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Anne-Lise Kendel brenner for å lede barn til Jesus gjennom
sang, musikk og undervisning. Hun har startet en gruppe som
heter Girlfriends in God.

1) Hva vil du at folk skal vite om deg?
Jeg ønsker at de skal vite at jeg er en
person de kan stole på, og at jeg har et
lyst og positivt sinn og gleder meg over
sang og musikk. Jeg brenner for å tale
om og leve i Jesus.
2) Hvilket forhold har du til
bibelstudiegrupper?
De voksnes bibelstudier har ikke vært
mitt felt, for i de siste 15 år har jeg
undervist barn om Bibelen og tillit til
Herren. Og slik har jeg fått se så mye om
hvem han er. Jesus benyttet enkle bilder,
og det bør kanskje vi også gjøre i våre
bibelstudier.
3) På hvilken måte deltar du i studiegrupper: stiller du flest spørsmål eller
gir du svar?
Jeg ønsker ikke å bruke klisjeer, men
deltar gjerne med tanker og refleksjoner.
4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken
person i bibelhistorien er du mest
betatt av?
Enok er en person jeg gjerne vil studere
Bibelen sammen med. Han vandret med
Gud, leser vi.

5) Hva er etter din mening den viktigste boken i Bibelen?
Johannes’ evangelium har en stor plass
i hjertet. Han skildrer Jesus så personlig
at jeg blir tiltrukket av ham.
6) Identifiserer du deg med den bortkomne sønnen eller broren hans?
Jeg identifiserer meg med begge, ikke
bare den ene eller den andre. Noen
ganger føler jeg at jeg trenger å komme
"hjem", andre ganger "føler" jeg at jeg
har vært trofast i min gjerning. Men alt
er nåde.
7) Hva er det beste du har opplevd i en
bibelstudiegruppe?
At samtalene er autentiske og personlige,
det bringer oss alltid nærmere hverandre, selv om vi kan ha ulike meninger om
mye.
8) Er det mulig å lese Bibelen uten å
bli politisk engasjert?
Det kommer an på hva man legger i å
være engasjert. Når jeg leser Bibelen,
ser jeg tidens tegn i nyhetsbildet. Jeg
reflekterer over utviklingen i verden, men
setter min lit til ham som innsetter og
avsetter konger.
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Matteusevangeliet
Under fødselen fikk Rick Hoyt navlestrengen om halsen og pådro seg en hjerneskade.
Han ble ute av stand til å styre armer og ben. Etter noen måneder sa legene at Rick
kom til å leve i en vegetativ tilstand resten av livet og burde plasseres i institusjon.
«Men det ville de ikke høre på,» skrev Rick Reilly i bladet Sports Illustrated (20.
juni 2005). «De så at Ricks øyne fulgte dem rundt i rommet. Da Rick var 11 år, tok
de ham til ingeniøravdelingen ved Tufts University og spurte om det fantes noe som
kunne hjelpe gutten å kommunisere.
«Aldri i livet,» var svaret Dick Hoyt fikk. «Det er ingen hjernevirksomhet.»
«Fortell en vits,» sa Dick. Det gjorde de. Rick lo. Det foregikk visst en hel del i
hjernen hans.
Så ga de ham en datamaskin. Rick styrte markøren ved å berøre en bryter med siden av hodet. Endelig kunne han kommunisere med andre. Denne teknologien ga ham
et nytt liv. Et nytt liv der faren blant annet kjørte ham i rullestol i en sponset maraton.
Etter løpet skrev Rick: «Pappa, da vi løp, følte jeg meg ikke handikappet lenger!»
Dick var fast bestemt på å gi Rick denne følelsen så ofte som mulig. Fire år senere
fullførte de Boston maraton sammen. Så foreslo noen en triatlon, og siden har de to
fullført hundrevis av stevner der faren har skjøvet eller trukket ham etter seg.
«Det er ingen tvil: Min far er århundrets far,» har Rick skrevet.
Vi har mye til felles med Rick Hoyt, for vi har en Far som elsker oss høyere enn Dick
Hoyt elsker Rick. Han har omsorg for oss og var villig til å ofre sin egen Sønn for oss.
Syndens tragedie har lammet oss. Det livet vi kan leve i egen kraft, er ikke det livet
vi var tiltenkt. Om vi prøver aldri så hardt, blir vi aldri gode nok til å bli frelst. «Den
tilstanden vi befinner oss i på grunn av synd, er unaturlig, og den makt som skal gjenopprette oss, må være overnaturlig, ellers har den ingen verdi.» – Helse og livsglede,
side 324 [MH 428]. Vi må frelses utenfra, for det er innlysende at vi ikke kan frelse
oss selv.
Mange har sett opp mot nattehimmelen for å finne hjelp utenfor seg selv: en frelser.
Våre åndelige forfedre, israelittene, hadde et navn på denne frelseren: Davids sønn,
som vi kjenner som Jesus fra Nasaret.
Og i Matteusevangeliet får vi en inspirert versjon av Jesu historie. Den skal vi
studere dette kvartalet. Matteus var en av Jesu første disipler. Under Åndens ledelse
forteller han historien om Jesus slik han forsto den. Som hos Markus, Lukas og Johannes er temaet Jesu inkarnasjon, liv, død, oppstandelse og himmelfart. Og Matteus
fokuserer på Jesus som den lovede Messias. Han ville at leserne skulle vite at det var
Jesus som skulle redde Israel, han som profetene hadde talt om og som hele GT peker
frem mot.

Han skrev først og fremst for jøder, men budskapet om håp og frelse taler også til
oss, for som Rick Hoyt trenger vi en som kan gjøre det for oss som vi ikke selv kan.
Og Matteus forteller historien om at Jesus gjør nettopp det.
Andy Nash er professor og pastor ved Southern Adventist University i Collegedale, Tennessee.
Han har skrevet flere bøker, f.eks. The Haystacks Church og The Book of Matthew: “Save Us
Now, Son of David.”
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BOKTIPS

En halvferdig himmel
Av Ove S. Berntsen

Gud er en evig og uforanderlig
Gud, som bærer universet, og
som bor i et lys dit ingen kan
komme. Men han er også Gud
med oss, som slo opp sitt telt
iblant oss og var et menneske.
Jesus er Gud i tiden, sammen
og samtidig med oss. Han bærer
jordens støv på sine føtter, og
har medfølelse med hver eneste skapning. Og han er Gud i vårt indre
liv, i det øyeblikket da evigheten krysser tiden og de største under
finner sted. Han er som en vind som blåser dit den vil, og utøser Guds
kjærlighet i hjertet.
En halvferdig himmel er altså ikke en bok som har til hensikt å bevise og
forklare treenigheten. Den er en samling av korte tekster som ser Gud
fra tre sider – Gud i evigheten, Gud i tiden og Gud i øyeblikket. Og som
to tidligere utgivelser, Resten av regnbuen og Drømmen og dagen, er
den mer et forsøk enn en fasit.
Flotte bilder tatt av søsteren Gunnhild Hansen og hennes datter Jannie
Hansen.
Varenr. 3447
192 sider | Innbundet
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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 bibelstudiet 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 universitetene, 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

Studium 1

2. april

Davids sønn

Bakgrunnsstoff
Matt 1; Mark 12,35–37; Jes 9,6.7; Rom 5,8; Joh 2,25; Jer 29,13; Matt 2,1–14.

Minnevers

Han skal frelse sitt folk fra deres synder (Matt 1,21).

Matteus begynte med Jesu Kristi slektstavle. Han ga ingen fullstendig stamtavle,
men nevner forfedre som de fleste ikke uten videre ville vedkjenne seg.
Matteus tilhørte selv samfunnets skyggeside. Kanskje var det derfor han hadde
sansen for disse navnene. Som toller hadde han gått fiendens ærend og faktisk betalt
Roma for å få sitte og kreve inn skatt av sine egne. Han var ikke godt likt.
Folk ser på det ytre, men Gud ser på hjertet. Og da Herren så Matteus’ hjerte, tok
han den foraktede skatteoppkreveren som en av sine disipler. Da kallet kom, nølte
ikke Matteus med å gi avkall på sitt gamle liv for et liv med Jesus.
Dermed ble han med sin Herre og tok notater, for en dag å gi noe tilbake til sitt
folk og til resten av verden: Ikke en skatteseddel, men beretningen om Jesu liv.
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Søndag

DE FØRSTE TING
«Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn» (Matt 1,1).
Helt fra starten kaller Matteus verket sitt en «bok» (av det greske ordet biblos,
som kan bety en «hellig skrift»), en «slektshistorisk bok» om Jesu herkomst. Det
greske ordet som er oversatt «genealogi» eller «generasjon» er det samme som «genesis», det engelske navnet på 1 Mos, der det fortelles om alle tings tilblivelse. Man
kan si at Matteus innledet sitt evangelium med en «tilblivelsesbok».
Matteus evangelium er en bok om Skaperen og det frelsesverket som bare han
kunne gjennomføre.
Hva sier disse tekstene om Jesus? Joh 1,1–3; Hebr 1,1–3; Mi 5,2; Mark 12,35–37.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Fra evighet av var Jesus Kristus ett med Faderen. Han var ‘Guds bilde’, bildet av
hans storhet og majestet, ‘en utstråling av Guds herlighet’. ... Da Jesus kom for å bo
iblant oss, skulle han åpenbare Gud både for mennesker og engler. Han var Guds ord
– Guds tanke gjort hørlig.» – Alfa og Omega, bind 4, side 11 [DA 19].
Men det var ikke først og fremst Kristi guddom Matteus tenkte på, slik som
Johannes (se Joh 1,1–4). Johannes skriver om Kristi guddom før han presenterer
ham som menneske (se Joh 1,14), men Matteus er opptatt av Kristi menneskelighet,
Kristus som «Davids sønn, Abrahams sønn.» Han sporer slektsleddene fra Abraham
til Jesu fødsel for å vise at Jesus fra Nasaret var den Messias som profetiene i GT
talte om.
Familie og avstamning er viktig nok. Men når det gjelder evangeliet, er våre for
eldre og besteforeldre uvesentlige. Hva er viktig, og hvorfor? Se Gal 3,29.
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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AV KONGSSLEKT
Jødene hadde mange ideer om Messias’ komme, men én ting var de enige om:
Han ville komme av Davids ætt. (Den dag i dag venter mange religiøse jøder på at
Messias skal komme av Davids ætt.) Det var derfor Matteus begynte slik han gjorde:
Han ville vise at Jesus var Messias. Messias skulle komme av Abrahams ætt (1 Mos
22,18; Gal 3,16), den jødiske nasjons far, og av Davids ætt. Derfor går Matteus rett
på sak og tilkjennegir Jesu avstamning. Han viser at han var direkte etterkommer,
ikke bare av Abraham (som de fleste israelitter), men også av kong David. Mange
kommentatorer mener at Matteus først og fremst skrev for jøder. Derfor la han stor
vekt på at Jesus fra Nasaret virkelig var Messias.

Les versene nedenfor. Hvordan hjelper de oss å forstå hva Matteus ville si?
2 Sam 7,16.17 _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Jes 9,6.7

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jes 11,1.2

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Apg 2,29.30

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Disse tekstene gjør det lettere å forstå hvorfor Matteusevangeliet begynner som det
gjør: «Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn» (Matt 1,1). Først og fremst
beskrives Jesus Kristus som «Davids sønn». Og mens NT begynner med denne
skildringen av Jesus, uttaler han disse ordene mot slutten av NT: «Jeg, Jesus, har
sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd
og ætt, den klare morgenstjernen» (Åp 22,16). Jesus er mye mer, men også «Davids
rotskudd og ætt».
Dette er et sterkt vitnesbyrd om hans menneskelige natur: Skaperen har knyttet
seg til oss på måter som vi knapt kan forestille oss.
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Tirsdag

FØRSTE DEL AV STAMTREET
Hvem andre enn David finner vi i Jesu slektstre? Matt 1,2.3.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Normalt ble ikke kvinner engang nevnt, så hvorfor er Tamar oppført i ættetavlen?
Hvem var hun egentlig?
Tamar var kanaaneer. Hun hadde vært gift med to av Judas sønner etter tur. Begge sønnene døde uten at hun hadde satt barn til verden. Svigerfar Juda lovet Tamar at
hun skulle få den tredje sønnen når gutten ble gammel nok. Men han holdt ikke ord.
Så hva skulle Tamar gjøre? Hun kledde seg ut som prostituert og lå med ingen
ringere enn Juda, uten at han ante at det var henne. Da Tamar ble gravid, forlangte
Juda at hun skulle bøte med livet for sin umoral. Men så avslørte hun at han var
barnets far.
Dette er stoff til en såpeopera, men det er altså hentet fra Jesu slektshistorie.

Les Matt 1,4.5. Hvilken overraskelse får vi her?
__________________________________________________________________________________________________________________

Rahab, en kanaaneisk prostituert? Det ser slik ut, ja. Etter å ha skjult de israelittiske
speiderne i Kanaan, sluttet hun seg til Guds folk og giftet seg inn i Jesu slektstre.
Hvem andre finner vi? Matt 1,5.6.
__________________________________________________________________________________________________________________

Rut var et godt menneske, men hun kom fra de forhatte moabittene (resultatet av
at Lot lå med en av sine døtre). Urias kone, Batseba, var kvinnen som kong David
sendte bud på mens mannen var i felten. David var også en synder og trengte en
frelser. Han hadde mange gode egenskaper, men som familiemann er han ikke noe
forbilde.
Gud tar altså imot oss tross våre feil og mangler. Hvordan kan vi behandle andre
likedan, selv om de har feil og mangler?
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MENS VI VAR SYNDERE
Hva sier disse tekstene om menneskenaturen? Hvilke bevis har vi for sannheten i
det som sies? Rom 3,9.10; 5,8; Joh 2,25; Jer 17,9.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bibelen tegner ikke noe rosenrødt bilde av menneskenaturen. Fra syndefallet (1 Mos 3)
til Babylons fall i den siste tid (Åp 18) står vår sørgelige tilstand åpent til skue. Vi
har lett for å idealisere f.eks. menighetens første tid, før det store «frafallet» (2 Tess
2,3). Men det er galt (se 1 Kor 5,1). Alle er syndere, også Jesu forfedre.
Michael Wilkins skriver at: «Ektheten og det usannsynlige ved dette slektstreet
må ha lamslått Matteus’ lesere. Jesu forfedre hadde de samme svakheter og muligheter som andre mennesker. Gud utarbeidet sin frelse gjennom dem. Jesu stamtavle
består ikke av spesielt rettferdige mennesker. Vi finner ekteskapsbrytere, prostituerte, helter og hedninger. Den onde Rehabeam fikk den onde sønnen Abia, som var
far til den gode kong Asa. Asa var far til den gode kong Josjafat, ... som var far til
den onde kong Joram. Gud arbeidet gjennom slektsleddene, både gode og onde, for
å nå sitt mål. Matteus viser at Gud kan bruke hvem som helst – om de er aldri så
marginalisert eller foraktet – for å nå sine mål. Det var slike Jesus kom for å frelse»
– Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary: Matthew (Grand Rapids,
2002), side 9.
Dette må vi huske, ikke bare når vi ser på andre, men også når vi ser på oss selv.
Alle kristne blir vel mistrøstige før eller siden og tviler på sin tro, om de virkelig er
omvendt? Denne motløsheten skyldes gjerne vår falne natur, våre synder og svakheter. Midt i fortvilelsen både kan og bør vi finne håp i vissheten om at Gud er klar
over alt dette og at Jesus kom til verden for å redde slike som oss.
Hvilke løfter kan du søke trøst i når du er nedfor og fortvilet over ditt kristenliv?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

DAVIDS OG GUDS SØNN BLIR FØDT
Et sted mellom beretningen i Matt 1 og Matt 2 ble Jesus født. Neppe 25. desember.
Forskerne har studert tidspunktet for presten Sakarjas tempeltjeneste. Det tyder på at
Jesus ble født om høsten, mens sauene ennå var ute på marken, kanskje sist i september eller i oktober.
Det er ganske ironisk at noen av de første som oppsøkte og tilba Messias, var hedninger. De fleste av Jesu eget folk (og Herodes, en paranoid halvjøde av en konge)
trodde de visste hva slags Messias de kunne forvente. De reisende fra øst hadde et
åpent sinn. Vismennene var filosofer fra Persia som viet sitt liv til å søke sannheten, samme hvor den måtte komme fra. Da er det ikke rart at de tilba ham som var
sannheten i egen person. Sammenhengen er en annen, men her har vi et eksempel på
sannheten i ord som var talt århundrer før: «Dere skal søke meg, og dere skal finne
meg. Når dere søker meg av et helt hjerte ...» (Jer 29,13).

Les Matt 2,1–14. Hva er forskjellen på innstillingen hos vismennene og Herodes?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hedninger kaster seg ned og tilber Jesus, mens landets konge forsøker å drepe ham!
Historien viser at kirkelig tilhørighet ikke garanterer et rett forhold til Gud. Den
bør også være en påminnelse om at det er viktig å forstå sannheten. Hadde Herodes
og prestene forstått profetiene om Messias bedre, ville de ha visst at han ikke var den
trusselen som Herodes fryktet. Han ville ha forstått at denne «jødenes konge» ikke
var noe å være redd for, iallfall ikke hva hans politiske makt her og nå angikk.
Hvordan kan vi unngå å tro at det lyset vi har fått, er en garanti for at vi har et
rett forhold til Gud? Og hvordan kan lyset gi oss en dypere vandring med Gud
fordi sannheten avdekker Guds natur?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Studium 1 / 2. april

TIL ETTERTANKE
Se på dette sitatet: «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 fullstendig hjelpeløse tilstand. Den gjør hans gjenløsende makt til en
nødvendighet.» – Alfa og Omega, bind 4, side 270 [DA 317].
Det er altså vår «fullstendig hjelpeløse tilstand» som gjør oss avhengige av at
Kristus frelser oss. Denne sannheten er like viktig enten vi er nyomvendt eller har
vandret med Gud hele livet. Vi er syndere og trenger nåden, akkurat som dem i Jesu
slektstre. Lydighet mot loven, seier over synd og vekst i Kristus har sin plass i kristenlivet, men dette er følger av frelsen, ikke grunnen til at vi blir frelst. Både tyven
på korset og den troende som forvandles ved Jesu annet komme, er i en «fullstendig
hjelpeløs tilstand» som «gjør hans gjenløsende makt til en nødvendighet.» Vi må
ikke glemme denne første sannheten.

