for troen på 
hans annet komme? Uten profetiene ville vi vel ikke engang ha kjent løftet og 
håpet om Jesu gjenkomst?

2. Vi har lett for å tro at gruppepress bare gjelder tenåringer og unge voksne. 
Stemmer det? Alle vil jo gjerne bli likt og godtatt av sine samtidige. Og det er 
da større sjanser for å være et godt vitne hvis de liker oss enn om de ikke liker 
oss, ikke sant? Hvordan kan vi unngå å gå på akkord med vår tro i iveren etter 
å gjøre andre til lags? Hvorfor er det lettere å inngå slike kompromisser enn vi 
ofte tror?
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12 .  mars

Å FINNE GUD
Uruguay

Adventistenes radiostasjon i Uruguay, Nuevo 
Tiempo, har også lokaler for kurser og møter. 

Nellie var advokat og så at senteret reklamerte med 
kurser i portugisisk da hun gikk forbi en dag. Hun hadde lyst til å lære et nytt språk, så hun 
bestemte seg for å møte opp.

De brukte Bibelen som lærebok. Først leste de teksten på spansk, og så på portugisisk. Det var 
første gang hun leste Bibelen som en trosbok. ”På mellomtrinnet hadde vi lest fra Bibelen som en 
historisk bok,” sier hun. Men det var et rent akademisk studium. Nå var det noe annet. ”Jeg be
gynte i Første Mosebok og leste og leste.” Hun leste hele Bibelen og storkoste seg. ”Alt i Bibelen 
henger sammen, og du blir gladere av det,” sier hun. 

Nellie var spesielt glad i å lese om Jesu liv og hans mirakler. ”Det skjer fremdeles mirakler,” 
sier hun. ”Vi legger ikke alltid merke til det, men det skjer.”

Da hun fikk høre om sabbaten, var hun aldri i tvil. ”Det var innlysende, og jeg visste det var 
riktig.”

Da Nuevo Tiemposenteret startet med sabbatsgudstjenester, kom Nellie hver gang, og hun ble 
snart døpt. ”Bibelen ble helt nødvendig for meg. Det var derfor jeg begynte å gå i denne kirken. 
Og jeg ville vise Jesus at jeg var glad i ham, så jeg ble døpt.”

Men ikke alle var begeistret. Hennes eldste datter ble fortørnet, men gutten hennes har fått et 
annet inntrykk av moren. Han synes hun er et godt eksempel på hvordan man bør leve.

Nellie skinner som en sol når hun kommer i senteret på sabbatene. ”Det er som en familie, og 
denne familien vil jeg tilhøre,” sier hun.

• Uruguay er det nest minste landet 
i Sør-Amerika.

• Gitaren er det viktigste musikkin-
strumentet i landet. I en tradisjons-
rik konkurranse som heter payada 
bytter to sangere på å improvisere 
vers med samme melodi.



Bakgrunnsstoff
Åp 2,1–7; Hos 2,13, Åp 2,8–17, Åp 2,18–3,6; Jes 60,14, Åp 3,14–22.

Minnevers
«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil 
jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg» (Åp 3,20).

Johannes var den siste gjenlevende av apostlene. Ved siden av å skrive evangeliet og 
brevene som bærer hans navn, skrev han også Åpenbaringen, som bidrar mye til vår 
forståelse av den store strid. Nå skal vi bare se på hans beskrivelse av de sju menig
hetene. Vi skal studere dem ut fra de opprinnelige mottakernes ståsted, så vi kan få 
fatt på så mye av det han skrev som mulig. 

Det er påfallende hvordan Jesus tilpasser sitt budskap til hver enkelt menighet. De 
har forskjellige behov, og han taler til dem alle. 

Disse kirkene sliter med sin identitet, slik vi gjør det. Stiller medlemmene samlet 
opp for Jesus og hans kall om å vitne til en døende verden, eller vakler de til begge 
sider og prøver å se ut som kristne, mens de egentlig er mer dus med mørkets kref
ter? Vi tror vi er den siste av kirkene. Men uansett hvor forskjellige vi måtte være, 
står vi på mange måter overfor noen av de samme utfordringene som kirken har 
gjort til alle tider.
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KIRKEN I EFESOS

I Åp 2,1 leser vi at Jesus holder de sju stjernene og går blant lysestakene mens han 
taler til menigheten i Efesos. Dette er viktige symboler. Lysestakene er menighetene, 
og de   sju stjernene er engler som skal ta seg av kirkene (Åp 1,20). Det er altså nær 
sammenheng mellom kirkene og Guds trone i himmelen. Kirkene har en viktig rolle 
å spille i den store striden.

Les Åp 2,1–7. Hvordan utspiller den store konflikten seg i disse versene?

Budskapet til Efesos begynner med en beskrivelse av dens karakter. Jesus kjenner 
dens svake og sterke sider. Han berømmer dem for deres aktiviteter, deres tålmod og 
utholdenhet, samt at de ikke tåler falske lærere i sin midte (Åp 2,2.3.6). Dette er en 
advarsel om at falsk lære ikke bør tolereres i menigheten. Det ser ut som at menig
heten i Efesos, som en gang kjempet på Guds side i kampen mot mørket, har blitt 
utsatt for Satans motangrep. Det kom i form av falske apostler, tilhengere av Nikolas 
– kanskje en av de første sju diakonene (Apg 6,5). Han later til å ha startet en utbry
terbevegelse. Vi vet ikke hva kjetteriet besto i, men Jesus hatet det (Åp 2,6).

Problemet med menigheten i Efesos var at den hadde forlatt sin «første kjærlig
het» (Åp 2,4). Dette minner om den gammeltestamentlige sammenligningen av 
Israels frafall med en som søkte utenomekteskapelige forhold (f.eks. Hos 2,13).

Situasjonen kan se håpløs ut, men Jesus er spesialist på innfløkte problemer. For 
det første ber han sitt folk huske hvor de har falt og gjøre som de gjorde i begynnel
sen (Åp 2,5). Men de skal ikke skru klokken tilbake til «gode gamle dager». Nei, de 
skal la tidligere erfaringer veilede dem i fremtiden.