Spørsmål til drøftelse

1. Denne uken har vi sett at Herodes misforsto profetien. Det fikk ham til å gjøre
grusomme ting. Tenk på noen av vår tids falske oppfatninger av profetier.
Det er f.eks. mange som tror at gode kristne vil bli rykket opp til himmelen
i all hemmelighet, mens familie og venner sitter igjen og lurer på hvorfor
disse menneskene plutselig forsvant i tomme luften. Hva er farene ved en
slik forståelse av profetiene? Eller hva med tanken om at templet i Jerusalem
skal bygges opp igjen og dyreofringene gjeninnføres som noe av det siste i
verdens historie? Hvilke andre misforståelser omkring profetiene viser hvor
viktig det er å forstå dem riktig?
2. I mange kulturer er det av stor betydning hvem foreldrene dine er og hvilken
klasse du er født inn i. Slik har det vært til alle tider, og mange steder er det
fremdeles slik. Hvorfor er denne tanken i strid med evangeliet? Og hva bør
det å bli «født på ny» ha å si for vår forståelse av sosial og klassemessig
tilhørighet?
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M

ISJONSFORT ELLING

DET ER DU! (1. DEL)
Jean-Pierre, Vanuatu

J

ean-Pierre tilhørte en presbyteriansk familie. Mis• Vanuatu tilhører Trans Pacific
jonærene kom til landsbyen hans i 1845. Den første
Union Mission (TPUM).
kirken på øya ble bygget der. Hans bestefar var misjo• TPUM består av mange øyriker,
nær på Futuna, 1600 km borte. Jean-Pierre kjente bare
som Samoa, Fiji, Kiribati, Nauru,
presbyterianere, og som voksen ble han forstander i
Niue, Solomon Islands, Tonga og
menigheten.
Tuvalu.
Mens han arbeidet i turistindustrien i Vanuatu, traff
• Vanuatu Mission ble startet i 1912.
han Lana. Da de ble venner, viste det seg at hun var
• I Vanuatu er det 21 354 adventister
adventist. Det var et sjokk, og særlig at hun gikk i kirken
fordelt på 85 menigheter og 130
grupper.
på lørdag.
De giftet seg, men åndelig var det et slit. Lana og guttene gikk i kirken på sabbaten, og Jean-Pierre på søndag.
Han tok seg av økonomien og talte jevnlig på møtene. Men på hjemmebane var situasjonen spent.
Så skjedde det noe. Lana begynte å arbeide for Adventist Book Center, der hun ble bestyrer.
Hun tok med blader hjem og la dem på kjøkkenbordet. Jean-Pierre bladde i dem og brukte dem i
prekenforberedelsene. Han ble også med på arrangementer i Adventkirken. Men noe var galt.
I 2014 ble det holdt en møteserie i Port Vila, hovedstaden på Vanuatu, som en del av Mission
to the Cities. Jean-Pierre ble valgt til transportsjef for landsbyen og kjørte folk til og fra møtene.
De første to ukene var han mest opptatt av kjøringen, men i den tredje uken ble han grepet av
et møte. Slik forteller han det:
Jeg satt og så opp på den store skjermen og hørte pastor Jean-Noel tale om sabbaten. Jeg
var klar over at dette var sant. Plutselig så pastoren rett på meg og sa: ”Det er du!” Jeg brydde
meg ikke om det, men så pekte han på meg og sa det igjen: ”Det er du, den jeg peker på!” Dette
skjedde flere ganger. Til slutt så jeg på ham med tårer i øynene og sa: "Ja, det er meg."
Jeg var overbevist om sabbaten. Jeg måtte bare godta den. Da fikk jeg fred i sinnet. Jeg visste
at jeg gjorde rett da jeg holdt sabbaten og ble døpt. Det minnet meg om Sakkeus, da Jesus så på
ham oppe i treet og kalte ham ved navn.
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Studium 2

9. april

Jesus begynner sitt virke

Bakgrunnsstoff
Matt 3,1–12; 2 Pet 1,19; Fil 2,5–8; Matt 4,1–12; Jes 9,1.2; Matt 4,17–22.

Minnevers

Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»
(Matt 4,19).

Meningen med livet og hvordan det skal leves, har opptatt mennesket til alle tider. Vi
kommer jo ikke til verden med en fiks ferdig bruksanvisning.
«Jeg skjønte ikke hva meningen med livet var,» sa en 17-åring fra en rik familie.
Han var blitt avhengig av narkotiske medisiner. «Det gjør jeg fremdeles ikke, men
jeg trodde at alle andre visste det, at det var en stor hemmelighet som alle andre
kjente. Jeg trodde alle visste hvorfor vi er her, og at de i all hemmelighet var glade et
sted jeg ikke var.»
Den østerrikske forfatteren og vitenskapsfilosofen Paul Feyerabend skrev i sin
selvbiografi: «Så går den ene dagen etter den andre uten at det er innlysende hvorfor
man skal leve.»
Derfor har vi Bibelen og evangeliet, med historien om Jesus og det han har gjort
for oss. I Jesus – hans foruteksistens, fødsel, liv, død, tjeneste i himmelen og annet
komme – får vi svar på livets viktigste spørsmål. Denne uken skal vi se hvordan
Kristi liv og virke her på jorden begynte. Det er bare han som kan gi full mening til
vårt liv.
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Søndag

DØPEREN JOHANNES OG SANNHETEN FOR HANS TID
Matt 3 innledes med døperen Johannes. Hans første ord i teksten er en imperativ
– «Omvend dere!» (Matt 3,2). Dette summerer opp det Gud har sagt til mennesket
siden syndefallet: Vend om. Ta imot min tilgivelse og avlegg synden, så skal du finne
frelse og hvile for din sjel.
Men enda så universelt budskapet var, ga Johannes det en egen vri som et budskap til sin samtid.

Les Matt 3,2.3. Hva var den sannheten Johannes forkynte for sin tid, ved siden av
oppfordringen til omvendelse, dåp og syndsbekjennelse? Se også Matt 3,6.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Johannes siterer GT. Det går igjen i hele NT: de gammeltestamentlige profetier får
nytt liv. Både Jesus, Paulus, Peter og Johannes siterer GT for å underbygge, forklare
eller godtgjøre betydningen av det som skjedde i deres tid. Peter hadde vært vitne til
mange mirakler, men likevel understreket han at profetordet står fast (2 Pet 1,19) når
han talte om Jesu virke.

Les Matt 3,7–12. Hvilket budskap stiller Johannes til lederskapet? Ordene er
strenge, men hvilket håp tilbyr han?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Legg merke til hvor viktig Jesus er i Johannes’ forkynnelse. Alt dreide seg om Jesus,
om hvem han var og hva han skulle gjøre. Johannes forkynte evangeliet, men han
sa også at det kommer en dag da Gud vil skille mellom hvete og ugress, og det blir
han som profetene talte om, som skal gjøre det. Så evangeliet henger nøye sammen
med dommen. Dette er også et eksempel på at Bibelen omtaler Jesu første og annet
komme som én begivenhet. På Jesu tid skriver Johannes også om hans gjenkomst.

Bibelstudier april – juni 2016

17

Mandag

Studium 2 / 9. april

KONTRASTEN I VILLMARKEN
Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen (Matt 4,1).

Forestill deg opptrinnet fra Satans perspektiv. Det opphøyde vesenet som han hadde
kjent som Guds Sønn, hadde fornedret seg selv og kommet i menneskers skikkelse
for å redde menneskeheten. Dette var den Jesus han hadde kjempet mot i himmelen
og som kastet ut djevelen og englene hans (se Åp 12,7–9). Men hva var det blitt av
ham? Et skinnmagert menneske alene i en villmark uten noen til å hjelpe seg? Nå
måtte da Jesus bli et lett bytte for Satans bedrag.
«Da Satan og Guds Sønn første gang møttes til kamp, var Kristus leder for de
himmelske hærskarer, og Satan, som satte i gang opprøret i himmelen, ble fjernet.
Nå er deres stilling tilsynelatende den stikk motsatte, og Satan gjør mest mulig ut av
det fortrinn han mener å ha.» – Alfa og Omega, bind 4, side 93–94 [DA 119].
For en kontrast! Lucifer hadde forsøkt å «gjøre seg lik Den høyeste» (Jes 14,14),
mens Jesus hadde avlagt himmelens herlighet. Denne scenen avslører forskjellen
mellom egenkjærlighet og uegennyttighet: forskjellen mellom virkningen av hellighet og synd.
Sammenlign Jes 14,12–14 med Fil 2,5–8. Hva sier dette om forskjellen på Jesus og
Satan?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Forestill deg hva englene, som hadde kjent Jesus i hans herlighet, må ha tenkt da de
to fiendene sto ansikt til ansikt i en utgave av konflikten som de to aldri før hadde
opplevd seg imellom. I dag kjenner vi utfallet, men det gjorde ikke englene den
gang, så de må ha betraktet opptrinnet med den største oppmerksomhet.
Satan opphøyet seg. Jesus ydmyket seg selv til døden. Hva kan vi lære av denne
kontrasten, og hvordan kan vi anvende en slik sannhet i vårt liv? Hva bør det få å
si for våre beslutninger, spesielt når vårt ego står sentralt?
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Tirsdag

FRISTELSEN
Les Matt 4,1–12. Hva skjedde under fristelsene? Hvorfor var de nødvendige? Hva

har dette med frelsen å gjøre? Hvordan kunne Jesus utholde slike fristelser under de
vanskelige forholdene, og hva burde det lære oss om utholdenhet i fristelser?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Matt 4,1 innledes med en litt merkelig tanke: det var Ånden som førte Jesus ut i
ørkenen for å fristes av djevelen. Vi skal jo be om at vi ikke må bli fristet. «Og la oss
ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde» (Matt 6,13). Så hvorfor ledet Den
hellige ånd Jesus på denne måten?
Vi får en pekepinn i det forrige kapitlet. Jesus kommer for å bli døpt. Når Johannes nøler, sier han: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» (Matt 3,15). Å oppfylle all rettferdighet vil si å gjøre det som skulle til for å
være menneskets fullkomne eksempel og representant. Så Jesus måtte døpes, selv
om han var uten synd.
I fristelsen i ørkenen måtte han møte de samme utfordringene som Adam. Han
måtte vinne seier over fristelser som alle siden Adam hadde falt for. Slik «skulle
Kristus gjenopprette Adams fall.» – Alfa og Omega, bind 4, side 90–92 [DA 117].
Men han gjorde det under helt andre omstendigheter enn dem Adam stod overfor.
Ved seieren viser Jesus at det ikke finnes unnskyldning for synd og at den ikke
kan bortforklares. Når vi blir fristet, behøver vi ikke å synde. Ved tro og underkastelse kan vi vinne seier. Som det står: «Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra
dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jak 4,7.8).
Hvordan understreker denne historien vårt behov for Kristi rettferdighet ved å
vise oss at det ikke finnes unnskyldning for synd? Tenk om vi var overlatt til vår
egen rettferdighet, uten Kristi rettferdighet og uten unnskyldning for våre syn
der! Hvilken sjanse ville vi ha?
______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag

Studium 2 / 9. april

SEBULONS OG NAFTALIS LAND
Matt 4,12 forteller om fengslingen av Johannes og slutten på hans virke. Det er nå
Jesu virksomhet «offisielt» begynner. Teksten sier ikke hvorfor Jesus dro til Galilea
da han fikk høre om Johannes, bare at han gjorde det (se også Mark 1,14–16 og Luk
4,14). Kanskje holdt Jesus en lavere profil mens Johannes fremdeles forkynte, for
å unngå rivalisering? Det greske verbet i Matt 4,12 oversettes ofte «dro». Det kan
formidle tanken om å «trekke seg tilbake», i betydningen av å unngå fare. Kanskje
ønsket Jesus å unngå problemer.

Les Matt 4,13–16 (se også Jes 9,1.2) om at Jesus slo seg ned i Sebulons og Naftalis
land. Hva sier disse versene om hans virksomhet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Sebulon og Naftali var to av Jakobs sønner (se 1 Mos 35,23–26). Etterkommerne
deres dannet to av de stammene som til slutt slo seg ned i det vakre området i nord.
Dessverre var disse stammene blant de ti som forlot troen på Gud. Mange av
profetene i GT raste mot synd, verdslighet og ondskap hos disse stammene, som til
slutt ble invadert av assyrerne og spredt for alle vinder. Deretter slo hedninger seg
ned i Israel, og Galilea ble befolket av et blandingsfolk, et forvirrende og mørkt sted.
Galileas mest berømte profet var Jona. Det sier noe om deres troskap.
Til tross for problemene i Galilea hadde de mottatt denne vakre profetien i Jesaja:
Selv i mørket i Sebulon og Naftali, hos «det folket som bor i mørke, har [de] sett et
stort lys» (Matt 4,16). Altså var det her Jesus slo seg ned, hvor behovet var så stort,
hvor folk gikk for å være uhøflige, primitive og brautende. Dette viser at han var
villig til å fornedre seg selv for andres skyld. Dette er også et eksempel på GTs store
betydning i Jesu virke.
Hvordan kan vi unngå fristelsen til å synes at det ikke er bryet verdt å arbeide og
vitne for visse mennesker? Hvorfor er det galt å tenke slik?
______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

FISKERNE BLIR KALT
«Vend om, for himmelriket er kommet nær» (Matt 4,17). Som Johannes begynte
også Jesus sitt virke med et kall til omvendelse. Som Johannes var også han klar over
menneskets syndige tilstand og visste at alle behøver å omvende seg og lære Gud å
kjenne. Derfor er det ingen overraskelse at han begynte sin offentlige forkynnelse
med et kall til omvendelse.

Les Matt 4,17–22. Hvor vidt favner kallet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I det avsides Galilea drev fire unge menn en fiskerivirksomhet: to brødrepar. De
var gudfryktige, for noen av dem hadde fulgt døperen Johannes en stund. Men til
deres overraskelse hadde Johannes pekt dem i retning av en annen, en fra deres egen
region.
De hadde oppsøkt Jesus fra Nasaret og bedt om å få være litt sammen med ham
(Joh 1). Det var slik det fungerte: Folk oppsøkte en rabbiner og ba om å få følge
ham. Men det var rabbineren som avgjorde valget av disipler. Det var noe stort når
en rabbiner ba deg om å bli hans disippel.
Mange har vokst opp med forestillingen om at da Jesus kalte disiplene ved sjøen,
var det første gang de hadde sett hverandre. Men av Joh 1–5 vet vi at de allerede
hadde vært ett år sammen med Jesus – tydeligvis på deltid.
«Jesus valgte ulærde fiskere fordi de ikke var blitt opplært i tidens tradisjoner og
feilaktige skikker. De eide naturlig dyktighet, og de var ydmyke og lærenemme. De
var personer som han kunne lære opp til sin gjerning. Blant vanlige hverdagsmennesker finnes det mange som tålmodig trår livets tredemølle, og som ikke vet om de
evner de har. Hvis disse evnene fikk utfolde seg, ville de heve dem opp til likestilling
med de mest aktede mennesker i verden. Det skal en dyktig hånds berøring til for
å vekke disse slumrende åndsevner. Slike mennesker var det Jesus valgte som sine
medarbeidere, og han gav dem den forrett å være sammen med ham selv.» – Alfa og
Omega, bind 4, side 205 [DA 250].
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TIL ETTERTANKE
En evangelist kom til byen og annonserte møtet sitt slik: «Kom og se en predikant
rive en side ut av Bibelen!» Folk strømmet til. Han inntok podiet, åpnet Bibelen, og
til deres store forbauselse rev han ut en side. «Denne siden burde aldri ha vært der.
Det er den siden som skiller GT fra NT,» sa han. Teatralsk, ja visst, men predikanten
hadde et poeng. De to bøkene er egentlig bare én. GT siteres i hele NT. Gang på gang
forklarer og begrunner enten Jesus selv eller de nytestamentlige forfatterne hendelser i NT med henvisning til GT. Hvor ofte sa Jesus noe slikt som at «skriftene må
oppfylles»? NT henviser stadig til GT. Jesus gjorde det ofte (se Joh 5,39; Luk 24,27;
Matt 22,29; Joh 13,18). Det gjorde også Paulus (f.eks. Rom 4,3; 11,8; Gal 4,27), og
Åpenbaringen med dens ca. 550 henvisninger. GT og NT er Guds åpenbaring av
frelsesplanen for menneskeheten. Visse deler av GT, så som offersystemet, er ikke
lenger bindende for kristne, men må vi ikke tro at GT er mindre verdt av den grunn.
Bibelen består av begge de to testamentene, og begge inneholder viktige sannheter
om Gud og frelsesplanen.

Spørsmål til drøftelse

1. Vi kan se hvordan Satan fristet Jesus, og ingen av gangene faller Jesus for
fristelsene og bedragene bak disse fristelsene. Legg også merke til hvor vik
tig Guds ord var. Jesus var Herren selv, men nå var han «i samme slags kjøtt
og blod som syndige mennesker har» (Rom 8,3). Han brukte Skriften når han
forsvarte seg mot djevelens fristelser. Hvis Jesus måtte gjøre det, hva burde
ikke det si oss om Bibelens betydning når vi sliter med fristelser? Vi er kan
skje klar over at vi skal bruke Bibelen i kampen mot fristelser, men hvordan
gjør man det i praksis? Hvordan kan vi bruke Bibelen i de kampene vi utsettes
for?
2. Hvorfor er ydmykhet viktig for oss? Hvordan kan vi lære alltid å være ydmyke?
Hvilken rolle spiller korset på dette området?
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M

ISJONSFORT ELLING

DET ER DU! (2. DEL)
Jean-Pierre, Vanuatu

P

å fredag fortalte jeg min kone: ”Jeg tar dåp i morgen.” Hun hylte av glede.
• Ordet Vanuatu betyr ”evig land”.
Etter å ha fortalt det til henne, gikk jeg og snakket
• Folket er melanesiere, med over
med pastoren i den presbyterianske kirken, som var min
115 språk og kulturer.
onkel. Jeg sa: ”Onkel, du vil alltid være min onkel, men
• Vanuatu het før Ny-Hebridene.
det er noe jeg må fortelle deg. I morgen blir jeg døpt, og
Uavhengig siden 1980.
da blir jeg sabbatsholder.”
• Vanuatu består av 83 øyer og
ligger mellom Fiji og Ny-Caledonia,
Han ble stum av forbauselse. Så sa han: ”Det gjør du
over 2000 km øst for Australia.
rett i.” Jeg sa: ”Takk. Det var det hele.”
Etter dette snakket jeg med de andre forstanderne.
Jeg sa at jeg hadde snakket med onkel, men de trodde
meg ikke. Neste dag kom de for å overvære dåpen. Da jeg gikk frem, sa de: ”Det er ham!” De var
målløse.
Etter dåpen gikk jeg bort til de presbyterianske forstanderne og fortalte dem om min indre
kamp og at møteserien hadde overbevist meg. Så ba jeg dem om å følge mitt eksempel.
Etter dåpen ble jeg innkalt til presbyterianernes styremøte tre ganger. Hver gang stilte de meg
spørsmål og ba meg forlate Adventkirken. Den tredje gangen sa jeg: "Dette er siste gang jeg
avlegger vitnesbyrd for dere. Det har vært en kamp for meg å finne sannheten. Nå har jeg funnet
den, og jeg ombestemmer meg ikke. Dette blir mitt standpunkt til Jesus kommer." Jeg viste til
Jesu ord i Joh 14,15 og sa: "Jeg holdt ikke hans bud. Nå har jeg fred i sinnet. Gå den veien jeg har
gått. Prøv det. Jesus svikter ikke. Ta beslutningen nå, før det er for sent.”
En av forstanderne som var til stede, fulgte i Jean-Pierres fotspor og ble adventist.
Nå holder Jean-Pierre og hans kone barnemøter hjemme hos seg. De har bønnemøte på onsdagskveldene, sangaften på fredag, formiddagsgudstjeneste på sabbaten og speideropplegg om
ettermiddagen. De gir også barna mat. Ca. 30 kommer hver uke, og fem er allerede døpt.
”Dette er det beste som kunne ha skjedd,” sier Jean-Pierre. ”Nå er det ingen stengsler i familien, vi står sammen.”
Et av prosjektene for offeret 13. sabbat går ut på å starte ”tilfluktssteder for Guds lam” så
mange steder i stillehavsområdet som mulig. Takk for at dere gir.
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Studium 3

16. april

Bergprekenen

Bakgrunnsstoff
Matt 5–7; Rom 7,7; 1 Mos 15,6; Mi 6,6–8; Luk 6,36; Matt 13,44–52; Rom 8,5–10.

Minnevers

Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans
lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde (Matt
7,28.29).