«Du har forlatt din første kjærlighet» (Åp 2,4). Hvorfor er det så lett gjort? Hva 
kan få vår kjærlighet til Gud til å bli kald, enten som enkeltmennesker eller som 
kirke? Hvordan holder man liv i iveren for Gud og hans sannhet år etter år? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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SMYRNA OG PERGAMON

Overfor menigheten i Smyrna omtales Jesus som «den første og den siste, han som 
var død og er blitt levende» (Åp 2,8, se Åp 1,18). For menigheten i Pergamon er 
Jesus utstyrt med det skarpe, tveeggete sverdet mellom tennene (Åp 1,16; 2,12). 

Hvorfor er Jesus beskrevet slik for disse to kirkene?

Les Åp 2,8–17. Menighetsmedlemmene i Smyrna er også kjent for hardt arbeid. Men 
resultatene er ikke deretter, kanskje fordi de har en «Satans synagoge» i sin midte 
(Åp 2,9). Medlemmene i Pergamon later til å klamre seg til troen, selv om Satan har 
sin trone der de bor (Åp 2,13). Altså står vi midt oppe i den store konflikten her også.

Menigheten i Smyrna får vite at det kommer tunge tider, med fengsel og kanskje 
død (Åp 2,10). I Pergamon er noen allerede drept for sin tro (Åp 2,13). Det er viktig å 
merke seg at det er tidsbegrensning på de tunge tidene. Det onde får ikke fortsette ut 
over et visst punkt (Åp 2,10).

Dessverre har Gud noe å utsette på menigheten i Pergamon (Åp 2,14–16). Det 
later til at de tolererer at folk i deres midte «holder seg til Bileams lære» og «niko
laittenes lære» (Åp 2,14.15). 

«Nikolas og Bileam later til å være parallelle uttrykk. Nikolas er et sammensatt 
gresk ord (nikaō and laos) og betyr ’den som erobrer folket’. Bileam kan utledes 
av to hebraiske ord – am («folk») og baal (av bela, «å ødelegge» eller «å svelge»), 
som betyr «ødeleggelse av folk» – Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: 
Commentary on the Book of Revelation (Berrien Springs, Mich., 2002), side 111. 
Jesus advarer menigheten om at hvis deres kjetteri fortsetter, vil han selv komme og 
kjempe mot dem med sverdet i sin munn (Åp 2,16).

Men midt i advarslene gir Jesus begge kirkene stor oppmuntring (Åp 2,11.17).

Les Åp 2,14.15. Hvordan stemmer dette med tanken om at læren er uviktig? 
Hvorfor er den viktig? 

Studium 12  /  19. marsMandag
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Tirsdag

TYATIRA OG SARDES

Les Åp 2,18–3,6. Hva foregår i disse menighetene, og på hvilke måter sliter vi som 
kirke og som enkeltpersoner også med de samme tingene? Hvordan kommer den 
store konflikten til syne i disse kampene?

Jesu innledning til menigheten i Tyatira (Åp 2,18) viser at Guds folk opplever en 
stadig vanskeligere og mer forvirrende tid. Metaforene øyne som flammende ild og 
føtter av bronse forekommer ikke bare i Åp 1,14.15. Vi møter det første gang i Dan 
10, der Daniel ser en med øyne som «luer av ild» og føtter «som skinnende bronse» 
(Dan 10,6). Senere i endens tid skal Kristus stå frem og redde sitt folk. Når det ser 
som mørkest ut for Guds folk, vil han selv gripe inn og redde dem som er skrevet 
opp i livets bok (Dan 12,1).

Jesus omtales i lignende ordelag for menigheten i Sardes, som den som har de sju 
Guds ånder og de   sju stjerner (Åp 3,1; 5,6). Her har vi igjen en frelser som både er 
aktiv i kulissene og tar himmelens krefter i bruk for å redde menigheten.

Beskrivelsen av disse to kirkene er meget viktig. Det går bedre i Tyatira (Åp 2,19), 
men de har vært som Israel på dronning Jesabels tid. Og i Sardes er folk åndelig 
døde (Åp 3,1). 

Like fullt har Jesus oppmuntrende ord til menighetene. Han vet at mange i Tyatira 
«ikke har kjent Satans dybder» og oppfordrer dem til å holde fast «inntil jeg kom
mer» (Åp 2,24.25). Det er også «noen få» i Sardes «som ikke har skitnet til klærne 
sine» (Åp 3,4).

Det er disse trofaste som Jesus lover en spesiell velsignelse. Han lover å gi Tyatira 
«morgenstjernen» (Åp 2,28), som han senere sier er ham selv (Åp 22,16). Sardes får 
løfte om en sikker plass i himmelen og at han vil kjennes ved dem for sin Far og 
hans engler (Åp 3,5).

«Hold fast og omvend deg.» Hva må du å holde fast i, og hva må du vende om 
fra? Hva har disse to tankene med hverandre å gjøre?
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Onsdag

KIRKEN I FILADELFIA

Les Åp 3,7. Hvordan fremstilles Jesus for denne kirken? Hva sier disse beskrivel
sene om ham? 

Kirken får ros for at den holder Kristi ord og ikke fornekter hans navn, selv om den 
later til å ha liten kraft (Åp 3,8). Jesus kommer med et løfte om at medlemmer av 
Satans synagoge snart skal komme og kaste seg ned for dem (Åp 3,9). Dette er hentet 
fra Jes 60,14, der undertrykkere av Guds folk underkaster seg dem. Det står i direkte 
kontrast til den harde behandlingen som de tidligere hadde gitt Guds folk. Av dette 
kan vi forstå at Satans synagoge hadde gjort livet vanskelig for de første kristne. 
Som før sett har noen av de andre kirkene slitt med folk som spredte vranglære og 
skapte problemer – en av de måtene som Satan motarbeider kirkene på. Filadelfia 
later til å være den som endelig befrir kirken for denne kilden til ondskap.

Les Åp 3,10. Hvordan forstår du Filadelfiamenighetens utholdenhet? Hvordan vil 
Jesus begrense deres prøvelser? Hva betyr dette for oss i dag?

Det synes klart at Filadelfiamenigheten hadde hatt det like tungt som de andre kir
kene, men den later til å ha hatt en annen holdning. Dette er den første kirken hvor 
Jesus ikke peker på feil som de må arbeide med. Frelseren har merket seg deres tro 
og deres samarbeid med Gud, og det til tross for at de har «liten kraft» (vers 8).

Blant løftene til dem i denne kirken som seirer, er å bli gjort til en søyle i Guds 
tempel slik at de ikke lenger må flytte inn og ut (Åp 3,12). Med de nye navnene de 
får, er de fullt ut identifisert som Guds barn, kanskje fordi de allerede har identifisert 
seg med Gud i alle sider av sitt liv.

Hvor godt ville du ha passet inn i himmelen hvis du plutselig skulle komme dit?
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TorsdagStudium 12  /  19. mars

KIRKEN I LAODIKEA

Laodikea får også noen ord om Jesus: «Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, 
opphavet til alt som Gud har skapt» (Åp 3,14). Disse betegnelsene er viktige sider 
av Kristi guddom. «Amen» viser til Jes 65,16, hvor ordet «Amen» er oversatt med 
«den trofaste Gud» og er forbundet med pakten. Jesus er paktens Gud, den Gud som 
holder sine løfter om frelse og gjenreisning. Jesus er også det trofaste vitne. Han 
vitner for sitt folk om hvordan Gud egentlig er (Åp 1,5; 22,16; Joh 1,18; 14,8–10). 
Han er også Skaperen (Kol 1,16.17).

Les Åp 3,14–22. Hva sier Jesus at denne kirken må gjøre? Hva har dette å si for oss 
i dag? 

Etter at de første versene har fortalt hvem Jesus egentlig er, er det nødvendig å 
avklare hvem denne kirken er. Vi kan egentlig bare kjenne oss selv om vi kjenner 
Gud først. Folk i denne kirken er selvbedratt i den grad at det de tror det motsatte om 
seg selv enn det de egentlig er (Åp 3,17). Deretter ber Jesus dem om å gjøre det som 
skal til for å få det klarsyn som er nødvendig for å se tingene slik de virkelig er, og 
også for å bli forvandlet slik de trenger å forandres (Åp 3,18).

Alternativet er Guds dom – i to faser. Først kan det bli nødvendig med god, gam
meldags foreldredisiplin (Åp 3,19). Dernest er det mulig at Gud vil «spytte» dem ut, 
som en munnfull råttent vann (Åp 3,16).

Denne kirken, som er så nær ved å bli kastet ut fra Guds nærvær, får de største 
løftene. Jesus vil spise sammen med dem (Åp 3,20) – en gunst som kun blir nære 
venner til del. Så lover han at de kan få sitte med ham på tronen (Åp 3,21). 

Det er interessant å se hvordan Guds folk i de sju menighetene blir gradvis kal
dere og fjerner seg fra Gud. Hvordan skjer dette? Slaget er vunnet, men det virker 
som om noen fremdeles klynger seg til ondskapen og mørkemaktene. Når vi ser på 
historien til disse kirkene, ser vi hvordan den store konflikten blir utkjempet. Og slik 
vil det fortsette inntil Jesu annet komme.
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Fredag

TIL ETTERTANKE 

Torsdagens avsnitt kom inn på Kristi guddom. Hvorfor er det så viktig? Ellen White 
skrev: «Guds lov er like hellig som Gud selv, og bare Guds likemann kunne gjøre 
soning for brudd på den. Bare Kristus kunne frelse syndere fra lovens forbannelse 
og føre dem tilbake til harmoni med Gud. Kristus skulle påta seg skyld og skam for 
synd – synd så støtende for en hellig Gud at den måtte skille Faderen fra hans Sønn. 
Kristus skulle komme til den ytterste trøstesløshet for å redde en ødelagt menneske
het.» – God’s Amazing Grace, side 42. Det er grei logikk: Loven er like hellig som 
Gud, så bare en som er like hellig som Gud, kan sone for overtredelse av loven. 
Englene er uten synd, men de er ikke like hellige som Skaperen (hvordan kan noe 
skapt være like hellig som den som skapte det)? Skriften lærer da også at Kristus 
er Gud. Kristi offer kan sies å sette fokus på Guds lovs hellighet. Det var på grunn 
av loven, eller rettere sagt fordi loven ble overtrådt, at Jesus måtte dø for oss om vi 
skulle bli frelst. Syndens alvor ses best av det uendelige offer som måtte til for å sone 
for den. Dette alvoret understreker hvor hellig loven er. Hvis loven er så hellig at 
bare Gud selv kunne oppfylle dens krav, da trenger vi ikke ytterligere bevis for hvor 
opphøyet den er.

  Spørsmål til drøftelse
1. Drøft det dere svarte på onsdagens spørsmål. Hva innebærer svarene?

2. «I det siste har jeg sett meg om for å finne de ydmyke etterfølgerne av den 
saktmodige og ydmyke Jesus, men jeg er blitt meget urolig. Mange som 
bekjenner seg til å vente på Jesu snare gjenkomst, blir formet etter denne 
verden og er ivrigere etter å få omgivelsenes bifall enn Guds bifall. De er 
kalde og formelle, slik som den nominelle menigheten som de skilte lag med 
for kort tid siden. Ordene til Laodikeakirken gir en treffende beskrivelse av 
deres tilstand.» – The Review and Herald, 10. juni 1852. 

     Hvorfor gjelder dette også oss i dag, enda det ble skrevet for over 150 år 
siden? Hva sier dette om myten som sier at kirkens første tid liksom var «de 
gode, gamle dager»?
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19 .  mars

BOKEN I SKOBUTIKKEN
Uruguay

Graciela hadde alltid vært glad i Jesus. Som tenåring 
gikk hun i en liten pinsemenighet. Der lærte hun 

om Jesu kjærlighet, men hun trivdes ikke så godt med all 
støyen.