I 2 Mos ser vi Gud føre israelittene ut av Egypt og «døpe» dem i Rødehavet. Han
ledet dem gjennom ørkenen i 40 år og gjorde tegn og undere, og han satte dem
stevne på en fjelltopp for å gi dem sin lov.
I Matteusevangeliet ser vi Jesus komme ut av Egypt og bli døpt i Jordan-elven, før
han gikk omkring i ørkenen i 40 dager. Han utførte mirakler og satte Israel stevne
på en fjelltopp hvor han utdypet loven. Jesus vandret Israels historie, han ble Israel,
og i ham ble alle paktsløftene oppfylt.
Bergprekenen er den største preken som noen sinne er holdt. Jesu ord gjorde et
dypt inntrykk på hans samtidige. De taler også til alle som har mottatt dens budskap
ned gjennom århundrene og inn i vår tid.
Og likevel må vi ikke bare høre denne talen: Vi må også anvende den i vårt liv.
Denne uken skal vi ikke bare se hva Jesus sa i Bergprekenen (Matt 5–7). Vi skal
også studere det som står skrevet i Matt 13 om å anvende hans ord i vårt liv.
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PRINSIPPER OG STANDARDER
Skumles Bergprekenen i Matt 5–7. Bruk linjene nedenfor og sammenfatt det som
taler sterkest til deg.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Det finnes kanskje ingen religiøs tale i menneskehetens historie som har fått så
stor oppmerksomhet som Bergprekenen. Mange filosofer og aktivister som ikke har
villet tilbe Jesus, har like fullt beundret hans moral. I det 20. århundre var Mahatma
Gandhi prekenens mest berømte ikke-kristne tilhenger» – Craig L. Blomberg: The
New American Commentary: Matthew (Nashville, 1992), bind 22, side 93, 94.
Folk har tolket prekenen på vidt forskjellig vis. Noen ser på dens krav som så
umulig høye at vi blir nødt til å stole på Jesu rettferdighet som vårt eneste håp om
frelse. Vi kommer jo helt til kort overfor den standard som Gud forventer av oss i
Bergprekenen. Andre oppfatter den som en tale i sivil etikk, en oppfordring til pasifisme. Enkelte leser det sosiale evangelium inn i den, et kall til å realisere Guds rike
på jorden ved menneskelige anstrengelser.
Alle leser nok noe av seg selv inn i prekenen. Den berører jo viktige sider av livet.
Så vi forholder oss til den på hver vår egen måte.
Ellen G. White skriver: «I bergprekenen prøvde han å fjerne de falske forestillinger folk var blitt innprentet med, og han gav tilhørerne en riktig oppfatning av
sitt rike og seg selv. Det han lærte, er ikke mindre viktig for oss enn for mengden
som fulgte ham. Vi trenger i like høy grad å lære å kjenne grunnprinsippene i Guds
rike.» – Alfa og Omega, bind 4, side 254 [DA 299].
Så Bergprekenen skisserer grunnprinsippene i Guds rike. Den forteller hvordan
Gud er som hersker og hvordan han vil vi skal være som borgere i hans rike. Den er
et kall bort fra verdens flyktige prinsipper og standarder og til prinsippene og standardene i et rike som skal bestå til evig tid (se Dan 7,27.)
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PREKENEN KONTRA LOVEN
Noen kristne betrakter Bergprekenen som en ny «Kristi lov», som erstattet «Guds
lov». De sier at et system bygd på lover er erstattet av et system som bygger på
nåden, eller at Jesu lov er en annen enn Guds lov. Dette er en misforståelse.
Hva sier disse tekstene om loven, og indirekte om forestillingen at loven (dvs. de ti
bud) ble erstattet av Bergprekenen (Matt 5,17–19.21.22.27.28; se også Jak 2,10.11;
Rom 7,7).
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Craig S. Keener skriver: «De fleste jøder forsto budene i lys av nåden. ... tatt i
betraktning Jesu krav om større nåde i praksis, ... så han utvilsomt rikets krav i lys
av nåden (se også Matt 6,12; Luk 11,4; Mark 11,25; Matt 6,14.15; Mark 10,15). I
evangeliets fortellinger omfavner Jesus dem som ydmyker seg under Guds rett til å
herske, selv om de i praksis ikke oppfyller målet om moralsk fullkommenhet (5,48).
Men den gudsrikets nåde som Jesus forkynte, var ikke den gjerningsfrie nåden
vi finner hos mye av Vestens kristendom. I evangeliene blir de som tar imot det i
ydmykhet, forvandlet av budskapet om riket, og det knuser de arrogante, religiøse og
sosialt tilfredse.» – The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand
Rapids, 2009), side 161, 162.

Les 1 Mos 15,6. Hvordan gjør dette det lettere å forstå at mennesket alltid har blitt
frelst ved tro?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Troen på Jesus Kristus var ikke ny. Det var den samme troen helt fra syndefallet
av. Ifølge Bergprekenen skulle ikke frelse ved nåde erstatte frelse ved gjerninger.
Frelsen har bestandig vært av nåde. Israelittene ble frelst av nåde ved Rødehavet før
de kom til Sinai og ble bedt om å være lydige (se 2 Mos. 20,2).
Hvorfor burde din erfaring med Herren og hans lov kunne lære deg at frelsen
bestandig har vært av tro og ikke av loven?
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DE SKRIFTLÆRDES OG FARISEERNES RETTFERDIGHET
Les Matt 5,20. Hva mener Jesus når han sier at vi ikke kan komme inn i himmelri
ket uten at vår rettferdighet «overgår de skriftlærdes og fariseernes»?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Frelsen har alltid vært ved tro, og jødedommen skulle alltid ha vært et system av
nåde. Men lovtrelldommen snek seg inn. Det kan den gjøre hos alle som tar lydigheten på alvor. På Kristi tid manglet mange av de religiøse lederne (ikke alle)
«ydmykhet, godhet og vennlighet, og deres harde, strenge rettroenhet ... bevarte ikke
menneskene omkring dem fra fordervelse.» – I naturens tempel, side 58 [MB 53].
Ytre former kan ikke forandre folks liv og personlighet. Sann tro er den som virker gjennom kjærlighet (Gal 5,6). Bare den gjør gjerninger som Gud kan godta.

Les Mi 6,6–8. Hvordan kan man si at dette er en oppsummering av Bergprekenen?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ikke engang i gammeltestamentlig tid var ofringene et mål i seg selv. De var et
middel for å nå målet: et liv der Guds barn gjenspeiler Guds kjærlighet og sinnelag.
Dette er bare mulig når vi overgir oss helt til Gud og innser at vi er helt avhengige av
hans frelsende nåde. Til tross for ytre fromhet og tro var mange av de skriftlærde og
fariseerne langt fra noe eksempel på hvordan Guds folk bør leve.
Du er kanskje tilhenger av frelse ved tro alene og mener at bare Jesu rettferdig
het kan frelse deg. Men hvordan kan du være sikker på at loviskheten ikke sniker
seg inn likevel?
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RIKETS PRINSIPPER
Matt 5,48 er kanskje det mest radikale Jesus lærte. Les teksten. Hvordan skal syn
dere kunne leve slik?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Av alt det bergprekenen lærer, må dette være noe av det mest utrolige, det mest
«ekstreme». Å være fullkommen slik «deres himmelske Far» er det? Hva vil det si?
Skal vi forstå denne teksten, må vi merke oss det lille ordet «da» eller «derfor».
Det viser at dette er en konklusjon og bygger på det som står foran. Hva står foran?

Les Matt 5,43–47. Hvordan kan disse versene, som avsluttes med Matt 5,48, gjøre
det lettere å forstå hva Jesus mente med Matt 5,48 (se også Luk 6,36).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er ikke første gang vi finner en slik tanke i Bibelen. I 3 Mos 19,2 sier Gud til
folket: «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig». Og ifølge
Lukas (6,36 ) sa Jesus: «Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.»
Sammenhengen i Matt 5,43–48 er ikke ytre lydighet mot regler og standarder. Avsnittet handler om kjærlighet til mennesker, ikke bare til dem som er enkle å elske,
men dem som vi vanligvis ikke elsker.
Husk at Gud ikke ber oss om noe som han ikke kan utrette i oss. Hvem kan vel
elske sine fiender når vi styres av vår egen synd og egoisme? Det er ikke slik det
foregår i verden, men er ikke vi blitt borgere av et annet rike? Vi har fått dette løftet:
Hvis vi overgir oss til Gud, da vil «han som begynte sin gode gjerning i dere, fullføre den – helt til Jesu Kristi dag» (Fil 1,6). Finnes det egentlig noe større Gud kan
utrette i vårt liv enn å sette oss i stand til å elske andre slik han elsker oss?
Hvor annerledes ville livet ditt ha vært nå hvis du hadde elsket dine fiender?
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Å TA IMOT ORDET OM RIKET
Jesus talte ikke bare på fjelltoppene. Han forkynte det samme budskapet om riket
overalt i Israel. Matt 13 sier at Jesus underviste fra en båt «mens folkemengden sto
inne på stranden» (Matt 13,2). Da fortalte han lignelser som skulle understreke at det
ikke bare var viktig å høre hans ord, men å gjøre det.

Les Matt 13,44–52. Hva i disse lignelsene er viktig for å forstå hvordan vi skal
anvende sannhetene i Bergprekenen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

To ting skiller seg ut i de to første historiene. Begge to understreker tanken om
atskillelse: at man må kvitte seg med det man har for å få noe nytt, enten det er en
skatt i en åker eller en perle. Det andre er den betydningen de to mennene tilla det de
hadde funnet. Begge gikk og solgte alt de eide for å få det. Vi kan ikke kjøpe frelsen
(Jes 55,1.2), men poenget er innlysende: Det kan ikke betale seg å la noe i denne
verden stå i veien for det å vinne den neste.
Anvendt på vårt liv: Vi må gi avkall på alt det som hører verden og kjødet til og
la Guds Ånd fylle oss i stedet (se Rom 8,5–10). Det er ikke alltid lett: Vi må la selvet
dø og ta opp vårt kors. Men hvis vi stadig har verdien av det vi er lovet for øye,
burde det være nok til å gjøre de valgene som må gjøres.
Les den siste lignelsen (Matt 13,47–50). Også den taler om en atskillelse.
Hvordan kan atskillelsen i de to første lignelsene gjøre det lettere å forstå hva
som skjer i den tredje lignelsen?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Les «Jesu programtale» i Alfa og Omega, bind 4, side 253–268 [DA 298–314] og
boken, Fra naturens tempel (finnes på engelsk på www.whiteestate.org/books/mb/
mb.asp).
I lignelsene i Matt 13,44–46 fant mennene noe meget verdifullt. Sammenhengen,
spesielt etter Jesu tredje lignelse (Matt 13,47–50), viser at det var sannheten de fant:
den sannheten som fører til evig liv, i motsetning til evig fortapelse «i ildovnen».
Dette er viktig, for vi lever i en tid da «sannhet» oppfattes som i beste fall gammeldags og i verste fall farlig. Og dessverre er dette en tankegang som noen kristne har
legger seg til. Likevel er budskapet i lignelsene ikke bare at sannheten finnes, men
at den er av evig betydning for alle menneskers liv. Dette burde ikke overraske oss.
Bibelen bygger på tanken om absolutt sannhet. Jesus sa jo: «Jeg er veien, sannheten
og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg» (Joh 14,6). Og det er vel en absolutt
sannhet? Men selv en mann som Paulus, som hadde så stor kjennskap til sannheten,
kunne si at «vi forstår stykkevis» (1 Kor 13,9). Da er det klart at det er mye vi ikke
vet. Men når han sier at vi forstår «stykkevis», må det finnes mer sannhet å kjenne,
sannhet som gjør en forskjell enten til evig liv eller evig død. Evig liv eller evig død?
Mer absolutt enn som så kan det ikke bli.

Spørsmål til drøftelse

1. Hvordan ville det være å leve i en verden hvor alle fulgte prinsippene i
Bergprekenen?
2. Jesus fortalte lignelsen om de kloke og tåpelige bygningsfolkene (se Matt
7,24–27) et sted der folk kunne se bredden av Genesaretsjøen. I den tørre
årstiden kunne man nesten ikke se forskjell på stein og sand på bredden:
Man kunne komme til å bygge et hus på sand i den tro at det var fjell. Når reg
net kom, ble sandgrunnen avslørt, og huset raste sammen. Jesus sammen
ligner dem som hører hans ord, men ikke lever etter dem, med sandgrunnen.
Hvordan avslører livets stormer om vi har bygget på fjell eller sand? Hvordan
kan vi få et fundament som også holder i de verste prøvelser?
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ISJONSFORT ELLING

GLASSKIRKEN
Pastor Joe Talemaitoga, Fiji

S

uva er hovedstaden i Fiji. Her har de universitet og medisinsk og teknisk høyskole. De dyktigste studentene fra hele det sørlige Stillehavet kommer hit.
Det er ca. 500 adventistunge på disse skolene. Men lenge var de uten noen adventistkirke. En
stund leide de en sal på universitetet, men den ble etter hvert opptatt. Da ble det for komplisert for
enkelte, og de sluttet å gå på møtene. Men takket være gaver en tidligere 13. sabbat, er bildet et
annet nå. Slik oppsto Pacific Tertiary Evangelistic Center (PTEC).
Da pastor Joe Talemaitoga kom til Suva som kapellan for adventistungdommene, var hovedoppgaven hans å starte et evangelisk senter for de unge studerende. Pengene hadde man, men de
hadde ikke klart å finne noe egnet sted til en fornuftig pris.
En kveld holdt pastor Joe møte med distriktsledere og studentrepresentanter og drøftet mulige
eiendommer. Ingen var ideelle, men de stemte for et ulendt område 2 km unna.
Møtet sluttet kl. 22.30. Da noen av studentene fra Salomonøyene ruslet hjem, så de en bil som
stoppet. En mann steg ut og hengte et til salgs-skilt på gjerdet utenfor et stort hus i et godt strøk.
”Dette må vi fortelle kapellanen,” sa de.
Halv åtte neste morgen ringte en av dem til pastor Joe og sa hva de hadde opplevd. Han takket
og ringte telefonnummeret på plakaten kl. 8.00 for å spørre seg for. Deretter dro han og så på eiendommen. Den var ideell. Rett overfor gågata og kinoen. Et bedre sted kunne han ikke forestille
seg. Han ringte eiendomsmegleren igjen og sa han ville drøfte en handel.
”Jeg traff mannen som hadde hengt opp skiltet,” sier Joe. ”Jeg forklarte hvem vi var og at
vi trengte et fast tilholdssted for de unge. Mannen fikk tårer i øynene. ”Vet du, jeg var elev på
adventistenes barneskole i Suva i tre år. Jeg husker bibelhistoriene og sangene. Jeg ringer eieren
nå.”
Kort tid etter kom en inder inn på kontoret. ”Er det deg?" sa han gjenkjennende. "En adventist
jente som jeg arbeider sammen med, tok meg med i kirken i Tamuvua en sabbat. Det var du som
talte.” Joe var glad for at jenta hadde tatt med mannen i kirken.
”Hvorfor vil du kjøpe eiendommen?” spurte eieren.
”Det skal være kirke for de unge,” svarte Joe.
”Ikke som investering?”
”Bare som investering i de unge,” sa Joe.
Mannen smilte. ”Vi indere liker å selge til religiøse organisasjoner. Men vi må ha 10 % innen
48 timer."
Ikke noe problem, tenkte Joe. Pengene fra offeret står i banken.
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Stå opp og gå!
Tro og helbredelse

Bakgrunnsstoff
Matt 8; 3 Mos 13,44–50; Dan 7,7.8; Joh 10,10; Matt 9,1–8; 1 Joh 1,9.

Minnevers

Hva er lettest å si: «Syndene dine er tilgitt» eller: «Stå opp og gå»? (Matt 9,5).

Hvordan vil en liste over det du frykter mest i livet se ut? Hos mange ville et dødsfall
i familien, kanskje ditt eget, være med på listen. Det er forståelig, men tenk på hvor
jordfokusert det er. Det fokuserer på livet her og nå. Er det dette vi burde frykte
mest, tap av liv her på jorden? Det varer jo uansett ikke så lenge.
Hvis Gud skulle lage en slik liste, ville den sikkert ha med tap av det evige liv,
enten for familien vår eller oss selv.
Visst bryr Gud seg om fysisk sykdom og død, men han er mer opptatt av åndelig
sykdom og evig død. Jesus helbredet mange og vakte også de døde, men bare midlertidig. Alle døde en fysisk død igjen, med unntak av dem som Jesus vakte til liv ved
sin oppstandelse (se SDA Bible Commentary, bind 5, side 550 og 337–338 [DA 786]).
Frelsen beskytter ikke mot sykdom og død. Med dette i tankene skal vi se på noen
helbredelser, både av fysisk og av åndelig art. Vi skal se hva de kan lære oss om tro.
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HAN TOK PÅ DE SPEDALSKE
I Bergprekenen skisserte Jesus prinsippene i Guds rike. Så ga han seg igjen i kast
med Satans rike: et kaldt mørke fullt av råtnende mennesker som stønnet etter hjelp.
Spedalskheten var et av de beste eksemplene på hvor dypt Satans rike hadde sunket.
En sjelden gang var den en straff fra Gud, som i Mirjams tilfelle (se 4 Mos 12,9–12),
men ellers i Bibelen viser den hva det vil si å leve i en syndig verden.

Les Matt 8,1–4. Hva kan man legge i det at Jesus rørte ved den spedalske da han
helbredet ham? (se f.eks. 3 Mos 13,44–50).

__________________________________________________________________________________________________________________

Den spedalske kaster seg ned for Jesus og sier: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg
ren.» Det greske ordet for «kan» er dunamai, som ordet «dynamitt» kommer av. Det
betyr full av kraft. «Hvis du er villig, er du full av kraft og kan forandre livet mitt.»
Jesus sier at det vil han, og så gjør han det.
Da Jesus rørte ved mannen, må det ha gått frysninger gjennom folkemengden.
Som så ofte ellers (f.eks. den neste helbredelsen) kunne Jesus ha helbredet mannen
bare med ord. Så hvorfor ta på ham?
«Kristi gjerning da han helbredet den spedalske for den fryktelige sykdommen,
er et bilde på hans gjerning når han renser sjelen for synd. Mannen som kom til
Jesus, var ’full av spedalskhet’. Hele kroppen var infisert av den heslige sykdommen.
Disiplene prøvde å hindre Jesus i å røre ved ham, for den som rørte ved en spedalsk,
ble selv uren. Men Jesus ble ikke smittet ved å legge hånden sin på den spedalske.
Hans berøring gav livgivende kraft. Spedalskheten ble fjernet. Slik er det også med
syndens spedalskhet. Den har dype røtter, er dødsens farlig og umulig å rense bort
ved menneskelig makt.» – Alfa og Omega, bind 4, side 221–223 [DA 266].
Kanskje rørte Jesus ved den spedalske for å vise at han kommer nær til dem som
vil ta imot tilgivelse og bli helbredet og renset for den, uansett hvor store syndere de
er.
Hvem kjenner du som lider av det som er våre dagers «spedalskhet» – alt det
som gjør at andre viker tilbake i frykt og fordom? Hvordan kan Jesu eksempel
gjøre det lettere å forstå hvordan du skal forholde deg til dette mennesket?
______________________________________________________________________________________________________________
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ROMEREN OG MESSIAS
Det er en god grunn til at Daniels bok er opptatt av Romerriket (se Dan 7,7.8.19–21;
Dan 8,9–12.23–25): Nemlig dets store makt, også på Kristi tid. Og likevel: En
romersk offiser, som var et uttrykk for denne makten, kommer til Jesus. Mannen er
hjelpeløs i møte med prøvelser og tragedier som rammer alle mennesker. Et eksempel på jordiske makters begrensning. De store og mektige står hjelpeløse i møte med
mange av livets slag. Hva kan man gjøre uten Guds hjelp?

Les Matt 8,5–13. Hvilke viktige sannheter om troen og dens betydning åpenbares i
denne historien? Hva burde dette si oss, vi som er så privilegerte?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Denne offiseren vil normalt ha hatt 80–100 soldater under seg. Hans tjenestetid i
hæren varte ca. 20 år, og han hadde ikke lov til å ha egen familie. Så høvedsmannens
tjener kan ha vært hans eneste virkelige familie.
I denne kulturen var en spedalsk den eneste som var mer foraktet enn en hedning.
Derfor går offiseren kanskje ut fra at Jesus ikke vil bli med ham hjem, selv om Jesus
sier at han vil det. Ved kun å be om Jesu ord, viser høvedsmannen stor tro: Jesu ord
er like mektig som hans berøring. Slik offiseren så det, var det ikke vanskelig for
Jesus å helbrede. Det var som når en offiser gir ordrer til en soldat, og det gjorde han
jo hele tiden.
Se hva Jesus sier i Matt 8,11.12? Dette er en streng advarsel til dem som har fått
store privilegier. Vi bør merke oss dette.
Hva går dine daglige rutiner og beslutninger ut på? Hvordan påvirker de troen?
Hvordan kan du treffe beslutninger som gjør at troen vokser?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ONDE ÅNDER OG GRISER
Les Matt 8,25–34. Hva forteller disse historiene om Guds kraft? Hvordan kan vi

hente trøst i det vi ser av hans makt, særlig når vi sliter med ting som er mektigere
enn oss selv?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I jødisk tankegang var det bare Gud som sto over naturen og de onde åndene. Etter å
ha stillet stormen med ett enkelt ord (Matt 8,23–27), går Jesus i land på østbredden
av Genesaretsjøen. Et hedensk land med besatte mennesker.
Mark 5,1–20 og Luk 8,26–39 har flere detaljer om de besatte. De onde åndene
kaller seg «Legion». I militæret var en legion 6000 soldater. Åndene ble sendt inn i
2000 griser.
Mange har lurt på hvorfor demonene ba om å bli sendt inn i grisene. Ifølge én
tradisjon var det ingenting de onde åndene hatet mer enn å flakke hvileløst omkring.
De foretrakk en bolig av et eller annet slag, om det så var en gris. Ifølge en annen
tradisjon hadde de onde ånder vannskrekk. Jesus taler om onde ånder som farer
omkring over øde vidder på leting etter et hvilested (se Matt 12,43). Noen lærte også
at de onde ånder kunne bli ødelagt før Herrens store dag.
Men hovedsaken er dette: Mennenes tilstand i denne historien viser hva Satan
ønsker for Guds barn. Men Jesus snudde opp ned på deres liv. Alt det Satan prøver å
gjøre med oss, det kan og vil Jesus rette opp når vi overgir oss til ham. Uten ham er
vi hjelpeløse i møtet med Satan.
Vi velger den ene eller den andre siden i det store strid. Det kan lyde hardt og
firkantet, men Jesus kunne ikke ha sagt det tydeligere enn dette: «Den som ikke er
med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer» (Luk 11,23).
Det er opp til oss hvilken side vi står på.
Les Joh 10,10. «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kom
met for at dere skal ha liv og overflod.» Hvordan kan dette anvendes på oss og
vårt liv, ikke bare på de besatte? Hvordan kan og bør vi oppleve det vi får løfte om
her?
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STÅ OPP OG GÅ!
Om den romerske offiseren sa Jesus at han ikke hadde funnet noen i Israel med så
stor tro. Men det fantes en mann som hadde kommet dit at hans ønske om et helbredet hjerte var større enn ønsket om å bli frisk på kroppen.

Les Matt 9,1–8. Hvordan kan dette gi oss håp om tilgivelse for våre synder, uan

sett hva de er og hva de har gjort med oss? Se også Rom 4,7; 1 Joh 1,9; 1 Joh 2,12.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Tenk at det første som opptok Jesus da den lamme ble ført til ham, var mannens
åndelige tilstand. Jesus visste hva problemets kjerne var. Mannen var i en skral
fysisk forfatning, men Jesus visste at hovedproblemet var mannens skyldfølelse
for det som nok var et veldig syndig liv. Jesus var klar over at han ønsket tilgivelse.
Derfor sa han det som må være det største og mest trøstende for alle som kjenner
synden og dens pris: «Syndene dine er tilgitt.»
Ellen G. White sier: «Likevel var det ikke så mye helbredelse for kroppen han
lengtet etter. Det viktigste for ham var å bli kvitt syndebyrden. Hvis han kunne møte
Jesus og få forsikring om tilgivelse og fred med Gud, ville han være tilfreds med å
leve eller dø etter Herrens vilje.» – Alfa og Omega, bind 4, side 223 [DA 267].
En pastor talte ofte om å ha tro nok til ikke å bli frisk. Dette er den største troen
av alle: når vi ser lenger enn til det fysiske og er opptatt av det evige. Ofte ber vi om
våre fysiske behov, og Gud er opptatt av det. Men i Bergprekenen sa Jesus at vi først
skal søke «Guds rike og hans rettferdighet». Til tross for våre fysiske behov må vi ha
de evige ting for øye i en verden hvor så mye bare er flyktige, timelige ting.
Vi kan ha fysiske problemer, men selv i ytterste fall er de bare midlertidige.
Hvorfor er det viktig at vi ikke glemmer dette?
______________________________________________________________________________________________________________
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LA DE DØDE BEGRAVE DE DØDE
Les Matt 8,18–22. Hva sier Jesus om det å følge ham?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

For det første: I Matt 8,18–22 fortelles det at to menn kommer til Jesus og vil være
disipler. Begge er oppriktige, men noe holder dem igjen. Jesus leser deres tanker og
går rett på sak. Han spør om den første virkelig vil gi avkall på alt (også sengen!)
for å følge ham. Dermed er det ikke sagt at man mister alt man har her i verden hvis
man følger Jesus, men man må være villig til å gjøre det.
Jesus spør den andre mannen om han virkelig vil velge Jesus fremfor sin egen familie. Dette kan høres veldig hardt ut. Mannen ville jo bare begrave faren sin. Hvorfor fikk han ikke gjøre det først og så følge Jesus? Ifølge jødisk tro hørte det jo med
til overholdelsen av det femte bud at man skaffet foreldrene en verdig begravelse.
Men noen leser det slik at faren ikke var død, ikke engang døende. De mener at
det mannen egentlig sa, var dette: La meg få skikk på alt det som har med familien å
gjøre, så vil jeg følge deg.
Derfor svarte Jesus slik han gjorde.
Et annet kall finner vi i Matt 9,9–13. Her gjelder det kallet til skatteoppkreveren
Matteus. Jesus visste hva slags mann han var, at han var åpen for sannheten. Det
ser vi av hans reaksjon på kallet. Jesus må ha visst hvordan folk ville reagere på at
han kalte en som Matteus. Vi kan vanskelig forestille oss hvor opprørende det må
ha vært for folk den gang at han kalte Matteus. Her får vi et nytt eksempel på hvor
universelt evangeliets kall egentlig er.
Les Matt 9,13. Sammenhengen er en annen, men hvordan gjelder prinsippet
den dag i dag, også når vi erstatter ideen om dyreofringer med Jesu offer? Altså:
Hvordan kan vi unngå at religiøs tro og praksis får stenge for det som virkelig
betyr noe for Gud?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Les «Tilgitt og helbredet» i Alfa og Omega, bind 4, side 218–227 [DA 262–271].
Tyskerne har ordtaket: «Einmal ist keinmal.» Det betyr bokstavelig talt «En gang
er ingen gang.» Det er en talemåte for tanken om at hvis noe skjer bare én gang,
så teller det ikke. Det gjelder ikke. Skjer det bare én gang, kan det like gjerne
aldri ha skjedd. Tenk på dette i forbindelse med torsdagens avsnitt, da Jesus sa til
mannen som ønsket å begrave sin far før han ville bli disippel: «Følg meg, og la de
døde begrave sine døde» (Matt 8,22). Hva mente Jesus ved å antyde at mannen var
levende død? Og hvis «einmal ist keinmal», hvis «en gang er ingen gang», da er jo
det å leve på denne jorden bare én gang uten at evigheten følger etter, jevngodt med
aldri å ha blitt født. Man kunne like gjerne være død nå (se Joh 3,18). Sekulære tenkere, som ikke tror på et liv etter døden, har ergret seg over det meningsløse ved et
liv vi lever bare én gang, og som dertil er ganske kort, før det for alltid er slutt. Hva
kan være meningen, spør de, hvis vi skal være borte og glemt for evig etter et kort
besøk? Det er ikke så merkelig at Jesus sa det han gjorde. Han pekte på en virkelighet som er større enn det denne verden kan tilby.

Spørsmål til drøftelse

1. Ta den tanken vi la frem ovenfor og gå tilbake til historien i Matteus, da Jesus
talte til mannen om å begrave sin far. Hva burde dette lære oss om betydnin
gen av å ha den store sammenhengen (og når vi sier «stor», mener vi virkelig
stor) for øye i alt det vi gjør? Hvordan kan vår teologi gjøre det lettere å forstå
hvor stor sammenhengen egentlig er?
2. Vi kjenner ikke alltid Guds vilje når det gjelder fysisk helbredelse, men vi kjen
ner alltid hans vilje når det gjelder åndelig helbredelse. Hva burde dette få å
si for ditt bønneliv?
3. Hva er viktigst for deg? Lag en liste og ta den med til gruppen. Hva kan dere
lære av hverandres prioriteringer? Hva forteller våre prioriteringer om oss
selv og vårt syn på verden, på Gud og på hverandre? Hvordan ville listen ha
sett ut hvis en gruppe ateister hadde gjort det samme?
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GLASSKIRKEN, 2. DEL
Pastor Joe Talemaitoga, Fiji

I

kke alle var glade da pastor Joe kontaktet finanskomi• Fiji er et land som består av over
teen om eiendommen. ”Saken er avgjort,” mente noen.
300 øyer. En tredjedel er bebodd.
Men de gikk med på å møtes utenfor Grantham Road 7
• Fiji var britisk koloni i 96 år og fikk
midt i Suva den dagen.
selvstyre i 1970.
Da de sto der midt i Suva, bare et par kvartaler fra
• Det bor nesten en million mennesuniversitetet, sa han: ”Jeg ber dere overveie denne
ker i Fiji. De fleste bor på Viti Levu
eiendommen. Vi må ikke gjemme oss bort.” De drøftet
og Vanua Levu.
saken, og under 24 timer etter at til salgs-skiltet ble satt
• Ved utgangen av 2014 var det 24
opp, var adventistene eiere av eiendommen.
732 adventister i Fiji.
Men det var ikke slutten på visa. Den neste utfordringen var bygningen. De skjønte snart at de burde bygge
nytt i stedet for å restaurere. Men da måtte de søke om endret bruksområde. Da de la fram søknaden, ble de møtt med forbauselse i byrådet: "Hvordan fikk dere tak i denne eiendommen? Visste
dere at den ville bli sett av tusener hver eneste dag."
”Nei,” svarte Joe, ”men Gud visste det. Det var derfor han fikk mannen til å sette opp skiltet
kl. 22 om kvelden.”
Neste trinn var å få endret bruksområdet. Alle huseierne sa ja, unntatt én. Eiendommen lå tvers
overfor en av katolikkenes eiendommer. Presten og nonnene satte seg på bakbeina og nektet å
snakke med adventistene i åtte måneder.
I mellomtiden kom det flere gode tilbud. Noen ville tilby det dobbelte av det de hadde betalt.
Men Joe takket alltid nei. ”Det er Guds tid, og det skal være hans eiendom.”
Etter åtte måneder gikk Joe tilbake til katolikkene. Denne gangen stengte de ikke døren. En
nonne talte rett ut: ”Vi har vært uenige oss imellom. Våre ledere burde ha gjort mer for å få denne
eiendommen. Og nå skjønner vi at dere ikke vil gi slipp på den.”
Joe fikk den siste underskriften, og søknaden om bruksendring ble godkjent.
Arbeidsgruppen valgte en arkitektur med vegger bestående av vinduer på begge sider av den
nye kirken, som går under navnet Pacific Tertiary Evangelistic Center (PTEC). ”Hva får folk se
når de kommer ut av kjøpesenteret og kinoene? Vi håper de får se Jesus. De skal få se og høre om
ham,” sier pastor Joe.
Nå går over 300 studenter til gudstjeneste på PTEC. Kirken ligger bare en liten spasertur fra
universitetet, og er blitt et sentrum for evangelisering hele uken. Denne gjennomsiktige kirken
skinner klart. Alle ser den.
Du finner PTECs nettsted på http://ptec.adventist.org.fj.
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Synlig og usynlig krig

Bakgrunnsstoff
Matt 11,11.12; Åp 5,5; Matt 12,25–29; Jes 27,1; Matt 11,1–12; Hebr 2,14.

Minnevers

Fra døperen Johannes’ dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de
som trenger på, river det til seg (Matt 11,12).

Hver dag tar vi viktige beslutninger om livsstil, relasjoner, karriere, prioriteringer,
underholdning og venner. Hvis vi vil forstå betydningen av disse valgene, må vi
forstå hva de egentlig dreier seg om. Vi må dra til side forhenget og se det usynlige.
For Bibelen lærer at det finnes en usynlig virkelighet som virker inn på det vi ser.
Vi lever i vitenskapens tidsalder, så det burde ikke være vanskelig å tro på usynlige realiteter. Vi som vet om røntgen, radiobølger, og trådløs kommunikasjon, bør
ha lett for å tro på ting vi ikke kan se. For hver mobiltelefonsamtale og satellittoverføring er vi innforstått med usynlige realiteter som gjør slikt mulig.
Og den store striden mellom Kristus og Satan er det usynlige bakteppet for den
synlige verden hvor vi lever hver eneste dag. Denne uken skal vi se på tekster fra
bl.a. Matteus som avdekker disse usynlige kreftene og deres innvirkning på vårt liv
og våre beslutninger.
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MATT 11,11.12
Skriften er Guds ord, der frelsesplanen åpenbares. Likevel er noen tekster vanskelige
å forstå. Det er ikke så rart. Overalt i livet støter vi på et eller annet som er vanskelig
å forstå. Det er vel bare naturlig at det også er slik med deler av Guds ord, der åndelige og overnaturlige sannheter og realiteter åpenbares for oss?
Ellen G. White sa det slik: «De aller enkleste livsformer byr på problemer som de
viseste filosofer ikke kan forklare. Overalt møter vi under som ligger over vår forstand. Er det da å undre seg over at det også i åndens verden er hemmeligheter som
vi ikke kan fatte? Vanskeligheten ligger utelukkende i mennesketankens svakhet
og begrensning. Gud har i Den hellige skrift gitt oss tilstrekkelige beviser på dens
guddommelige karakter, og vi bør ikke tvile på hans ord fordi vi ikke kan forstå alle
hemmelighetene i hans forsyn.» – Veien til Kristus, side 127 [SC 106].
Matt 11,11.12 er f.eks. en av de vanskeligste tekstene i Skriften: «Sannelig, jeg
sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn
døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. Fra døperen
Johannes’ dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på,
river det til seg.»

Les versene. Hvordan forstår du dem? Hva er det du ikke forstår?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Her er et par oversettelser av vers 12: «Fra døperen Johannes’ dager fram til i dag
har himmelriket hatt sterk fremgang, og voldelige mennesker har angrepet det»
(ISV). «Og fra den tid døperen Johannes begynte å forkynne til nå har himmelriket
hatt sterk fremgang, og voldelige mennesker angriper det» (NLT).
Hva er det Jesus sier? Hvilke ting (også sekulære) forblir mysterier for oss? Skal
man f.eks. slutte å tro på solens eksistens på grunn av alt det vi ikke forstår ved
den? Må man ikke si det samme om troen og Guds ord?
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MØRKETS GRENSER
Folk har alltid slitt med Matt 11,12 fordi de ordene som beskriver riket og folket,
kan oppfattes enten positivt eller negativt. Det greske verbet basmati kan enten bety
«sterk fremrykning» eller «lide under vold». Og det greske ordet biastes kan bety
«kraftfulle eller ivrige menn» eller «voldelige menn».
Betyr altså verset at det saktmodige og milde himmelriket lider under vold, at voldelige mennesker angriper det? Eller rykker himlenes rike frem med kraft i positiv
forstand, og er de kraftfulle menn som griper det, i realiteten Kristi disipler?
Kan Kristi tilhengere være så aggressive i sin streben etter riket?

Les versene nedenfor. Hvordan kaster de lys over det siste spørsmålet ovenfor?
Matt 10,34 ___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Åp 5,5 _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Mi 2,13

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Noen har ment at man får den beste tolkningen av Matt 11,12 ved å se på hvordan
biazomai (typisk positiv) og biastes (typisk negativ) oftest blir brukt. Det gir denne
tolkningen: Himmelriket er på kraftig fremmarsj med «hellig kraft og makeløs
energi som har skjøvet tilbake mørkets grenser», og mens dette skjer har «voldelige eller griske menn prøvd å plyndre det.» – D. A. Carson: The Expositor’s Bible
Commentary With the New International Version: Matthew, (Grand Rapids, 1995),
side 266, 267.
Denne tolkningen harmonerer godt med resten av Matteusevangeliet. Ja, tolkningen rommer også den store helheten, kampen mellom lys og mørke, mellom Kristus
og Satan, som gjennomsyrer Bibelen, men kommer klart til syne i NT. Visst er det
en krig, synlig og usynlig, og vi er innblandet, alle sammen. Alle tar parti og opplever hver dag det som foregår, enten vi forstår det som skjer eller ei. Det er dette det
går ut på, å leve midt oppe i den store konflikten.
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«WARFARE WORLDVIEW» – KRIG SOM VIRKELIGHETSFORSTÅELSE
Hva som enn måtte være den egentlige betydningen av Matt 11,12, så avslører
teksten at den store konflikten er reell. Den skildrer en strid, en kamp. Og fra andre
bibeltekster vet vi at dette er kampen mellom Kristus og Satan.
Hva sier disse tekstene om den store striden?
Matt 12,25–29 ______________________________________________________________________________________________
Jes 27,1

_______________________________________________________________________________________________________

1 Joh 5,19

____________________________________________________________________________________________________

Rom 16,20

___________________________________________________________________________________________________

1 Mos 3,14–19 ______________________________________________________________________________________________
Ef 2,2; 6,10–13

_____________________________________________________________________________________________

Dette er bare noen av de mange tekstene i GT og NT som viser til det en moderne
teolog har kalt «Warfare Worldview» – tanken om at det utkjempes en strid mellom
overnaturlige krefter i kosmos, en krig der er alle er involvert på en eller annen måte.
Tanken er ikke ny for oss. Den har vært en del av vår teologi fra kirkens første tid.
Ja, pionerene trodde det før menigheten ble stiftet.
Hva slags utslag gir kampen seg i ditt liv? Hvordan utspiller den seg i de avgjø
relsene du må ta og i de fristelsene du står overfor? Hvordan kan erkjennelsen
av at konflikten er reell, hjelpe deg å ta de riktige beslutningene og motstå
fristelser?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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NÅR KAMPEN BLIR UFIN
Av Jesu ord i Matt 11,12 ser vi at Guds rike ikke kommer uten kamp. Denne kampen
er den store konflikten, og den raser fremdeles. Det gjør den inntil synden, Satan, og
de fortapte for evig er borte. Og den kan bli riktig hard underveis.
Dette ser vi et eksempel på i den sammenhengen Jesus uttalte seg.