Årene gikk. Graciela giftet seg med sønnen til dem 
som eide det huset hvor de gikk i kirke. Hun fikk to barn. Siden fikk hun barnebarn. En dag hun 
satt hjemme og så på et pinsevennprogram, begynte taleren å kritisere en som het Ellen White. 
Hun hadde skrevet noen forføreriske bøker og var et dårlig menneske, sa han. Graciela tenkte at 
hun burde lese en bok som denne Ellen White hadde skrevet, så hun kunne se selv.

Men verken bokhandelen eller biblioteket kjente til Ellen White. Graciela fortsatte å be. Så en 
dag kom sønnen hennes og ga henne en bok han hadde fått. Den hadde ligget i en skobutikk og 
skulle gis bort. Han tenkte kanskje moren kunne være interessert i den.

Boken var La Gran Esperanza, en forkortet utgave av Ellen Whites Mot historiens klimaks på 
spansk. Graciela skalv på hånden da hun så boken og skjønte at den var en gave fra Gud.

”Jeg hadde lett etter en bok av Ellen White, men uten å finne noen,” minnes hun. ”Men Gud 
sendte meg en fra en skobutikk! Det var ren galskap, men det var et eksempel på Guds merkelige 
veier.”

Graciela satte seg til med boken med en gang. Den var liketil og bibelsk. Hun ville vite mer, 
så i stedet for pinsevennenes TVprogrammer begynte hun å høre på adventistenes radiostasjon, 
Nuevo Tiempo. Da den tilbød gratis bibelstudier, kontaktet hun stasjonen, slik at noen kom og 
ga henne bibelstudier i hjemmet. Hun var spesielt glad for kursene om Bibelens profetier. Etter 
kursene ble hun døpt.

Fortsettelse neste gang.

• Hovedstaden i Uruguay heter 
Montevideo. Det er den største byen 
og den viktigste havnen. Nesten 
halvparten av landets innbyggere 
bor der.

• Fotball er populært i Uruguay. 
Den første internasjonale fotball-
kampen utenfor Storbritannia ble 
spilt mellom Uruguay og Argentina i 
Montevideo i 1902.



Bakgrunnsstoff
Åp 20,1–3; Jer 4,23–26; 1 Kor 4,5, Åp 20,7–15; Fil 2,9–11; 2 Pet 3,10.

Minnevers
«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, 
heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte»  
(Åp 21,4).

Folk spør ofte hvorfor det onde oppsto. En viktig del av svaret er frihet. Sann frihet, 
sann moralsk frihet, innebærer risiko. Hvis mennesker (eller vesener) er virkelig 
frie, må de kunne velge galt. 

Men så melder det neste spørsmålet seg: Hvorfor tilintetgjorde ikke Gud dem da 
de gjorde galt? Det ville ha spart oss andre for opprørets forferdelige følger.

Her er vi ved kjernen til den store strid. Denne uken skal vi se at Guds styresett 
kan kalles «åpent». Mye omkring ham og hans vei er skjult for oss. Men han vil løse 
den store konflikten på en måte som fjerner all tvil om hans selvfornektelse, godhet, 
rettferdighet, kjærlighet og lov.

Vi får tusen år med svar, iallfall når det gjelder de fortaptes skjebne (resten får vi 
evigheten til). Etter Jesu gjenkomst skal de frelste være sammen med ham i tusen år. 
Og de får delta aktivt i dommen. La oss se på de siste stadiene i den store konflik
tens langvarige drama.
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SøndagStudium 13  /  26. mars

SATAN BINDES

Les Åp 20,1–3. Hva beskrives her? Hvorfor gir dette oss håp?

Uttrykk for å binde eller bli bundet er brukt på forskjellig vis i Bibelen. 
Grunnbetydningen brukes om fanger. Jesus løste mange som hadde vært bundet 
av Satan. Det å binde, brukes også om den makt som Gud gir kirken over det onde. 
Dette gjør den til et symbol på dom.

Når en farlig kriminell pågripes, må han bindes. Men i Bibelen blir folk også bun
det uten å være kriminelle. Døperen Johannes ble lagt i lenker fordi han fordømte 
kongens umoral (Matt 14,3.4). Jesus ble bundet i Getsemane (Joh 18,12), under sin 
rettergang (Joh 18,24) og i døden (Joh 19,40). Både Paulus (Apg 21,33) og Peter (Apg 
12,6) ble bundet.

Jesus brukte mye tid på dem som Satan hadde bundet. En besatt var bundet med 
avrevne lenker på håndleddene og anklene (Mark 5,3.4). Før Jesus satte ham fri fra 
de onde åndene, kunne ingen styre ham. Han traff en kvinne som var krumbøyd, 
og han befridde henne (Luk 13,11.12.16). Han satte også Lasarus fri fra graven og 
liksvøpet hans (Joh 11,43.44). Barabbas var i lenker, men han ble løslatt, så Jesus 
kunne korsfestes i hans sted (Mark 15,7–15). I disse tilfellene ser vi at Satan enten 
prøver å holde folk fanget i lidelser eller at han bandt de uskyldige slik at ondskapen 
kunne florere. Men vi ser også at Jesus bryter dødens lenker for å kunne sette fri en 
verden som var i Satans fangenskap. Til slutt blir Satan bundet og kastet ut i mørket 
(Åp 20,1–3).

Og en del av Jesu oppdrag for å sette fri dem som Satan hadde bundet, gikk ut 
på å styrke disiplene. Han forsikret dem om at Satan («den sterke») kunne bindes 
og hans hus plyndres (Matt 12,26–29). Satan har ingen makt over Kristus og hans 
disipler, for Kristus har satt sitt folk fri fra Satans bånd. 

Paulus sier det slik: «Guds ord er ikke bundet» (2 Tim 2,9). Med det brakte Jesus 
Satan til taushet (Matt 4,4.7.10), og vi kan også bruke denne kraften til å motstå ham.

Hvilke løfter kan du gjøre krav på, slik at du kan unnslippe de lenkene som den 
onde prøver å binde deg med?
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Mandag

HVORFOR-SPØRSMÅLENE

Åpningsversene i 1. Mosebok beskriver jorden som «øde og tom» (1 Mos 1,2). Den 
samme setningen gjentas i Jeremias beskrivelse av jorden etter at den er ødelagt 
av de sju siste plager og Jesu gjenkomst. Da er alle byer på jorden «revet ned av 
Herren» (Jer 4,26). I Jeremias beskrivelse er det ingen mennesker (Jer 4,25); i 
Johannes’ fortelling kan ikke Satan bedra noen (Åp 20,3). 

De dramatiske og altomfattende følgene av Jesu annet komme kan forklare det 
som skjer, ifølge Åpenbaringen. For det første lover Jesus å føre sine disipler til et 
sted som han forlot jorden for å sette i stand (Joh 14,1–3). Paulus føyer til detaljen 
om at disse disiplene omfatter de levende og de   som har stått opp fra sine graver (1 
Tess 4,16.17). Johannes tilføyer en annen detalj: Etter den første oppstandelsen, ved 
Jesu gjenkomst, skal resten av de døde være døde til de tusen år er slutt (Åp 20,5).

Les Åp 20,4. Hva beskriver dette verset?

«De fikk makt til å holde dom.» Hvordan kan de dømme uten å få flere opplysnin
ger enn de har nå? Før de ugudeliges endelige ødeleggelse skal de frelste få svar på 
mange «hvorfor». Ja, de skal også få en oppgave under dommen. 

«Sammen med Kristus skal de dømme de gudløse. Deres liv blir vurdert på 
grunnlag av Guds ord, og de får igjen for det de har gjort i sitt liv. Så blir straffen 
tilmålt og skrevet ved deres navn i dødens bok.» – Alfa og Omega, bind 8, side 158 
[GC 661].

Under denne granskningen skal vi utallige ganger få se at Guds stille stemme 
kom til de fortapte med ord fylt av godhet og kjærlighet. Han gjentok dem tålmodig, 
men ble gang på gang overdøvet av støyen fra det som denne verden setter høyt. 
Stillferdig ventet han og lengtet etter å bli gjenkjent som den som har betalt en uen
delig pris så de kunne få leve, men i stedet valgte de døden. Er det noe hos deg som 
hindrer deg i å høre hans røst? Han venter tålmodig på deg. Velg livet.

Les 1 Kor 4,5. Hva blir vi lovt i forbindelse med Jesu annet komme? Hvordan kan 
du ta dette løftet til deg i dag, når du utvilsomt har mange ubesvarte spørsmål?
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Tirsdag

DEN ENDELIGE DOM

I bibelsk tid falt det dom to steder: i byporten og for kongens trone. De eldste i 
porten avgjorde i småsakene, men kongen tok seg av alle de store sakene. Han fikk 
det siste ord. Tilsvarende fremstiller Bibelen Gud som universets konge, den som 
garanterer et rettferdig resultat (Åp 20,11–15).

Les Åp 20,7–15. Hvordan skal disse begivenhetene forstås?

Åp 20 handler om de tusen år, så denne dommen finner sted i dette tidsrommet. 
Det er ikke den samme scenen som i vers 4, der det er mange troner, for i vers 11 er 
det bare én. Dette skjer ikke i begynnelsen av de tusen år, men på slutten, etter den 
annen oppstandelse (Åp 20,5) og etter at Satan har fått de ufrelste med på å omringe 
den hellige by (Åp 20,7–9). Guds store, hvite trone kan ses over byen. Alle som noen 
sinne er født, er der. Noen er inne i byen, andre utenfor. Det var denne tiden Jesus 
talte om da han sa at det ville være noen som spør Gud hvorfor de ikke kommer inn 
i Guds rike (Matt 7,22.23). Det var også denne tiden Paulus talte om da han sa at 
en dag skal hvert kne bøye seg for Jesus, både de «i himmelen, på jorden og under 
jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre» (Fil 2,9–11). 

Hensikten med dommen er ikke at Gud skal oppdage noe han ikke vet, for han vet 
alt. Formålet er at alle skal vite hvorfor Gud har dømt slik han har. Hvert menneske, 
hver engel, skal kunne si: «Rettferdig er du som dømmer slik, du som er og som var, 
du hellige» (Åp 16,5). Frelste og fortapte, både mennesker og engler, innser at Gud er 
rettferdig. 

Siste akt i dramaet er ødeleggelsen av «døden og dødsriket» og de som ikke er 
«skrevet inn i livets bok» (Åp 20,14.15). Jesus har nøklene til døden og dødsriket (Åp 
1,18). Døden og dødsriket har utspilt sin rolle. De fortapte lider ikke evig pine, de 
blir tilintetgjort. De opphører å eksistere. Dette er det motsatte av evig liv.

Studium 13  /  26. mars

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



108 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 6

Onsdag

EN NY HIMMEL OG EN NY JORD

Synden og opprøret var inntrengere. De skulle ikke ha vært her. De medførte store 
skader, men nå som årsaken til skaden ikke lenger eksisterer, er det på tide å gjøre 
alt fullkomment igjen. Først da er den store konflikten slutt.

Les Åp 21,1.2.9.10; 22,1–3. Hva er de viktigste trekkene i Johannes’ beskrivelse? 
Hva betyr de?

Når Johannes beskriver en ny himmel og en ny jord, gjentar han det Peter sa: «Da 
skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli 
fortært» (2 Pet 3,10). Vi vet godt at jorden trenger mer enn bare å pyntes på. Alt her 
blir ødelagt, så det kan gjøres vei for en helt ny tilværelse. 

Johannes taler også om at havet ikke skal være mer (Åp 21,1). Dette skrev han fra 
fangeøya Patmos. Havet gjorde det umulig å flykte. Selv i en moderne båt tar det 
flere timer til øya der Johannes skrev disse ordene. På den nye jord finnes det ikke 
lenger slike hindringer. De frelste kan dra fritt omkring og treffe sine kjære.