Les Matt 11,1–12. Hvordan utspiller den store striden seg på flere plan her? Altså:
Hvordan gjør den store konflikten det lettere å forstå hva som skjer her?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

For det første: Hvem tror vi det var som inspirerte lederne til å kaste Johannes i
fengsel? Dette er Satans forsøk, ikke bare på å sette en stopper for Johannes, men
også på å få folk fra å tro på Jesus. For hvis Johannes, som var Jesu forløper, fikk en
slik skjebne, hva kunne man da anta ville skje med Jesus?
Dessuten kunne Satan ha fått disiplene til Jesus og Johannes til å stille seg spørsmålet: Hvis nå denne Jesus fra Nasaret kan gjøre så mye fantastisk og har så stor
makt, hvordan kan han da la en så trofast og god en mann som Johannes, hans egen
fetter, gå til grunne i et fangehull?
Og hvem tror vi det var som plantet tvilen i Johannes’ sinn? Hvorfor er jeg her?
Hvorfor befrir han meg ikke? Så det er ikke rart han at spurte: «Er du den som skal
komme, eller skal vi vente en annen?» (Matt 11,3). Husk at det var Johannes som
hadde døpt Jesus, som hadde sett «Guds Ånd komme ned over [ham] som en due»
(Matt 3,16) og som hadde hørt røsten fra himmelen si: «Dette er min Sønn, den
elskede, i ham har jeg min glede» (Matt 3,17). Og så ble han fylt av tvil etter alt som
hadde skjedd? Johannes’ situasjon var vanskelig, og den skulle bare bli verre. Det
kunne bare forsterke tvilen (Mark 6,25–28).
Hvis noe får deg til å tvile: Hva kan du samle tankene om og be om som kan for
drive tvilen og hjelpe deg å innse alle de gode grunnene du har til å stole på Guds
godhet?
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EN TAPT SAK
Menneskene har alltid ført krig. Noe i menneskenaturen får folkegrupper til å
plyndre og slakte ned medlemmer av andre grupper. I en bok om sin far, den britiske
filosofen Bertrand Russell, skrev Katherine Tait om farens bekymring over gledesutbruddene på Englands gater ved utsikten til krig med Tyskland da første verdenskrig
brøt ut. «Han hadde vokst opp med viktoriatidens optimistiske tro på automatisk
fremgang, da man trodde at hele verden etter hvert ville følge Englands kloke ferd
fra gamle dagers brutalitet til sivilisert selvstyre. Men plutselig så han sine egne
kjære landsmenn danse i gatene ved utsikten til å kunne slakte utallige medmennesker som tilfeldigvis talte tysk.» – My Father Bertrand Russell (1997), side 45.
Multipliser den samme tanken med nesten alle folkeslag i historien, så ser vi et av de
mest tragiske utslagene av menneskenaturens syndige side.
I de fleste av disse krigene var det ingen som kjente utfallet på forhånd. Folk gikk
i krig uten å vite om de kom til å vinne eller tape.
Ifølge Warfare Worldviews syn på kosmos, har vi en fordel: Vi vet at den ene
siden allerede har vunnet. Kristus vant det avgjørende slaget. Etter korset er det ikke
lenger noen tvil om hvem som vinner. Satans sak er en tapt sak.
Hva sier disse tekstene om utfallet av den store konflikten? Hebr 2,14; 1 Kor 15,20–
27; Åp 12,12; 20,10.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Satan tapte krigen i himmelen, og han tapte krigen på jorden. Men han er full av
hat og hevnlyst og leter etter dem han kan sluke (se 1 Pet 5,8). Kristus har vunnet,
men kampen raser videre. Vi er bare trygge når vi slutter oss til den seirende siden.
Og det gjør vi ved de beslutningene vi tar hver dag. Tar vi beslutninger som plasserer oss på seierherrens side eller på den tapende siden, der nederlaget er et faktum?
Svaret på dette spørsmålet besegler vår evige skjebne.
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Hvem av oss er vel uvitende om den store striden? Vi er klar over denne krigen,
for den utkjempes inni oss hver dag. Vi lever i en rasert verden, en verden preget
av angst og smerte. En verden der det ikke bare er en slange i et tre i midten av en
hage, men der hele hagen er full av slanger. En verden hvor fristelsene antar utallige former og lett kan fange dem som ikke er vedholdende i tro og bønn. Ikke til å
undres over at Jesus sa: «Våk og be» slik at vi ikke går i de mange fellene som er satt
for oss. Og den farligste er denne løgnen: «Når du gir etter for fristelsen, har du gått
for langt. Ingen nådig Gud vil ønske deg velkommen tilbake.» Denne stemmen har
du vel hørt, du også? I en viss forstand stemmer det jo: Når du faller for fristelsen,
har du gått for langt til å komme tilbake av egen kraft. Derfor kom Jesus. Han seiret
der vi har mislyktes, og han tilbyr oss sin seier. Det er det evangeliet går ut på: Jesus
gjør det som vi ikke kan gjøre selv. Men samtidig må vi hele tiden stille oss på hans
side. Det gjør vi når vi følger hans Ord og gjør krav på de løftene om seier som han
har gitt oss mens vi setter vår lit til det han har gjort for vår frelse.

Spørsmål til drøftelse

1. Hvilke andre fysiske realiteter omgir oss uten at våre sanser oppfanger dem?
Hvorfor bør dette gjøre oss åpne for at det finnes krefter vi ikke kan se?
Hvordan kan vår erkjennelse av at slike usynlige realiteter finnes, gjøre det
lettere å forstå at den store striden er reell?
2. Mange kristne tror ikke på et verdensbilde der den store konflikten inngår.
Hvorfor ikke, tror du? Hvilke argumenter kan de bruke mot den, og hva sier du
til det? Hvilke tekster kan du bruke når du forklarer den store konflikten for
andre?
3. Hva sier du til spørsmålet om hvorfor vi fremdeles er her så lenge etter at
Jesus vant seier på korset? Hvorfor kom han ikke tilbake etter sin død, opp
standelse og himmelfart og knuste djevelen en gang for alle?
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”SÅ, DETTE ER SABBAT!”
Lavinia og Ian, Fiji

I

an Rigamoto og hans kone Lavinia kom fra metodist• Rotuma ligger 64 mil fra Suva, Fiji.
familier på øya Rotuma, men som så mange andre
• Øya Rotuma er på 43 km2. Det bor
flyttet de til hovedstaden Suva.
2000
der.
Der var de aktive metodister og oppdro barna Rozyln
• 85 % stemte mot å åpne øya for
og Rosemary i troen. Men de lengtet etter noe mer.
turisme.
En dag fikk Ian en innskytelse og gikk inn i en video• 10 000 bor på hovedøya i Fiji, i
butikk i Suva. Der fant han en DVD-serie om bibelske
New Zealand og Australia.
profetier med adventistpastoren Doug Batchelor.
Familien så serien og ble overbevist om sabbaten.
Under familieandaktene dukket spørsmålet stadig opp: Hva med sabbaten? Men Ians far bodde
hos dem, og de ville ikke skuffe familie og venner.
Så begynte den yngste datteren, Rosemary, å gå i Adventistkirken. I fem år kjempet familien
med overbevisningen og ba Gud om hjelp.
Så begynte merkelige ting å skje. Ian forteller: ”Vi fikk det vanskelig. Vi mistet huset og måtte
flytte flere ganger. Vi søkte lettvinte løsninger, men Gud beredte overgangen til Adventistkirken."
Så bestemte metodistpastoren at enkelte medlemmer ikke fikk ha sine oppgaver lenger. Heller
ikke Ian som menighetstjener. ”Jeg gråt under hele møtet,” sier Lavinia. ”Men så tenkte jeg at det
kanskje var Gud som åpnet en vei ut for oss.”
En dag banket en adventistkvinne, Theresa, på døren og spurte om de ville studere Bibelen.
Det ville de. Ian ville gjerne bli adventist, men faren bodde ennå hos dem.
Så en dag sa faren: ”Kan jeg ikke flytte hjem til Rotuma? Jeg er lei av å bo her.” De betalte
reisen for ham.
Akkurat som Ian og Lavinia tenkte på å holde sabbaten, fikk førsteforstanderen øye på Ian på torget
og sa: ”Det er din tur å tale på fredag. Langfredag.” Ian kjempet med seg selv. Hva skulle han gjøre?
Den kvelden studerte de nådetidens slutt med Theresa. Ian sa: ”Jeg skal tale på fredag. Etterpå
kommer jeg.” Men noe inni ham sa: ”Det er nå!”
Ian slet med spørsmålet hele natten, og neste morgen hadde han fått fred. Etter familieandakten sa han: ”Etter arbeidstid går jeg til Metodistkirken og sier at vi går i Adventistkirken.”
Ian holdt ord. Førsteforstanderen var målløs i fem minutter. Så sa han: ”Noe må ha skjedd
siden du slutter.” ”Nei,” sa Ian. ”Vi fastet og ba Gud om sannheten, og vi fant den.”
Den sabbaten ble Ian og Lavinia med datteren Rosemary til Adventistkirken. De ble døpt og
begynte å holde ukentlige bibelstudier i hjemmet.
”Fra første stund opplevde vi en fred som aldri før,” sier Ian.
”Storfamilien min vil ikke snakke med meg lenger,” sier Lavinia. ”Men det er ok. Den første
sabbaten sa mannen min at han kunne føle Guds fred. Jeg sa at jeg kjente det, jeg også. Takk,
Herre, så det er dette du kaller sabbat.”
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Hvile i Kristus

Bakgrunnsstoff
Matt 11,28–30; 12,1.2; Luk 14,1–6; Joh 5,9–16; Matt 12,9–14; Jes 58,7–13.

Minnevers

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

Kristus «var en levende representant for loven. Ikke på noen måte overtrådte han
dens hellige bud. Han kunne se på en hel nasjon av øyenvitner som søkte etter en
anledning til å dømme ham, og si uten å bli motsagt: «Hvem av dere kan vise at jeg
har gjort synd?» – Alfa og Omega, bind 4, side 243 [DA 287].
Jesu liv gjenspeilte betydningen av Guds lov, de ti bud. Han var Guds lov i menneskelig skikkelse. Ved å studere hans liv får vi vite hva det vil si å holde budene og
hvordan de skal holdes uten at det hele blir tørr og åndløs loviskhet.
Et av disse budene er det fjerde, sabbatsbudet.
Denne uken skal vi se på noen av konfliktene omkring sabbaten. Jesus viser oss
hva det vil si å holde den. For hvis loven avspeiler Guds karakter og hvis den er
åpenbart i Jesu liv, da bør vi se på hvordan han holdt det fjerde bud og hva han sa om
det. Da lærer vi mer om Guds vesen og hvordan vi kan avspeile hans vesen i vårt liv.
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Søndag

KRISTI ÅK ER LETT
I Matt 11,20–27 refser Jesus noen av byene i Galilea som hadde forkastet ham. Det
som gjør irettesettelsen og domsbudskapet så skremmende, er at disse byene hadde
fått store muligheter til å kjenne sannheten. Han som var sannheten (Joh 14,6),
hadde gått blant dem. Ikke bare det, han hadde gjort mange «mektige gjerninger»
(Matt 11,20) der. Og likevel vendte de ikke om. Faktisk sa han at Sodoma «ville blitt
stående til denne dag» hvis de mektige gjerninger (Matt 11,23) som han hadde gjort
i Kapernaum, var blitt gjort der. De var altså verre enn sodomittene.
I vers 25–27 leser vi at Jesus begynner å be til sin Far. Han takket ham og talte
om det nære forholdet mellom dem. Han nevner alt det han hadde fått av sin Far.
Dette viser enda tydeligere hvorfor disse byenes avvisning var så tragisk.

Les Matt 11,28–30. Hva sier Jesus, og hvorfor akkurat her, rett etter det han nett
opp hadde sagt?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Etter å ha fordømt vantro og understreket sitt nære forhold til sin Far, sier Jesus at
alle trette kan få hvile hos ham. Han ber dem altså om ikke å gjøre den feilen som
andre gjorde da de avviste ham. Han har makt og myndighet til å gjøre som han sier,
og han sier at hvis du kommer til ham, vil du finne hvile for sjelen. Sammenhengen
viser at denne hvilen innebærer fred, forsikringen om frelse og et håp som de som
avviste ham, ikke kan være i besittelse av.
Hva annet mener Jesus når han sier at han vil gi oss hvile? Betyr det latskap? Betyr det at det vi gjør, er uvesentlig? Nei. Jesus stiller krav til oss. Det så vi i Bergprekenen. Men forholdet til Jesus skal ikke slite oss ut. Når vi lærer av ham og tar etter
ham, finner vi hvile fra mange av livets sorger og bekymringer. Og sabbaten er ett
uttrykk for denne hvilen.
Hvordan opplever du det løftet Jesus gir her? Hva har «mild og ydmyk» å gjøre
med det å bære en lett byrde?
______________________________________________________________________________________________________________
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URO OMKRING EN HVILEDAG
Hvorfor brukte Jesus så mye tid på hvordan sabbaten skal holdes, hvis den er opphevet, slik mange kristne mener?

Les versene nedenfor. Hva dreier striden seg om i disse scenene, og hva gjelder
den ikke? Matt 12,1.2; Luk 14,1–6; Mark 2,23–28; Joh 5,9–16.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Fariseerne visste at en av grunnene til Israels babylonske fangenskap var at nasjonen hadde vanæret sabbaten. Derfor ville de forhindre at det skulle gjenta seg. De
innførte en mengde regler og forskrifter om hva man kunne og ikke kunne gjøre på
sabbaten, for å beskytte dens hellighet. Hva slags regler var det?
Hvis en høne legger et egg på sabbaten, er det da OK å spise det? Flertallet blant
fariseerne mente at det kom an på om høna var verpehøne. I så fall var det ikke OK
å spise egget, for høna utførte et arbeid. Men enn om den ikke var verpehøne og bare
ble fetet opp for å bli spist? Ja, da var det OK å spise egget, for dette var ikke hønas
hovedbeskjeftigelse. (Det fantes også de som mente at man godt kunne spise egget,
også om det er en verpehøne, bare man slaktet høna fordi den hadde brutt sabbatsbudet.)
Er det OK å se seg i speilet på sabbaten? Svaret? NEI, for hvis du ser et grått hår,
kan du bli fristet til å nappe det ut, og det ville være å høste. Innhøsting er brudd på
budet.
Hvis huset tar fyr på sabbaten, er det da OK å berge klærne? Svar: Du må bare
redde ett sett med klær. Men hvis du tar på deg ett sett med klær, kan du frakte ut et
annet sett. (Og hvis huset tar fyr, er det ikke OK å be en hedning om å slukke brannen. Men gjør han det ubedt, er det OK.)
Er det OK å spytte på sabbaten? Svar: Du kan spytte på en stein, men du må ikke
spytte på bakken, for det er å lage gjørme eller mørtel.
Bare le, men hvordan kan vi komme til å gjøre likedan, ikke bare når det gjelder
sabbaten, men med andre sider ved vår tro: miste av syne det som er viktig og i
stedet fokusere på det trivielle?
______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

JESU SVAR
Slik var forholdene da Jesus levde: strenge forbud som ødela hensikten med sabbaten. Den skulle være en hviledag etter ukens arbeid, en dag da man tilber Gud og
er sammen med andre troende, en dag da barna vet at foreldrene har mer tid til dem
enn ellers, en dag til å glede seg over det som vår skaper og frelser har gjort for oss.

Les Matt 12,3–8. Hvordan reagerer Jesus på fariseernes tunge åk? Les også 1 Sam
21,1–6. Hvordan tenker Jesus her?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus fortalte dem det han sa mer uttrykkelig senere (se Matt 23,23.24), at de må
konsentrere seg om det som virkelig er viktig. Jesus forteller den kjente historien om
da David var på flukt. I tabernaklet tok han brød som bare skulle spises av prestene.
Der og da var Davids og hans folks sult viktigere enn et ritual som gjaldt et annet
formål. Likedan var også disiplenes sult viktigere enn sabbatsforskrifter (om innhøsting) som hadde et annet formål.
Jesus nevner også prestenes arbeid i templet på sabbaten. Det var lov å gjøre
tjeneste der på sabbaten. Og Jesu disiplers sabbatsarbeid var tillatt, for Jesus og hans
verk var større enn templet.
Ingenting av det Jesus sa om sabbatshelligholdelse, svekker budet. Han prøvde å
sette dem fri, ikke fra sabbaten, men fra meningsløse regler som tilslører sabbatens
egentlige betydning: et uttrykk for den hvilen vi har i Kristus som skaper og forløser.
«På Kristi tid var sabbaten blitt så forvansket at den snarere gjenspeilte selviske
og egenmektige menneskers karakter enn den kjærlige Guds natur.» – Alfa og
Omega, bind 4, side 240 [DA 284]. Tenk på din handlemåte og hva du kan gjøre
for at den skal gjenspeile vår himmelske Fars sinnelag mer og bli mindre preget
av selvtillit og vilkårlighet.
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HELBREDELSER PÅ SABBATEN
Det er interessant å lese evangeliene og se alle de gangene forfatterne omtalte
konflikter mellom Jesus og de religiøse

lederne på sabbaten. Hvorfor har alle de fire
evangeliene tatt med opptil flere historier om Jesu kamp med lederne om sabbatshelligholdelse, hvis sabbaten skulle avskaffes? Spørsmålet blir enda mer relevant når
vi husker at evangeliene ble skrevet ned lenge etter Jesu virke. De fleste forskere
plasserer dem minst 20–30 år etter Jesu død. Hvis sabbaten var erstattet av søndag
(en vanlig oppfatning), finnes det ikke spor av denne endringen i noen av de inspirerte nedtegnelsene om Jesu liv. Dermed har vi gode beviser på at sabbaten ikke ble
avskaffet, endret eller erstattet, i hvert fall ikke på grunn av noe Jesus sa eller gjorde.
Ser vi på hans ord og eksempel i evangeliene, viser de at sabbaten fremdeles gjelder.

Les Matt 12,9–14. Hva er problemet her, og hvorfor ble det strid av dette?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Da Jesus en annen sabbat kom inn i en synagoge, så han der en mann som hadde en
vissen hånd. Fariseerne holdt øye med ham for å se hva han ville gjøre. Jesus visste
godt at dersom han helbredet på sabbaten, ville han bli betraktet som en lovovertreder. Men han nølte ikke med å bryte ned den muren av hevdvunne bestemmelser
som omgav sabbaten. Blant jødene hevdet man det prinsipp at å unnlate å gjøre godt
når en hadde anledning til det, var å gjøre ondt. Å forsømme å redde liv var å slå
i hjel. Slik møtte Jesus de skriftkloke på deres eget felt.» – Alfa og Omega, bind 4,
side 241–242 [DA 286].
Som ved den forrige sabbatshendelsen prøvde Jesus å vise til lovens høyere hensikt, et høyere formål for troens liv. Disse mennene ville la mannen leve med sine
lidelser fremfor å bryte de menneskeskapte reglene om sabbatshelligholdelse: Regler
som var så forskrudde at de ikke tillot at man kunne avhjelpe et menneskes lidelser,
men man kunne trekke en okse opp av en grøft på sabbaten.
Vi må ikke la noe i vårt trosliv hindre oss i å leve det livet Gud har kalt oss til.
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Torsdag

SABBATSHELLIGHOLDELSE
Evangeliene viser at Jesus ikke avskaffet sabbaten. Tvert imot: Han reddet sabbaten
fra de byrdene folk hadde belemret den med. Hundrevis av år senere fantes det troende mennesker som holdt sabbaten. Historikeren Socrates Scholasticus levde i det 5.
århundre. Han skrev: «Nesten alle kirker over hele verden feiret de hellige mysterier
(nattverden) på sabbaten hver uke, men, på grunn av en gammel tradisjon ville ikke
de kristne i Alexandria og i Roma gjøre det.» – Ecclesiastical History, 5. bok, side
289. Da disse hendelsene ble nedtegnet i evangeliene, var det iallfall ikke for å få
noen fra å holde sabbaten.