Det nye Jerusalem høres utrolig flott ut. Byen er beskrevet som om den var en 
bibelsk by, for det var det Johannes kjente til. Men billedkunstnere som skildrer den 
med romersk arkitektur fra det første århundret, gjør den en bjørnetjeneste, for dette 
er en by «som har Gud til byggmester og skaper» (Hebr 11,10). 

Vi kan knapt fatte beskrivelsen. Men det er interessant å ta fantasien til hjelp om 
det vi har i vente. Vi fatter bare litt av det. Og byens enorme størrelse viser at det 
ikke blir plassmangel. Den har plass til alle. 

Se deg rundt på naturens skjønnhet og det den forteller oss om Gud, på tross av 
syndens herjinger. Hvordan kan det vi ser her og nå gi oss tillit til å håpe det vi 
ennå ikke kan se?
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Torsdag

INGEN FLERE TÅRER

Les Åp 21,3–5. Hva betyr tårene der?

Vi vet hva gråt er. Vi vet også hvordan det er å tørke tårer av andres øyne: en mor 
som trøster sitt barn, en nær venn som trøster en annen eller en forelder som trøster 
den andre midt i hjertesorg eller tragedie. Vi vet også at vi ikke lar mange røre ved 
ansiktet vårt. Så hva betyr det at Gud berører vårt ansikt, om ikke det at vi skal ha et 
intimt forhold til vår skaper? 

Det er vanskelig å forestille seg en verden uten død, sorg eller gråt. Slit, svette, 
tårer og død har vært normen helt siden syndefallet (1 Mos 3,16–19). Men fra da av 
har Gud forsikret mennesket om at nederlag og tap ikke er det eneste vi har å se frem 
til. Underveis har han gitt små hint om at han en dag vil frelse oss og velsigne oss 
med sitt nærvær. 

Dette gjør han først med løftet om en frelser (1 Mos 3,15), så med løftet om å 
være hos dem i et telt (2 Mos 25,8), deretter da Ordet ble menneske og tok bolig 
blant oss (Joh 1,14), og til slutt ved å plassere universets trone hos oss (Åp 21,3).

Mange bibelvers sammenfatter dette paktsløftet med ord som «jeg vil være deres 
Gud», «dere skal være mitt folk», og «jeg vil bo midt iblant dere». For eksempel: 
«Jeg vil bo og vandre midt iblant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt 
folk» (2 Kor 6,16). 

Jesus kom første gang for å nøytralisere virkningen av paktsbruddet. Jeremia 
beskrev følgene av bruddet slik: «Hvorfor skriker du om bruddet ditt, om den ubote
lige smerten? Fordi skylden din er stor og syndene dine mange, har jeg gjort dette 
mot deg» (Jer 30,15). Takket være Jesus ligger dette bak oss. Åp 21,3 er Bibelens 
klimaks. Kanskje er det tale om de tårer vi har grått på grunn av de fortaptes tilintet
gjørelse, men Gud tørker dem bort, og sorg og lidelse er for alltid «borte». 

Disse versene viser at vi skal stå Gud nær i himmelen. Men vi behøver ikke å 
vente til da for å få dette forholdet til ham. Hvordan kan du allerede nå vandre 
sammen med Herren?
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Fredag

TIL ETTERTANKE

Tenk på tusenårsriket og vår forståelse av det. Det er ikke stort vi får vite, men vi vet 
da noe. For det første kommer de tusen år før de fortapte blir endelig utslettet. Og før 
den endelige ødeleggelsen skal de frelste få svar på mange spørsmål. Så mye at de 
får hjelpe til i denne dommen. Det vil si at de dømmer. «Vet dere ikke at de hellige 
skal dømme verden?» (1 Kor 6,2). «Vet dere ikke at vi skal dømme engler?» (1 Kor 
6,3). Og som vi leste denne uken: Det var i disse tusen år «de fikk makt til å holde 
dom» (Åp 20,4), altså de hellige. Sammen avslører disse to punktene en viktig sann
het: Ingen av de fortapte får sin endelige dom før etter de tusen år. Det skjer ikke 
før de frelste forstår hvorfor de ugudelige går fortapt. Dessuten får de en oppgave i 
dommen. Tenk på dette som et uttrykk for Guds karakter og åpenheten i hans styre
form: Før et eneste menneske rammes av de fortaptes skjebne, skal Guds folk få full 
klarhet i at hans dom over dem er rettferdig. Det kommer til å gjøre vondt, men når 
det er slutt, vil vi utbryte: «Rettferdig er du som dømmer slik, du som er og som var, 
du hellige» (Åp 16,5).

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan gjør den store konflikten det lettere å forstå hvorfor det finnes lid

else og død blant oss, selv om vi fremdeles har mange ubesvarte spørsmål? 

2. Hva sier du hvis noen spør deg: «Hvordan kan jeg komme Gud nærmere i min 
vandring med ham?

3. Bruk litt mer tid på tanken om å være rede for himmelen nå. Hva vil det si? 
Hvordan skal dette forstås i lys av evangeliet? 

4. Hvilke spørsmål vil du gjerne ha svar på? Og inntil du får svar: Hvordan kan 
du stole på Guds godhet og rettferdighet midt i alle tragediene?
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TRETTENDE SABBAT

Forrige sabbat møtte vi Graciela, som ble adventist etter å ha hørt programmene fra adventist-
enes radiostasjon Nuevo Tiempo.

Da Graciela begynte å gå i adventistkirken, ble hun kjent med et medlem som heter Sonia. De 
to ble gode venner. Sonia hadde vært medlem i menigheten siden familien hennes ble kjent 

med Adventistkirken da hun var tolv år. Senere sluttet resten av familien å gå i kirken, men ikke 
hun. ”Jeg har alltid vært glad i å lese i Bibelen,” sa hun, ”og det betyr veldig mye for meg at jeg 
vet at Jesus er glad i meg”.

Sonia trivdes med å arbeide for barna i menigheten, men da hun flyttet til en annen del av 
byen, fikk hun et ønske om å gjøre noe særskilt for de mange barna som bodde der. Hun begynte 
å planlegge hva hun kunne gjøre, og bestemte seg for å starte en utesabbatsskole hjemme hos seg 
selv. Men først skrev hun et feriebibelskoleprogram for hver kveld i påskeuken. I søramerikanske 
land er dette en tid da folk er ekstra mottakelige for religiøse emner.

Den første kvelden kom det åtte barn, men gruppen ble større for hver kveld som gikk. Sonia 
ba Graciela og noen av de andre kvinnene i menigheten om hjelp med programmet. Etter påske
uken møttes gruppen en gang i uken. Den ble bare større og større. Et halvt år senere kom det så 
mange barn til møtene at Sonia måtte finne et annet sted å holde møtene.

Nå hadde Graciela og mannen hennes arvet det huset hvor de hadde gått til gudstjenester da 
de var unge. ”Dette har alltid vært et bønnens hus,” sa Graciela. ”Her har man alltid tjent Gud. Så 
barna kan komme hit.”

Denne utesabbatsskolen har hatt møter hver uke i over et år. De synger kristne sanger, hører 
på bibelhistorier, lager ting med hendene og leker. Det meste av utstyret får de fra adventistkirken 
i Montevideo. Barna trives i det de kaller ”Sonias hus” og mange er med i en ny menighetsplan
ting. ”Vi har tenkt å drive denne utesabbatsskolen så lenge Gud gir oss lov til det,” sa Sonia.

Offeret i dag går til å bygge en ny kirke og innflytelsessenter i Uruguay så flere kan lære å leve 
sunt og bli kjent med Jesus. I Paraguay skal det bidra til å finansiere en menighetsplanting i 
Asuncion og bygge et innflytelsessenter. I Brasil vil offeret gå til bygging av kirke for elevene ved 
IAAI-skolen og to flytende kirker, så man kan nå folk langs Amazonas. 

[Offeret tas opp]

FREMTIDIGE PROSJEKTER

Neste kvartal besøker vi Stillehavsområdet. Blant prosjektene er studio for Hope Channel i Auckland, 
New Zealand, et familiesenter i Suva, Fiji og en flere barnedisippelsentre.



DEN SØRAMERIKANSKE DIVISJON

DISTRIKTER  MENIGHETER  GRUPPER  MEDLEMMER  FOLKETALL
Argentina  567  434  106,192  41,267,000
Bolivia  347  707  98,403  11,020,000
Sentrale Brasil  1,069  738  229,359  41,569,040
Chile  670  375  109,062  17,560,000
Østlige Brasil  905  1,341  185,105  15,348,870
Ecuador  235  416  59,031  15,789,000
Nordlige Brasil  1,426  1,263  233,206  14,293,024
Nordlige Peru  1,169  1,674  205,601  13,637,563
Nordøstlige Brasil  823  1,303  198,893  36,113,837
Nordvestlige Brasil  838  680  140,374  6,315,522
Paraguay  61  70  12,823  6,798,000
Sørlige Brasil  1,001  1,058  183,575  27,608,412
Sørlige Peru  1,055  1,486  214,286  16,837,437
Sørøstlige Brasil  1,160  1,082  180,115  38,616,582
Uruguay  54  34  7,986  3,392,000
Vestlige/sentrale Brasil  606  702  107,578  15,661,713
Total:  11,986  13,363  2,271,589  321,828,000

PROSJEKTER:
1 To flytende kirker/klinikker på elvene Amasonas og Solimoes.
2  Et kapell ved Trans-Amazon Academy, Altamira-Itaituba, Brasil.
3  Kirkeplanting i Asuncion, Paraguay.
4  Center of influence i Sajonia, Asuncion, Paraguay.
5  Center of influence i La Teja, Montevideo, Uruguay.
6  Church plant in Goes, Montevideo, Uruguay.



SOLENEDGANG FREDAG KVELD I 2016

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:  
http://www.hvafor.no/oppslag/nar-er-soloppgang-og-solnedgang 
*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 27. mars og 30. oktober.