Les Matt 12,12 igjen og se på setningen: «Altså er det tillatt å gjøre godt på sab

baten.» Hva betyr det i den sammenheng Jesus sa det? Og hva lærer det oss om hva
sabbatshelligholdelse bør være?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jødisk lovgivning tillot at man ga legehjelp til en som var i livsfare på sabbaten,
men Jesus gikk lenger. Helbredelser, kanskje også slike som kan gjøres på en annen
dag, er tillatt på sabbaten. Ha dette i tanke og se på hva Jesus sa senere i Matteus:
«Derfor er enhver skriftlærd som er blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som
henter fram nytt og gammelt av sitt forråd.» (Matt 13,52) Jesus hentet også frem nye
skatter.
Les Jes 58,7–13. Det som sies her, viser hva det vil si å følge Herren og å leve
etter lovens prinsipper, inkludert sabbaten. Som for eksempel? Hvordan skal vi
forstå uttrykket: «Den som murer igjen revner», spesielt i forbindelse med de tre
englebudskapene?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Noen har sagt: «Gode mennesker vil gjøre godt, og onde mennesker vil gjøre ondt,
enten de er religiøse eller ikke. Men gode mennesker må være religiøse for å gjøre
det onde.» På 1600-tallet sa den franske mystikeren Blaise Pascal at «folk gjør aldri
det onde så grundig og velvillig som når de gjør det ut fra en religiøs overbevisning.» Kanskje litt overdrevet, men det er dessverre noe sant i disse uttalelsene.
Denne sannheten kan vi se i ukens studium om fariseerne og sabbaten. «Da Jesus
vendte seg til fariseerne og spurte om det var tillatt på sabbaten å gjøre godt eller
gjøre ondt, redde liv eller slå i hjel, stilte han dem ansikt til ansikt med deres
egne onde hensikter. De jaktet på hans liv med bittert hat, mens han reddet liv og
brakte lykke til mange mennesker. Var det bedre å slå i hjel på sabbaten, som de
hadde planer om å gjøre, enn å helbrede de syke, slik som han hadde gjort? Var
det riktigere å gå med drapstanker på Guds hellige dag enn å ha kjærlighet til alle
mennesker, som kommer til uttrykk i barmhjertighetsgjerninger?» – Alfa og Omega,
bind 4, side 242 [DA 287].

Spørsmål til drøftelse

1. Hva mente Jesus da han sa: «Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer»?
(Matt 12,7) Ta også hensyn til disse tekstene når du formulerer svaret ditt:
Matt 9,10–13; Hos 6,6, og Jes 1,11–17.
2. Hvorfor tror du at så mange kristne, også mange trofaste mennesker som er
glade i Jesus, er så urokkelige i sin avvisning av sabbaten? Hva mer kan vi
gjøre (enn å vise til bevis fra Bibelen) for at de skal bli mer velvillig innstilt
overfor sannheten om sabbaten?
3. Hvordan holder du sabbaten? Hvordan kan du få en dypere og rikere opple
velse av sabbaten?
4. Jesus sa at «mitt åk er godt og min byrde lett.» Still deg spørsmålet: Hvordan
kan du lette byrden og løsne åket for dine omgivelser?
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ISJONSFORT ELLING

REDDET FRA DJEVELEN
Pastor Felix Wadrobert, Ny-Caledonia

U

• New Caledonia Mission ble stiftet
i 1925.
• Den tilhører New Zealand Pacific
Union Conference.
• 60 % av befolkningen er katolik-

ker.
nder en møteserie i april 2015 ble 60 mennesker
døpt! Medlemmene var samlet fra kl. 5.30 hver
• Fransk er offisielt språk. Det tales
mange melanesisk-polynesiske
morgen, først 45 minutter til morgenandakt, så 45 minutdialekter.
ter til bønn. Først kom 100, så 200. Omvendelser og dåp
fulgte.
En av dem som kom, var en ung kvinne, Kelly. Noen
advarte meg: ”Hun er besatt. Ta med noen som kan holde henne fast.”
Man kunne merke at onde engler var til stede. Kelly satt i midten foran og stirret på meg.
Salen var full, med 250 ikke-adventister.
Mens hun stirret, ba jeg: ”Gud, du må ikke la henne ødelegge møtet; folk vil se om vi er din
menighet.” Man kunne føle en mørk sky over møtet. Jeg klarte å avslutte på et vis, og Kelly satt
taus. Så gikk de andre pastorene og jeg og snakket med henne.
Det viste seg at hun hadde oppsøkt alle slags healere. Vi ble hos henne til klokken to om
natten. Vi kjente lukten av det demoniske hjemme hos henne. Hun hadde oppsøkt heksedoktorer
og hatt kontakt med åndeverdenen. Da vi begynte å be, slo hun vilt om seg og slynget rundt på
gulvet som en slange. Vi ba.
Kl. 5.30 var vi i kirken igjen og ba for denne jenta og dem som kom til møtene. Disse morgenmøtene førte til vekkelse og reformasjon blant medlemmene. Om kvelden var det ikke-medlemmenes tur! Etter hvert kom det så mange at vi måtte overføre programmet fra møtesalen til kirken
for at alle skulle få oppleve det.
Det gikk bedre med Kelly. Først kunne hun si Jesu navn, så be, og til slutt kunne hun lese i
Bibelen. Det var en gradvis frigjøring.
Da hun begynte å forstå sannheten, unngikk hun soverommet sitt. Vi sa: ”Det er ditt hjem og
ditt soverom.” Vi ble med inn, alle sammen. Da vi ba i Jesu navn, fikk hun mot til å reise seg og
fjerne de sataniske tingene fra huset.
Da møteserien begynte, hadde Kelly kommet halvnaken, men mot slutten var hun påkledd
og ved sine fulle fem. Den dagen hun overga seg til Jesus, var den største i hennes liv. Nå er hun
ren og lykkelig. Hun sa farvel til alle sine djevelske relasjoner før dåpen. Hun elsker Jesus og
menigheten og arbeider for å vinne sin familie for Gud. Det er utrolig hva Gud kan utrette på et
par uker!
En del av offeret 13. sabbat går til å bygge lokaler til barnemøter. Vi er et lite felt med bare
919 medlemmer, og vi er glade for at resten av verdensmenigheten støtter oss med gaver den 13.
sabbat.
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Herre over jøder og hedninger

Bakgrunnsstoff
Matt 14,1–21; 2 Mos 3,14; Matt 14,22–33; Jes 29,13; Matt 15,1–20; Matt 15,21–28.

Minnevers

Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og
gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene (Jes 42,6).

Jesus sier: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus» (Matt
15,24). Hans tjeneste på jorden gjaldt hovedsakelig nasjonen Israel.
Men Bibelen viser at Israel ikke var det eneste folket Gud brydde seg om. Han
valgte Israel for å kunne velsigne alle mennesker. «Så sier Gud Herren, som skapte
himmelen og spente den ut, som bredte ut jorden og alt som spirer der, som gir pust
til folket på jorden og ånd til dem som ferdes der: Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd
og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for
folkeslagene for å åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengselet, dem som sitter i
mørke, ut fra fangehullet» (Jes 42,5–7).
Det var gjennom Israel, eller snarere den Messias som skulle komme fra Israel, at
Gud ville nå ut til hele verden. Denne uken vil vi se litt mer på at Herren oppsøker
dem som har behov for frelse.
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Søndag

METTET DE SULTNE
En av de mest kjente av Jesu handlinger var da han mettet de fem tusen, «utenom
kvinner og barn» (Matt 14,21). Men denne historien finner sted i en sammenheng
som utdyper betydningen av det Jesus gjorde.

Les Matt 14,1–21. Hva hendte rett før han mettet dem, og hva kan denne hendel
sen ha hatt å si for det som fulgte?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Tenk deg i disiplenes sted. Døperen Johannes hadde vært Guds mann. Han var nettopp blitt halshogd. Dette visste disiplene, for det var de som fortalte Jesus om det.
Det må ha vært en stor skuffelse for dem. Det satte sikkert troen på en hard prøve.
Men etter det neste Jesus gjorde, må troen ha fått et løft.
Denne historien inneholder imidlertid en mye dypere mening. Det at Jesus mettet
folket, minnet alle om mannaen som Gud hadde gitt israelittene i ørkenen. «Det oppsto en tradisjon innenfor jødedommen at Messias skulle komme under en påske og
at manna ville begynne å falle igjen når han kom. ... Så da Jesus mettet de fem tusen
rett før påske, er det ikke til å undres over at folkemengden begynte å lure på om han
var Messias og hadde til hensikt å gjøre et enda større mirakel: Skaffe mat til alle
hele tiden ved å sende manna på nytt.» – Jon Paulien: John: The Abundant Life Bible
Amplifier (Boise, 1995) side 139, 140.
Det var en slik Messias folk ville ha: en Messias som dekket deres ytre behov.
Der og da var folk klar til å gjøre Jesus til konge. Men han var ikke kommet for å
bli konge. Han skuffet dem. De hadde sine forventninger, og når de ikke ble oppfylt,
tok mange avstand fra Jesus, selv om han ville gjøre mye mer for dem enn det de var
opptatt av.
Hvordan kan dine forventninger til det du venter deg av Gud, være for snevre?
______________________________________________________________________________________________________________
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SKAPERVERKETS HERRE
Etter at Jesus hadde mettet folket, sendte han disiplene fra seg i båt (Matt 14,22).
Han ville ha dem vekk fra kaoset. En god lærer beskytter sine elever mot det de
ikke kan håndtere. «Jesus kaller disiplene til seg og pålegger dem å ta båten og dra
tilbake til Kapernaum med det samme, og overlate til ham å sende folket bort. ... De
protesterte mot dette, men nå talte Jesus med en myndighet som han aldri før hadde
benyttet seg av overfor dem. De visste at ytterligere motstand fra deres side ville
være nytteløs, og i taushet begav de seg ned mot sjøen.» – Alfa og Omega, bind 4,
side 322 [DA 378].

Les Matt 14,23–33. Hva sier dette om Jesu identitet og hans frelse?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De livredde disiplene funderer på hvem som kommer mot dem på vannet. Nå avslører Jesus noe om seg selv. Han sier: «Det er jeg, vær ikke redde!» (vers 27). Ordene
«Det er jeg» er en oversettelse av det greske uttrykket ego eimi, som betyr «jeg er».
Dette er Guds navn (se også 2 Mos 3,14).
Skriften viser gang på gang at Herren har kontroll over naturen. Sal 104 sier f.eks.
at Gud ikke bare er Skaperen, men også opprettholderen. Det er ved hans kraft at
verden eksisterer og naturlovene fungerer. Dette er ikke en gud som skaper verden
og lar den seile sin egen sjø. Den Herren som stillet stormen, står bak vår eksistens
og fortsatte liv, enten vi er jøder eller grekere (se også Hebr 1,3).
Vi burde rope med Peter: «Herre, berg meg!» (Matt 14,30), for hvem skal redde
oss om ikke Jesus? Peter er like hjelpeløs i denne situasjonen som vi er i møte med
det vi utsettes for i vår syndige verden.
Tenk på din hjelpeløshet. Du er prisgitt krefter som er større enn deg selv og som
du ikke har kontroll over. Hvordan bør dette gjøre deg mer avhengig av Jesus?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HYKLERENS SINN
«Herren sa: Dette folket kommer nær meg med munnen og ærer meg med leppene,
men hjertet er langt borte fra meg, og den frykt de har for meg, er et tillært men
neskebud» (Jes 29,13). Slik talte Gud til det gamle Israel, men hva er budskapet til
dagens kirke? Hva er de to viktigste tingene som Herren advarer om, og hvordan
kan vi sikre oss at vi ikke gjør det samme?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mange århundrer etter Jesaja siterer Jesus dem i sin konflikt med de religiøse
lederne.

Les Matt 15,1–20. Hva gjelder saken, og hvordan kan Jesus løse den?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

En eller annen gang etter sin hjemkomst til Kapernaum kommer Jesus i ordskifte
med de jødiske lærerne om hva som gjør et menneske urent. De hadde innført alle
slags forskrifter om ytre urenhet. F.eks. skulle hendene vaskes på et bestemt vis.
Jesu disipler så bort fra denne forskriften, og da de skriftlærde og fariseerne fra
Jerusalem påpekte dette, svarte Jesus slik han gjorde.
Han fordømmer det som er så lett å falle for: hykleri. Hvem har vel aldri fordømt
en annen for en handling (enten med ord eller tanker), enda man har gjort det samme
eller verre selv? Alle kan lett komme til å se andres feil uten å se sine egne. Derfor er
det så lett å hykle.
Vi kan ikke fordra hykleri hos andre. Og det er lett å se andres hykleri. Hvordan
kan vi unngå at vår evne til å se hykleri hos andre, bare blir et utslag av hykleriet
hos oss selv?
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SMULER FRA BORDET
Etter å ha mettet folket og forkynt og helbredet hos sitt eget folk, gjør Jesus noe helt
annet. Han forlater jødenes land og drar inn i hedningenes land.

Les Matt 15,21–28. Hvordan skal denne historien forstås?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Historien er ikke helt liketil, for vi kan ikke høre tonefallet og se ansiktsuttrykkene.
Først ser det ut til at Jesus behandler kvinnen som luft. Det han sier, virker som en
avvisning: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene» (vers 26).
Enn om du talte slik? Noen spør deg om litt av chipsen din, og du sier: «Det er
ikke rett å kaste chipsen til hunder.» Er det slik man skaffer seg venner?
Men dette bør du ha i mente: For det første kalte jødene på Jesu tid hedningene
for hunder. Se for deg løshunder som streifet om i gatene. Men Jesus bruker et gresk
koseord: «liten hund» (eller «hundevalp»), hunden hjemme som spiser rester fra
bordet.
For det andre omtaler den kanaaneiske kvinnen Jesus som «Davids sønn». Hun
vet at Jesus er jøde. Som enhver god lærer går Jesus i dialog med henne og setter
henne kanskje på prøve. Craig Keener skriver: «Kanskje forventer han at hun skal
være klar over hans egentlige oppgave og identitet, så hun ikke behandler ham som
en av de mange omstreifende trollmennene som hedningene ba om eksorsisme. Han
vil sikkert at hun skal erkjenne Israels forrang i Guds plan. I så fall må hun innse sin
underordnede status. ... Man kan sammenligne det med Elisjas krav om at Na’aman
skulle dyppe seg i Jordan selv om hærføreren foretrakk de arameiske elvene Abana
og Parpar. ... Det endte med at Na’aman anerkjente Israels Gud og land (2 Kong
5,17–18).» – The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary, side 417.
Det kan godt tenkes at hun var en overklassekvinne av gresk avstamning som
«rutinemessig hadde forsynt seg av brød som tilhørte de fattige jødene som bodde i
nærheten av Tyrus. ... Nå ... snur Jesus maktforholdet på hodet, for det «brødet» som
han tilbyr, tilhører først Israel. Denne «grekeren» må tigge en omstreifende jøde om
hjelp» – The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary, side 417.
Avsnittet er ikke lett, men vi må sette vår lit til Jesus. Ved å samtale med denne
kvinnen, viser Jesus henne respekt, slik han også talte med kvinnen ved brønnen.
Når han drar videre, er datteren hennes helbredet og troen på Davids sønn er vakt.
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HEDNINGENES HERRE
Les Matt 15,29–39 og sammenhold det med Matt 14,13–21. Hva er likt og ulikt?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mange vet ikke at evangeliene nevner to ganger da Jesus mettet mange mennesker:
den første gangen var de jøder, den andre gruppen var hedninger. I begge tilfeller
syntes Jesus «synd på» folket.
Det er fantastisk, dette bildet av tusenvis av hedninger som kommer for å bli
undervist, elsket og mettet av den unge rabbineren. I dag er vi klar over at evangeliet
gjelder alle mennesker (de fleste som leser dette, er også ikke-jøder). Det er lett å
glemme hvor ufattelig og uventet dette må ha vært for både jødene og hedningene.
Ja, Jesus rev nok alle ut av trivselssonen.
Men det hadde alltid vært Guds plan å dra alle folk på jorden til seg. Et vers i GT
vitner om denne sannheten: «For meg, israelitter, er dere som kusjittene, sier Herren.
Jeg førte Israel opp fra Egypt, men også filisterne fra Kaftor og arameerne fra Kir»
(Amos 9,7).
Hva er det Gud sier? At han ikke bare interesserer seg for Israel, men for alle
mennesker? Er han opptatt av filistrene? En finlesning av GT avslører denne sannheten gang på gang. Men opp gjennom århundrene var den blitt så tilslørt at mange av
de første kristne måtte ha opplæring i dette da kirken ble stiftet.
Les Rom 4,1–12. Hvordan fanger disse versene opp evangeliet og dets univer
selle natur?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
En kristen talte om Guds eksistens til studenter på et sekulært universitet. Etter å
ha brukt opp alle de vanlige argumentene, endret han taktikk og sa: «Da jeg var på
deres alder, trodde jeg ikke på Gud. Når noen ville overbevise meg om at Gud kanskje fantes, skjøv jeg tanken fra meg. Hvorfor? Fordi noe sa meg at hvis Gud faktisk
fantes, da hadde jeg et stort problem, slik som jeg levde.» Stemningen endret seg
umiddelbart. Samvittigheten begynte å tale til mange. Det var nesten som om temperaturen steg i rommet, med alle disse ansiktene som avslørte at de følte seg utilpass.
Det hadde vært et blinkskudd. Ungdommene var ikke kristne, og sikkert heller ikke
videre opptatt av de ti bud. Men likevel sanset de at det var moralsk uorden i deres
liv. Og fantes det en Gud, ville de måtte stå til rette for både det ene og andre. Men
som kristne burde vi være fortrolige med Guds normer. Og takket være evangeliet
behøver vi ikke å føle ubehag over at det finnes en moralsk Gud. Enten vi er jøde
eller greker, kan vi erkjenne vår synd. Da kan vi ta tilflukt i Kristi rettferdighet. Den
får vi del i ved troen, «uten lovgjerninger» (Rom 3,28). Når vi innser vår synd, kan
vi gjøre krav på løftet: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus
Jesus ... som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil» (Rom 8,1–4). Jøde eller
hedning – det betyr ikke noe. «Alle er innbudt til å komme til ham og leve, uten at
det gjøres forskjell på alder, status, nasjonalitet eller religiøse fortrinn.» – Alfa og
Omega, bind 4, side 346 [DA 403].

Spørsmål til drøftelse

1. Les Matt 16,1–12. Hva tror du Jesus mener når han sier: «Pass dere og ta dere
i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne» (vers 6). Til å begynne
med trodde disiplene at Jesus mente bokstavelig surdeig. I påsken sørget
jødene for å kaste ut surdeigen. Så de trodde at Jesus mente de ikke måtte
kjøpe brød med surdeig i. Men Jesus hadde noe dypere i tanke. Hva?
2. Kristi kjærlighet til alle mennesker bør være hovedsaken i de kristnes bud
skap. Vi er jo også syndere og strever med vårt. Ingen har noe håp uten Jesus
Kristus. Men vårt budskap oppfattes iblant som dømmende, arrogant og
overlegent. Hvordan kan vi vise større medfølelse for alle mennesker, slik
som Jesus?
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ISJONSFORT ELLING

POLITIMANNENS DRØM
David Laumatea, New Zealand

D

a pastor Hurlow og teamet hans ba om en måte kirken kunne bidra til nærmiljøet på, ante de
ikke at svaret skulle komme gjennom en politimanns drøm.
Politiet hadde lagt merke til at mange som først kom i varetekt på grunn av småting, snart ble
tatt for mye alvorligere saker. De tenkte: "Enn om vi kan få stoppet dem første gang de blir tatt?"
En overkonstabel fikk en idé: Enn om vi la lesestoff på cella som kunne fange deres interesse
og inspirere dem til å endre kurs før det ble for vanskelig?
Slik ble bladet Crime 2 Christ til. Bladet inneholdt fortellinger om kjente forbrytere som
hadde overgitt seg til Gud. Men overkonstabelen var klar over at de ikke hadde ressurser til å
realisere tanken, så han trengte en partner blant de lokale menighetene.
En natt fikk han en drøm. Han så en gravid kvinne og ordene ”syvendedags-adventist”. Den
formiddagen fortalte han de andre politifolkene om drømmen, og en sa: "Jeg er adventist, og jeg
vet at Pepatoetoe-kirken gjerne vil hjelpe!"
Overkonstabelen kontaktet pastor Hurlow. Hurlow sa at de gjerne ville hjelpe og kunne ordne
med layout og design. De hadde ikke penger, men de kunne be.
Dagen etter kom en kvinne til politiet og ba om å få treffe overkonstabelen. Han ble forbauset
da hun sa: ”Gud har sendt meg. Jeg vet ikke hvorfor, men si meg hva dere gjør for nærmiljøet.”
Overkonstabelen fortalte om ideen til bladet Crime 2 Christ. Hun sa: ”Nå vet jeg hvorfor Gud
sendte meg hit. Vi vil bidra. Jeg skal be og snakke med noen andre. Så tar vi kontakt.”
Overkonstabelen fortalte Hurlow og teamet om besøket. Sammen ba de om at Gud måtte
skaffe glade givere.
Noen dager senere kom kvinnen tilbake og sa at hun hadde 10 000 dollar til prosjektet. Det var
nok til det første nummeret av bladet, som kom ut i mai 2015. Det fortalte om tre forbrytere som
hadde overgitt seg til Jesus – en er nå rugbyspiller på landslaget; og så var det Amos, som hadde
vært en av stifterne av gjengen ”Head Hunters” og en kvinne som gikk fra narko og forbrytelser
til Kristus.
Da det første nummeret kom ut, kunne kvinnen berette at hun hadde penger til neste nummer.
Pastor Hurlow sa: ”Gud ledet og sørget for midler. Vi trengte ikke engang å be om det.”
Grafisk designer i Pepatoetoe-kirken gjorde layouten for det nye bladet. Pastor Hurlow har
skapt et nettverk av menigheter hvor de har folk som kan hjelpe til.
Ett av målene for Crime 2 Christ er en landsdekkende utgave. ”I mai [2015] fikk vi forespørsler fra politistasjoner over hele landet. Alle ville ha bladet,” sa pastor Hurlow.
Minst sju personer er døpt som følge av at noen har lest bladet. ”Det er første gang at myndighetene i et sekulært land har samarbeidet med lokale menigheter på denne måten,” sa pastor
Hurlow. ”Vi ber om fortsatt forbønn.”
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Peter og klippen

Bakgrunnsstoff
Gal 4,4; Hebr 7,26; Matt 16,13–20; Ef 2,20; Matt 16,21–27; 17,1–9.

Minnevers

Men dere, hvem sier dere at jeg er? (Matt 16,15).

«Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra
til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye.
Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp» (Matt 16,21).
NT er entydig: Jesus måtte dø. Da han sto i skyggen av korset, ba han: «Nå er min
sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne
timen skulle jeg komme» (Joh 12,27). Slik var planen som oppkom i Guds sinn «fra
evighet av» (Tit 1,2; se også 2 Tim 1,9).
Det var derfor Jesus ikke bare sa at han skulle lide mye, bli slått i hjel og reist opp
på den tredje dag, men at han måtte gjennomleve alt dette. Guds natur, lovens hellighet og den frie vilje tilsa at hans død var den eneste måten menneskeheten kunne bli
frelst fra syndens straff på.
Denne uken går vi videre i historien om Jesus, men vi vil fokusere på Peter og
hvordan han reagerte på at Jesus gikk en død i møte som var planlagt «før tiden
begynte».
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«DU ER MESSIAS»
Tenk deg hvordan det må ha vært for Peter, som hadde vært med Jesus nesten helt
fra starten. Hva må han ikke ha tenkt da han ble vitne til den ene utrolige hendelsen
etter den andre: helbredelser, onde ånder som ble kastet ut, at Jesus mettet folkemengden, den utrolige læren, makt over naturen, døde som sto opp og at de gikk på
vannet sammen? Hvilke spørsmål (for eksempel: hvorfor lot han døperen Johannes
dø en så tarvelig død?) må ikke ha surret rundt i ham mens han så ting som ingen i
hele historien noen sinne hadde sett? Jesus var Gud i menneskers skikkelse og levde
og arbeidet for menneskers beste (Gal 4,4; Hebr 7,26; Jes 9,6; Luk 2,10.11). De som
omga ham og ble hans disipler, fikk mange utrolige opplevelser.

Les Matt 16,13–17. Hvilket spørsmål stilte Jesus disiplene, og hvilken betydning

skal vi tillegge det at Peter er den eneste som svarer? Hvorfor er svaret hans viktig?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Peter erklæring om at Jesus er «Messias, den levende Guds Sønn» (vers 16) er et
av høydepunktene i Skriften. Peter kalte ham «Messias» (hebraisk, på gresk er det
«Kristus»), den salvede, og dermed sier han at Jesus var den Messias som skulle
komme og oppfylle paktsløftene til Abraham og Israel (se Gal 3,16).
Peter kunngjorde at Jesus var Messias et sted i nærheten av Cæsarea Filippi. Dette
var hedningeland. I dagene før hadde han sett at Jesus viste omsorg både for jøder
og hedninger. Ved Den hellige ånds hjelp forsto Peter at Jesus var mer enn en jødisk
profet, slik andre hadde sagt. Hans misjon favnet videre enn døperen Johannes’,
Elias eller Jeremias oppdrag. Den gjaldt hele menneskeheten. Derfor kaller Jesus seg
«Menneskesønnen». Han identifiserer seg med alle mennesker. Bibelen viser at Peter
ennå hadde mye å lære om Jesus og rekkevidden av hans misjon.
Hva har Jesus gjort i ditt liv som du kan vitne om for andre? Hvorfor er det godt
alltid å ha dette klart for seg og fortelle andre om det?
______________________________________________________________________________________________________________
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«PÅ DENNE KLIPPEN»
Rett etter Peters frimodige bekjennelse av tro på Jesus som «Messias, den levende
Guds Sønn», kommenterer Jesus Peters uttalelse.

Les Matt 16,17–20. Hva sa Jesus til Peter, og hvordan skal man forstå det han sa?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Uttrykket «på denne klippen» har vært mye debattert i den kristne kirke.
Katolikkene tolker «klippen» som Peter og mener at han var den første paven. Men
protestantene avviser denne tolkningen.
Bibelens vitnesbyrd tyder på at klippen er Kristus selv, ikke Peter. For det første:
Iblant viser Peter til Jesus, ikke seg selv, når han bruker steiner som bilder (se Apg
4,8–12; 1 Pet 2,4–8).
For det andre: Bibelen taler om Gud og Kristus som en stein som er funnet. I kontrast betraktes mennesker som svake og upålitelige. «For han vet hvordan vi er skapt,
han husker at vi er støv» (Sal 103,14). «Stol ikke på fyrster, mennesker som ikke kan
hjelpe» (Sal 146,3). Som Johannes også skrev om Jesus: Han «trengte ikke at noen
skulle vitne om mennesket. Han visste selv hva som bodde i mennesket» (Joh 2,25).
Han visste også hva som bodde i Peter (Matt 26,34).
Men hva forteller disse tekstene om hvem klippen egentlig er, og om hvem kirken er
bygget på? (1 Kor 10,4; Matt 7,24.25; Ef 2,20).
__________________________________________________________________________________________________________________

«Så svak menigheten syntes å være da Kristus uttalte dette! Det fantes bare en
håndfull troende som alle demoners og onde menneskers makt ville vende seg mot.
Likevel skulle ikke Kristi etterfølgere frykte. Bygd som de var på den faste klippen,
kunne de ikke overvinnes.» – Alfa og Omega, bind 4, side 356 [DA 413].
Hva har du opplevd av menneskers feil og mangler? Hvordan kan du bruke slike
erfaringer til kun å stole på Klippen?
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PETER SOM SATAN
Les Matt 16,21–23. Hvorfor er Jesus plutselig så streng med Peter?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Peters problem var ikke at han prøvde å beskytte Jesus. Han prøvde å styre Jesus.
Han var ikke lenger en etterfølger. Han sa at Jesus skulle følge ham.
Jesus sa «Vik bak meg, Satan!» (vers 23) fordi Peter var blitt en trussel mot hans
misjon, slik Satan hadde vært det i ødemarken.
Mark 8,33 sier at Jesus snudde seg og betraktet sine disipler under denne ordvekslingen. Han hadde kommet for å redde dem. Han hadde ikke til hensikt å la seg
friste, og slett ikke av sine egne, samme hvor gode disippelens hensikter måtte være.
Simon Peter hadde vokst i vandringen med Gud, men han prøvde fremdeles å
kontrollere andre, også Jesus. I så måte var ikke Peter så ulik en annen disippel,
Judas, som forsøkte å styre Jesus og oppfylle sine egne planer for det han mente en
Messias burde være. Men i motsetning til Judas angret Peter og tok imot irettesettelse og tilgivelse.

Les Matt 16,24–27. Hva mener Jesus når han sier: «For den som vil berge sitt liv,

skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det»? (vers 25).
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi lever i en verden som vil at vi skal følge våre drømmer og ofre alt for det vi
ønsker. Men Jesus sier det motsatte. Han ber oss gi slipp på våre drømmer og overlate dem til ham. Peter og disiplene fikk en gradvis opplæring i hva sann tro er. Sann
tro er ikke ment å være en spennende jakt på det du ønsker mest av alt. Troen er den
smertefulle opplevelsen av å slippe det du har mest lyst på. Når du gir slipp på drømmene dine, «mister du ditt liv». Og samtidig finner du det.
Hva måtte du miste for å følge Jesus? Den gang var det kanskje viktig, men hvor
dan ser det ut i ettertid?
______________________________________________________________________________________________________________
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LITT OPPMUNTRING FRA HIMMELEN
Les Matt 17,1–9. Hva skjedde den gangen, og hvorfor var det viktig for både Jesus
og disiplene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«I himmelen hadde [Jesus] vært omgitt av kjærlighet og fellesskap, men i den verden
han hadde skapt, var han ensom. Nå hadde himmelen sendt sine budbærere til Jesus.
Det var ikke engler, men mennesker som hadde holdt ut i lidelse og sorg, og som
hadde medfølelse med Frelseren i de prøver han ble utsatt for. Moses og Elia hadde
vært Kristi medarbeidere. I likhet med ham hadde de lengtet etter å frelse menneskene. ... Disse personene, som var utvalgt fremfor noen av englene omkring tronen,
hadde kommet for å samtale med Jesus om de lidelser han måtte tåle, og for å trøste
ham med forsikringen om himmelens sympati. Det var verdens håp og hvert menneskes frelse de samtalte om.» – Alfa og Omega, bind 4, side 364–365 [DA 422].
Det er fascinerende at Jesus, Guds Sønn, hadde menneskelige behov for trøst
og oppmuntring fra disse mennene, som selv hadde opplevd rikelig av lidelse og
skuffelse. Lukas sier at de talte med ham om «om den utgangen livet hans skulle
få, om det han skulle fullføre i Jerusalem» (Luk 9,31). Legg merke til ordet fullføre,
som også kan oversettes «oppfylle». Det var et ytterligere bevis på at Jesu død var
nødvendig for å frelse menneskene. Mye sto på spill, og han trengte denne oppmuntringen.
Enda så mye de alt hadde sett og hørt, skulle Peter, Jakob og Johannes få enda
flere grunner til å tro. Røsten fra skyen må ha vært en oppmuntring da de kom seg
av den første forskrekkelsen. Det er også betegnende at Matteus sier at Jesus gikk
bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!» (Matt 17,7). Enda han
selv skal gjennom så mye, har Jesus overskudd til å trøste sine disipler.
Samme hvem vi er eller hvor sterk vår tro er, trenger vi oppmuntring iblant. Og
noen du kjenner, kan også ha behov for det. Vet du om noen som du kan gi en
oppmuntring akkurat nå?
______________________________________________________________________________________________________________
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JESUS OG TEMPELSKATTEN
Les Matt 17,24–27. Hva skjer, og hva sier det om Jesus?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Alle jøder, bortsett fra prester, levitter og rabbinere, skulle betale tempelskatt.
Spørsmålet om hvorvidt Jesus betalte skatten, var også en utfordring til hans
posisjon.
Ellen G. White skriver at Peter gikk glipp av en mulighet til å vitne om Kristi
absolutte autoritet. «Da han svarte oppkreveren at Jesus ville betale skatten, godtok
han i virkeligheten den falske oppfatning av Jesus som prestene og rådsherrene prøvde å sette i omløp. ... Hvis prester og levitter var unntatt på grunn av sin forbindelse
med templet, hvor mye mer da han? Templet var jo hans Fars hus!» – Alfa og Omega,
bind 4, side 373 [DA 433, 434].
Vi kan lære mye av Jesu hensynsfulle svar. Jesus ydmyker ikke Peter, han forklarer ham feilen. Dessuten gjør Jesus en kreativ vri på Peters utsagn. I stedet for bare
å betale skatten – og innrømme at han så den som en plikt – skaffer Jesus skatten
annetsteds fra: fra gapet på en fisk.
Dette er et uvanlig mirakel: Det er den eneste gangen Jesus utfører et mirakel som
later til å være til egen fordel. Men dette var likevel ikke formålet med mirakelet.
Underet var en demonstrasjon for alle om Jesu autoritet, ikke bare over templet, men
over hele skaperverket. Hvordan kan man i det hele tatt fatte hvordan Jesus kunne
utføre dette underet? Peter hadde opplevd litt av hvert, men kan du forestille deg hva
ham må ha tenkt da han kastet ut snøret, fanget den første fisken og fant akkurat det
beløpet som tempelskatten forlangte? (se Jes 40,13–1).
Jesus og disiplene trengte ikke å betale tempelskatten, men Jesus lot dem
gjøre det likevel, for å unngå unødvendig oppstyr. Hvordan kan vi lette trykket
i betente situasjoner, spesielt når det ikke gjelder absolutter, og på den måten
unngå unødige konflikter?
______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Historien om hvordan Jesus fikk Peter til å hente mynten, akkurat det beløpet som
skulle til, ut av den første fisken Peter fanget, er uvanlig. Ja, så uvanlig at noen
forskere har villet avskrive den. Den var bare et «lite folkeeventyr», kun en søt liten
historie med et poeng. Men det er jo en helt utilstrekkelig løsning (egentlig ingen
løsning i det hele tatt). Jo, i motsetning til andre slags mirakler, som å helbrede de
syke, gi syn til de blinde, vekke de døde, mette de sultne, så er dette unektelig noe
annet. I Bibelen har vi også øksen som fløt (2 Kong 6,2–7) og den våte ullen på den
tørre bakken og den tørre ullen på den våte bakken (Dom 6,36–40), så det er ikke
helt enestående i Skriften. Hvorfor ga ikke Jesus bare Peter mynten med beskjed
om å betale den, i stedet for å gjøre noe så utrolig for å løse det som var et ganske
lite problem? Det får vi ikke vite. Men som det sto i studiet, viser det Guds utrolige
kraft, og den burde ikke overraske oss. For vi ser tegn på hans kraft hele tiden. Vår
eksistens, som er langt mindre utrolig enn det synlige kosmos, er et eksempel på
Guds makt. Hvis Gud kunne gjøre dette, er en mynt i gapet på en fisk ingenting. Det
Paulus skrev i en annen sammenheng, passer her: «Å, dyp av rikdom og visdom og
kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier!»
(Rom 11,33). Beretningen i Matteus er bare enda ett eksempel på denne sannheten.

Spørsmål til drøftelse

1. Peters kamp for å innordne sin vilje under Gud, er også vår kamp. Mal 1 inne
holder en metafor for denne kampen. Gud ber jødene om bare å ofre de beste
dyrene: «Dere kommer med dyr som er røvet, og med halte eller syke dyr når
dere kommer med offer. Skulle jeg sette pris på noe slikt fra deres hånd? sier
Herren» (Mal 1,13). Hvorfor skulle Gud bry seg om hva slags offer vi kommer
til ham med? Fordi han vil at vi skal gi ham det vi har mest lyst til å ha selv.
Hva er det du klynger deg mest til? Hvordan kan du overlate det til Gud?
2. Tenk på hvordan Jesus håndterte situasjonen med tempelskatten. I stedet for
å gjøre vondt verre, roet han ned situasjonen. Hva kan dette lære oss om de
konfliktene vi kommer ut for i hverdagen? Hvordan vet du når du bør tale og
når du bør tie?
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TAPT OG FUNNET
Pastor Paul, New Zealand

P

ISJONSFORT ELLING
• New Zealand ligger øst for Australia. Landet består av to store øyer
og flere små.
• Landet har bare 4,5 mill. innbyggere, de fleste på Nordøya. Den
største byen er Auckland, med 1,4
mill. innbyggere.

auls familie er fra Samoa, men han vokste opp i
New Zealand. De hadde håpet at han skulle bli pas• Landets urbefolkning er polynesitor, men han fikk en hard oppvekst. Fra seksårsalderen
ere. De kom fra andre øyer i Stilble han seksuelt misbrukt av en onkel, men emnet var
lehavet. I dag kalles de maorier og
tabu, så han kunne ikke fortelle noen om det. Han ble
utgjør 1,6 % av befolkningen
vanskelig på skolen, og som åtteåring bodde han på gaten. Han livnærte seg med å levere melk og aviser. Han
lærte å stjele mat, klær og annet, prøvde alkohol og narkotika, men klarte på et vis å forsørge seg.
17 år gammel stakk han av sammen med Fiona, en jente fra kirken som han tok ut mye av sinnet
på. Han spilte fotball, bokset og drev kampsport.
En venn av Fiona ba dem med til en bibelgruppe. "Hun maste til stadighet," sier Paul. "Til slutt
gikk vi, av høflighet. Så fortsatte vi å gå!"
Gruppen studerte Romerbrevet. ”Vi syntes at evangeliet var for godt til å være sant," sier Paul.
”Er vi virkelig tilgitt? Vi fortsatte å lese og skjønte at Jesus døde for oss. Det var overveldende.”
Paul og Fiona ble med til en møteserie der taleren ba dem ta imot Jesus. ”Tårene presset på,”
sier Paul. ”Etter to uker klarte jeg ikke mer. Jeg rullet ut av sengen. Jeg ville være Guds barn. Jeg
bekjente mine synder. Jeg ville ikke reise meg før jeg visste hva Gud ville med meg. To ganger sa
han at jeg skulle bli forkynner!”
Dører åpnet seg, og Paul kom inn på teologistudiet ved Pacific Adventist University. Siden
var han pastor i New Zealand i 13 år før han og Fiona og barna dro til USA, der Paul studerte
ved Fuller Theological Seminary. Samtidig arbeidet de for å nå andre og tredje generasjon av
stillehavsfolk som bodde der. De besøkte dem med mat og oppmuntret dem. Mange menighetsplantninger ble startet.
I 2010 flyttet familien tilbake til New Zealand. Livet er ganske forskjellig fra da han var ung,
men Paul har ikke glemt hvor han kom fra og er opptatt av å nå dem som lever det livet han en
gang levde.
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Sjelens avguder
(og andre lærdommer fra Jesus)

Bakgrunnsstoff
Fork 9,10; Matt 18,1–4; Matt 18,21–35; 19,16–30; Gal 3,21.22; Matt 19,27.

Minnevers

Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmel
riket?» (Matt 18,1).

Vi er formet av miljø og kultur. De påvirker våre verdier, vår tro og våre holdninger. Slik er det enten du er oppvokst i en storby eller i en liten landsby: kulturen og
miljøet der har i stor grad gjort deg til den du er. Selv om du flytter til et nytt miljø,
vil det du vokste opp med, prege deg til din siste dag.
Uheldigvis er det sider ved de fleste miljøer og kulturer som er i strid med Guds
rikes prinsipper. Verden er en syndig verden, og dette gjenspeiles ofte i verdier,
moral og skikker. Hva skulle de ellers gjenspeile? Men vi har vondt for å se det, for
vi er omsluttet av vår kultur og vårt miljø.
Guds verk i hjertet går blant annet ut å peke på Guds rikes verdier, moral og standarder. Denne uken skal vi se at dette ofte skiller seg sterkt fra det vi er født inn i og
oppdratt i. Disiplene måtte lære dette. Det må også vi.
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Søndag

YDMYKHETENS STORHET
Hvem vil vel ikke være stor eller utrette store ting? Det behøver ikke å være et utslag
av egoisme eller arroganse. Det kan rett og slett være å gjøre ditt aller beste på ditt
område, kanskje i håp om at det du gjør, må bli til velsignelse for andre (se også
Fork. 9,10).
Problemet oppstår når man skal definere «storhet». Da kan vi lett komme til å
forstå begrepet på en måte som avviker fra Guds syn.