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   1 15.24 15.50 15.41 14.46 13.06 - - -
  8 15.36 16.00 15.53 15.01 13.36 - - -
  15 15.50 16.13 16.08 15.20 14.08 13.20 12.30 - 
  22 16.06 16.28 16.25 15.40 14.39 14.03 13.33 12.39
  29 16.24 16.44 16.43 16.02 15.09 14.41 14.17 13.38
 Februar   5 16.42 17.01 17.02 16.24 15.39 15.15 14.55 14.22
  12 17.00 17.18 17.20 16.46 16.07 15.47 15.29 15.00
  19 17.19 17.35 17.39 17.08 16.34 16.17 16.01 15.35
  26 17.37 17.51 17.57 17.29 17.00 16.46 16.32 16.08
 Mars   4 17.54 18.08 18.15 17.50 17.26 17.13 17.01 16.39
  11 18.12 18.24 18.33 18.10 17.51 17.40 17.29 17.09
  18 18.29 18.40 18.51 18.31 18.15 18.07 17.57 17.39
  25 18.46 18.55 19.08 18.51 18.39 18.33 18.25 18.08
 April   1 20.03* 20.11* 20.25* 20.11* 20.04* 20.00* 19.53* 19.38*
  8 20.20 20.27 20.43 20.31 20.29 20.27 20.22 20.09
  15 20.37 20.42 21.00 20.51 20.55 20.56 20.52 20.42
  22 20.54 20.58 21.18 21.12 21.21 21.26 21.25 21.17
  29 21.11 21.14 21.36 21.34 21.50 21.58 22.00 21.57
 Mai   6 21.29 21.30 21.54 21.55 22.20 22.34 22.41 22.47
  13 21.46 21.45 22.11 22.17 22.52 23.17 23.36 -
  20 22.02 21.59 22.28 22.38 23.30 00.40 - -
  27 22.17 22.12 22.43 22.59 00.22 - -  -    
Juni   3 22.29 22.24 22.56 23.17 - - - - 
  10 22.39 22.32 23.06 23.31 - - - -
  17 22.44 22.37 23.12 23.39 - - - -
  24 22.45 22.38 23.13 23.40 - - - -    
 Juli   1 22.42 22.36 23.09 23.34 - - - - 
  8 22.35 22.29 23.01 23.22 - - - -
  15 22.24 22.20 22.50 23.05 00.23 - - -
  22 22.10 22.08 22.36 22.46 23.35 00.29 - -
    29 21.54 21.54 22.19 22.25 22.59 23.23 23.40 -    
August   5 21.36 21.38 22.01 22.02 22.26 22.40 22.46 22.51
  12 21.18 21.20 21.42 21.39 21.55 22.03 22.05 22.01
  19 20.58 21.02 21.22 21.16 21.55 21.29 21.27 21.20
  26 20.37 20.43 21.01 20.52 20.55 20.56 20.52 20.42
 September   2 20.17 20.24 20.39 20.28 20.26 20.24 20.19 20.06
  9 19.55 20.04 20.18 20.03 19.57 19.53 19.46 19.31
  16 19.34 19.44 19.56 19.39 19.28 19.22 19.14 18.57
  23 19.13 19.24 19.35 19.15 18.59 18.51 18.42 18.23
  30  18.52 19.04 19.13 18.51 18.31 18.21 18.10 17.50
 Oktober   7 18.31 18.44 18.52 18.27 18.03 17.50 17.38 17.16
  14 18.10 18.25 18.31 18.03 17.34 17.20 17.06 16.42
  21 17.50 18.06 18.11 17.40 17.06 16.49 16.34 16.08
  28 17.31 17.49 17.51 17.17 16.38 16.18 16.01* 15.32*
 November   4 16.13* 16.32* 16.32* 15.55* 15.10* 14.47* 14.27* 13.55
    11 15.56 16.17 16.15 15.35 14.43 14.15 13.51 13.13
  18 15.42 16.03 16.00 15.16 14.15 13.41 13.12 12.21
  25 15.29   15.52 15.47 14.59 13.49 13.03 12.17 -    
 Desember   2 15.20 15.44 15.37 14.46 13.22 12.03 - -
  9 15.14 15.39 15.31 14.37 12.58 - - -
  16 15.12 15.38 15.29 14.33 12.40 - - -
  23 15.15 15.41 15.32 14.36 12.40 - - -
  30 15.22 15.48 15.40 14.44 13.01 - - -



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 2016 brukes årgang A

Smårollingene, 3–5 år
I 2016 brukes årgang A

Miniorene, 6–9 år
I 2016 brukes årgang A

Power Points, 10–13 år
I 2016 brukes årgang A

Real Time Faith, 14–16 år
I 2016 brukes årgang C. 
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med  
Norsk Bokforlag  
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no 
eller til ordrekontoret  

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

2. KVARTAL 2016
Matteus’ evangelium er temaet for dette kvartalet. 

Den inspirerte Jesustroende jøden forteller sin historie fra sitt perspektiv. 
Det er mange fellestrekk i de fire evangeliene: alle forteller historien om 
Jesu inkarnasjon, liv, død, oppstandelse og himmelfart, men Matteus har et 
spesielt fokus på Jesus som den lovede Messias. Han ville at leserne skulle 
vite at Israels redning og frelse var i Jesus, som profetene og hele det gamle 
testamentet pekte fram mot.

Selv om målgruppen hans primært var jøder, er det også en tekst til oss i 
dag. En tekst som fortsatt gir håp om at Jesus kan redde og frelse både oss og 
verden.

Det er Andy Nash som er forfatteren av bibelstudiematerialet. Han har en 
doktorgrad i teologi og underviser ved Southern University i Collegedale, 
Tennessee. 

1. Lekse: Davids sønn
Minnevers: Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matt 1,21
Bibeltekster: Matt 1; Mark 12:3537; Jes 9,67; Rom 5,8; Joh 2,25; Jer 29,13; 
Matt 2,114

2. Lekse: Jesu virke
Minnevers: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.»  
Matt 4,19
Bibeltekster: Matt 3,112; 2 Pet 1,19; Fil 2,58; Matt 4,112; Jes 9,12; Matt 
4,1722

3. KVARTAL 2016: Menighetens rolle i nærmiljøet
4. KVARTAL 2016: Job
1. KVARTAL 2017: Den hellige ånd og åndelighet



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

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

Det er mange ressurser som kan være til hjelp i forberedelsen. Hver uke skriver 
Terje Bjerka en bibelstudieguide og Nina Myrdal gir tips til bibelstudiene. Hvis det
te er interessant for deg, kan du abonnere på begge deler ved å sende en forespørsel 
til solveig.krusholm@adventist.no. Ellers kan vi nevne at de norske bibelstudiehef
tene kan lastes ned gratis på: www.bibelstudier.no

Fordi de samme bibelstudiene brukes i mange land, vil du kunne finne mange 
nyttige tips og ideer til hvert enkelt studium ved å gjøre et søk på internett. Det 
er mange kreative gruppeledere/sabbatsskolelærere som deler sine ideer. Du kan 
også få bibelstudiene på andre språk som en app til telefon eller nettbrett. Se listen 
under. 
 
SABBATH SCHOOL
http://www.sabbathschoolpersonalministries.org./sabbathschool
SHARING SCRIPTURE
http://www.sabbathschoolteacher.org
SABBATH SCHOOL UNIVERSITY
http://www.sabbathschoolu.org
ADULT BIBLE STUDYGUIDE AUDIO (produsert i Australia)
http://www.sabbathschoolu.podcast.php?channel=4
ANDROID APP
http://www.androidlib.com/android.application.comsusabbath_schoolqpqqn.aspx
IPHONE AND IPAD APP
http://itunes.apple.com/us/app/sabbathschool/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 epost eller telefon.  
 
Hilsen fra Nina Myrdal  
Epost: nina.myrdal@adventist.no 
Tlf. 32 16 16 75
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