Les Matt 18,1–4. Hva er sann storhet, og hvordan skal vi forstå hva det er, så vi
kan bruke det i vårt eget liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Da Jesus ville forklare hva sann storhet er, kalte han frem et barn og sa at «den som
gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket» (vers 4). Jesus
talte ikke om å være en stor predikant eller en stor forretningsmann, ei heller en stor
filantrop. I Guds øyne er storhet det vi er på innsiden, ikke det vi utretter utad, selv
om det inni oss virker inn på det vi foretar oss.
Merk deg at Jesu definisjon av storhet skiller seg fra den gjengse. Det er ikke
vanlig at folk våkner en dag og tenker at den storheten de vil strebe etter, er å gjøre
seg liten som et barn. Vi synes det er merkelig å ha et slikt mål, men det er fordi vi er
farget av verdens prinsipper, tanker og begreper.
Hva vil det si å gjøre seg liten som et barn? Et av tegnene på ydmykhet er lydighet, at man setter Guds ord høyere enn sin egen vilje. Hvis du er på feil vei i livet,
er det fordi du går dine egne veier. Løsningen er klar: Gjør deg liten som et barn
og kom tilbake til Guds vei. Følg hans Ord. Hadde Adam og Eva fortsatt å være
ydmyke, ville de ikke ha syndet. Det er interessant at både livets tre og kunnskapens
tre sto midt i hagen. Livet og undergangen er ikke bestandig så langt fra hverandre.
Ydmykhet gjør hele forskjellen.
Hva er noen andre holdninger og tanker vi har takket være vår kontakt med ver
den, holdninger og tanker som er på kant med Guds ord? Snakk med gruppen om
det på sabbaten.
______________________________________________________________________________________________________________
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TILGIVELSENS STORHET
En av følgene av syndefallet var det som skjedde med forholdet mennesker imellom.
Helt fra Adam prøvde å gi Eva skylden for sin synd (1 Mos 3,12) til i dag har det rast
konflikter mellom mennesker. Dessverre har vi også konflikter i kirken, ikke bare i
verden.

Les Matt 18,15–35. Hva sier Jesus her? Men hvorfor gjør vi ofte noe annet enn det
han sier?

__________________________________________________________________________________________________________________

Bare innrøm det: Det er lettere å gå bak ryggen på noen og klage på dem enn å gå
direkte til dem det gjelder og løse problemet. Og derfor vil vi ikke gjøre det, til tross
for det Jesus sier. Jesus lærer at vi skal gå direkte til den som har såret oss og forsøke
å gjenopprette forholdet. Hvis personen ikke vil, finnes det flere råd.
«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem» (Matt
18,20). Se på sammenhengen: det handler om disiplin og gjenreisning av et annet
menneske. (Vi har lett for å gi verset en mer generell anvendelse.)
Jesus sier at Den hellige ånd er til stede når en liten gruppe prøver å føre en troende tilbake på rett vei. Dette er en del av frelsesverket. Og det begynner med bare å
gjøre det som er rett og tale rett ut med en som har såret deg. Det er også et eksempel
på storhet hos dem som gjør det.

Les Matt 18,21–35 igjen. Hvilket viktig punkt påpeker Jesus?
__________________________________________________________________________________________________________________

Det Jesus egentlig mener når han sier «sytti ganger sju», er at vi aldri må slutte å
tilgi noen. Jesu ord om nødvendigheten av tilgivelse er alvorlig ment. Vi trenger den
også, ikke bare den vi tilgir. Se på den lignelsen han fortalte for å understreke dette.
Vi kan få tilgivelse for det meste. Det er jo dette evangeliet går ut på: tilgivelse (se 2
Mos 32,32; Apg 5,31; Kol 1,14). Men hvis vi ikke tilgir andre slik Gud har tilgitt oss,
kan det få alvorlige følger.
Hvorfor er det så viktig å ha blikket festet på korset, på den tilgivelsen vi har fått
på grunn av det? Hvis Gud har gjort dette for deg, hvis dette skulle til for at du
skulle få tilgivelse, hvordan kan du da lære å tilgi andre, enda så umulig denne
tilgivelsen kan fortone seg?
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Tirsdag

SJELENS AVGUDER
Les Matt 19,16–30. Hva har denne historien å si til oss i dag? Hva kan vi lære av
den?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi får ikke vite stort om denne mannen, men noe vet vi. Han var rik og medlem av
Rådet (se Luk 18,18). Tilsynelatende holdt han Guds lov samvittighetsfullt. Men han
følte at noe manglet. Dette minner litt om Martin Luther: Ytre sett var han en from
munk, men han var ikke tilfreds med sitt åndelige liv og slet med å få frelsesvisshet.
Begge disse mennene følte at avstanden mellom dem selv og Gud var for stor til at
ytre gjerninger kunne bygge bro over den.
«Denne rådsherren hadde høye tanker om sin egen rettferdighet. I virkeligheten
trodde han ikke at han manglet noe i det hele tatt. Likevel var han ikke helt tilfreds.
Han kjente trang til noe han ikke hadde. Kunne ikke Jesus velsigne ham slik som
han velsignet de små barna, og tilfredsstille hans dypeste trang?» – Alfa og Omega,
bind 5, side 74 [DA 518].
Noen vil si at Jesus hevdet at vi får evig liv ut fra våre gode gjerninger. I Matt
19,17 sier han jo: «Men vil du gå inn til livet, så hold budene.» Hvis dette var den
eneste teksten om emnet, kunne man nok ha hevdet det. Men det finnes altfor mange
andre tekster, spesielt hos Paulus, som lærer at loven ikke frelser, at den peker på
vårt behov for frelse (se Rom 3,28; Gal 3,21.22; Rom 7,7). Så Jesus må ha ønsket
å vise mannen hans behov for noe mer enn det han gjorde. Hadde det vært nok å
holde loven, ville mannen allerede ha hatt frelsen, for han var samvittighetsfull i sin
overholdelse av den. Evangeliet må få trenge inn i hjertet og gi seg i kast med sjelens
avguder. Alt det vi klynger oss til som er en hemsko for vårt gudsforhold, må bort.
Hos ham var det pengene. Jesus peker på hvor vanskelig det er for en rik mann å bli
frelst. Kort etter denne dialogen forteller Lukas en historie der akkurat dette skjer
(se Luk 19,1–10).
Hva tror du Jesus ville ha sagt til deg hvis du hadde vært i den rike mannens sted
og du hadde stilt det samme spørsmålet? Tenk over hva svaret innebærer.
______________________________________________________________________________________________________________
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HVA HAR VI IGJEN FOR DET?
Hva skjer rett etter hendelsen med det rike rådsmedlemmet?
«Da tok Peter til orde og sa: ’Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva
skal vi få?’» (Matt 19,27).
Teksten sier ikke hva som fikk Peter til å stille spørsmålet, men det kan ha vært
da den rike mannen forlot Jesus. Peter synes å si at han og de andre disiplene hadde
forlatt alt for Jesu skyld og ikke var som denne mannen og andre som enten forkastet
Jesus eller ble en stund før de forsvant. Disiplene var tro mot ham, og det kostet dem
dyrt. Så hva får vi igjen for det?
Vi synes kanskje at spørsmålet avslører hvor hardhjertet og åndelig sløve disip
lene var. Men hvorfor skulle ikke Peter stille dette spørsmålet? Hvorfor skulle han
ikke lure på hva han ville få igjen for å følge Jesus?
Livet er hardt, også for dem som har det best. Alle opplever traumer, skuffelser
og smerte. Det er en del av livet i en syndig verden. På 1800-tallet skrev italieneren
Giacomo Leopardi om menneskets overordnede ulykkelighet. Han sa at «så lenge
man føler livet, føler man også mishag og smerte.»
Livet er ofte en kamp, og det gode oppveier ikke bestandig det negative. Så Peters
spørsmål gir mening. Livet er tungt, så hva har vi igjen for å følge Jesus? Hva kan vi
regne med etter å ha gitt oss i kast med det Jesus ba oss om?
Hva sa Jesus til spørsmålet? (se Matt 19,28–20,16)
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Han irettesatte ikke Peter og sa at han var egoistisk. Først fikk han et veldig enkelt
svar, og så fortalte Jesus lignelsen om arbeiderne og deres lønn. Lignelsen har vært
gjenstand for mange tolkninger, men hovedtanken er tydelig nok: Jesus gir oss det
han har lovet.
Hva ville du ha svart hvis noen spurte deg: «Hva har jeg igjen for å tjene Jesus»?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

«DET KAN VI»
Du bør lese Luk 9,51–56 først hvis du vil ha fullt utbytte av historien om Jakob og
Johannes (og moren deres) i Matt 20,20–27. Dette skjedde da Jesus og disiplene satte
kurs for Jerusalem, bare dager før Jakob og Johannes spurte om de kunne få sitte på
hver sin side av Jesus i Guds rike.

Les Matt 20,20–27. Hva sier Luk 9,51–56 om hvor rede Jakob og Johannes var til å
sitte på venstre og høyre side av Jesus i Guds rike?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Tordensønnene Jakob og Johannes var fremdeles mer opptatt av sin egen fremtid
enn dem som omga dem og deres frelse, også etter at de ble sendt ut for å forkynne
i omegnen. Historien er ikke ulik den vi leste i går, med Peters spørsmål om hva de
skulle få igjen for å følge Jesus.
Se godt på Jesu svar: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret
jeg skal drikke?» (Matt 20,22). Med andre ord: Skal vi bli ett med Jesus i hans fremtidige herlighet, må vi bli ett med ham i lidelse og død. Det hadde de ikke regnet
med. Da de svarte: «Det kan vi» (Matt 20,22), viste de at de ikke var forsto advarselen. Det skulle de snart oppdage.
Dette er en interessant kontrast, som vi også vi bør tenke gjennom. I går så vi at
vi har fått store løfter, også «evig liv» (Matt 19,29), hvis vi følger Jesus. Men Bibelen sier også at det koster å følge Jesus. Noen ganger blir prisen høy. Senere fortalte
Jesus at Peter skulle dø martyrdøden (se Joh 21,18.19). Mange troende har betalt en
høy pris for å følge Jesus. Hvis det ikke har kostet oss noe videre å følge Herren, kan
det være på sin plass å stille seg spørsmålet: Er det noe galt med vår vandring? Men
samme hva det har kostet, er det lite nok.
Hva har det kostet deg å følge Kristus? Tenk godt over svaret.
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
En del mennesker har argumentert for det som kalles «naturretten». Tanken er at vi
kan utlede moralske prinsipper for våre handlinger fra den naturlige verden. Og de
som tror at naturen er Guds bok nummer to, kan nok godta et dette har noe for seg.
Se f.eks. Paulus’ tale i Rom 1,18–32, om hva folk burde ha visst om Gud ut fra den
naturlige verden. Men vi skal ikke glemme at vi lever i en syndig verden og betrakter den med en syndig forstand. Så det burde ikke overraske noen at vi kan komme
til feil moralske slutninger ut fra naturen. F.eks. argumenterte en av antikkens største
tenkere, den greske filosofen Aristoteles, for slaveri ut fra sin forståelse av naturen. Naturen lærte ham at det fantes to slags mennesker, og en av dem sto like mye
«lavere enn andre ... som ... dyrene står lavere enn mennesket.» Så for dem «er et liv
i slavisk underkastelse en bonus.» Dette er bare ett av mange eksempler på at verdslige prinsipper, verdier og ideer ikke gjenspeiler Guds rike. Derfor må vi studere
Guds ord og bruke det til å utlede moralske verdier og prinsipper for vårt liv. Vi har
ingen annen veileder vi kan stole på.

Spørsmål til drøftelse

1. Jesus ber oss tilgi alle som har såret oss. Også vår egen familie. Tenk på en
som står deg nær som har såret deg. Arrene blir kanskje aldri borte. Hvordan
kommer du dit hen at du kan tilgi?
2. Snakk sammen om det dere svarte på søndagens spørsmål om konflikt mel
lom Bibelens og samfunnets verdier. Hvordan kan kristne forholde seg til
disse forskjellene?
3. Tenk mer på forståelsen av at storhet er å ha et barns ydmykhet. Hva vil dette
si for oss som kristne?
4. Vi tror på lydighet mot Guds lov, de ti bud. Men hva kan historien om den
rike unge mannen si oss om hvorfor det ikke er nok med formell lydighet mot
Guds lov. Hvorfor er sann kristendom mer enn lydighet mot Guds lov?
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”EN RÅTTEN FORBRYTER SOM MEG”
Philip og Maureen Vaki, Papua New Guinea

P

hilip Vaki var en brutal mann. Han drakk, var utro og grov. Han fikk 30 år for væpnet overfall,
drap og planlagt drap. Maureens foreldre ba henne forlate ham. Men hun ville ikke gi opp.
Maureen arbeidet for et handelsselskap i Port Moresby og traff utenlandske handelsfolk. En av
dem var Dennis Perry fra det adventisteide Sanitarium Health Food Company i Australia. Dennis
var også engasjert i organisasjonen Operation Food for Life, som er opptatt av de åndelige og
fysiske behov hos mindre heldigstilte i Port Moresby.
Da Dennis fikk vite at Maureens mann var i fengsel, begynte han å be sammen med henne.
Han ga henne bøker å gi til Philip. En av de første var The Great Controversy. Philip leste litt og
la den fra seg.
Imens ba Maureen for ham. Hun mente det var håp, at Gud ville gripe inn og forandre ham.
En dag fant Philip frem boken som Maureen hadde gitt ham. Denne gangen leste han The
Great Controversy fra perm til perm og ville vite mer.
Dennis Perry sendte flere av bøkene i Alfa og Omega-serien og Philip leste. Hver uke holdt
studenter fra Pacific Adventist University andakter og bibelstudier. Philip møtte opp og tok imot
Jesus og adventbudskapet. Han ble døpt i fengselet.
Da Maureen kom på besøk, begynte Philip å gi bøkene tilbake til henne. Hun leste dem ivrig,
og snart var også hun døpt.
I fengselet la man merke til forandringene i Philips liv. Han viste omsorg for andre og ble bedt
om å være forstander for menigheten i fengselet. Han var også fengselets koordinator for Operation Food for Life. Dette gjorde det mulig for Dennis Perry og andre å komme med mat, klær og
annen humanitær hjelp til fangene.
Philip ble løslatt etter å ha sonet litt over halvparten av de 30 år dommen lød på. Nå er han
koordinator for Operation Food for Life i Papua New Guinea.
Familien Vaki åpnet hjemmet sitt for vanskeligstilt ungdom. I tillegg til deres fire barn bor
20-25 andre hos dem. I helgene er det ofte 40. ”De kommer fra ødelagte hjem, og mange er misbrukt,” sier Philip. ”Vi snakker med dem, gråter med dem og er sammen med dem," sier Maureen.
"De er veldig følsomme, og vi må sitte og høre på dem. De kaller oss Mor og Far."
De lærer de unge å bli glad i Jesus og holde seg unna alkohol og narkotika. "Vi vil ikke at de
skal ende opp på gata,” sier Philip.
Philip og Maureen ber de unge om å hjelpe andre gjennom Operation Food for Life. De går
med mat og klær til dem som trenger det mest og lærer dem at Jesus gir håp.
Philip sier: ”Det var en sterk opplevelse sist sabbat, da de unge sang for dem som bor på søppelfyllingen. Det minnet meg om hvordan jeg levde, og nå har Gud gitt meg disse barna å ta meg
av. Det er Guds nåde! Hvis han kan forandre en kriminell som meg, kan han forandre alle.”
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4. juni

Jesus i Jerusalem

Bakgrunnsstoff
Sak 9,9; Matt 21,1–46; Rom 4,13–16; Åp 14,7–12; Apg 6,7; Matt 22,1–15.

Minnevers

Har dere aldri lest i skriftene: Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt
hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne (Matt
21,42).

Matt 20,27.28 gjengir Jesu ord om at «den som vil være først blant dere, skal være
slaven deres. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for
selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Dette er Jesus, den evige Gud,
han som har skapt alle ting. Han levde som en tjener, han hjalp de fortapte, de syke
og de nødstedte. Likevel var det mange av dem som hånet ham. En slik selvfornektelse er nesten umulig å forestille seg!
Men enda så uforståelig det er at han kom som tjener, er underet enda større: For
han, den evige Gud, står nå overfor det som var hensikten med hans komme: å «gi
sitt liv som løsepenge for mange». Denne selvfornektelsen skal snart toppe seg i det
mysteriet som også «engler, lengter etter å se inn i» (1 Pet 1,12), nemlig korset.
Denne uken skal vi se på viktige hendelser og hovedpunkter i Jesu undervisning
da han kom til Jerusalem. Han kom ikke for å bli kronet som jordisk konge, slik
mange hadde håpet. Han kom for å bli gjort «til synd for oss, for at vi i ham skulle få
Guds rettferdighet» (2 Kor 5,21).
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PROFETERT ANKOMST
Etter 70 års fangenskap i Babylon begynte jødene å vende tilbake til Jerusalem. De
ivret for gjenoppbyggingen av templet. Men da grunnvollen ble lagt, var det noen
som husket Salomos storslåtte tempel og skjønte at det nye templet ikke kunne måle
seg med det gamle. Så de «gråt høyt» (Esra 3,12).
Folket fikk uventet oppmuntring fra to menn: en gammel profet som het Haggai
og en ung profet som het Sakarja. Haggai minnet dem om at herligheten ved Salomos tempel ikke skyldtes Salomo eller andre hadde tilført det. Det var ikke Salomos
tempel. Det var Guds tempel. Haggai sa: «For så sier Herren over hærskarene: Enda
en gang, om kort tid, rister jeg himmelen og jorden, havet og det tørre landet. Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet,
sier Herren over hærskarene. Mitt er sølvet, mitt er gullet, sier Herren over hærskarene. Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over hærskarene»
(Hag 2,6–9).
Enda mer optimistiske ble de da den unge profeten Sakarja talte: «Bryt ut i jubel,
datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig
og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole» (Sak 9,9).
Hva har disse profetiene med Matt 21,1–11 å gjøre, Jesu inntog i Jerusalem?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Jesus fulgte det som var skikk og bruk hos jødene ved kongelige inntog. Dyret han
red på, var det som Israels konger benyttet. Profetien hadde forutsagt at slik skulle
Messias komme til sitt rike. Ikke før hadde han satt seg på folen, så gjenlød luften
av høye jubelrop. Folkemengden hyllet ham som Messias, deres konge. Nå mottok
Jesus den hyllest som han aldri før hadde tillatt. Disiplene tok dette som et bevis på
at deres glade forhåpninger skulle bli til virkelighet når de så ham ta plass på tronen.
Folkemengden var overbevist om at frigjørelsens time var kommet. I fantasien så de
at de romerske hærer ble drevet bort fra Jerusalem, og at Israel enda en gang skulle
bli en uavhengig nasjon.» – Alfa og Omega, bind 5, side 121–122 [DA 570].
Om og om igjen ser vi Skriften bli oppfylt, og likevel forsto ikke folk det da det
skjedde. Hva kan dette lære oss om forutfattede meningers evne til å forvrenge
sannheten?
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JESUS I TEMPLET
Helt fra syndefallet av var dyreofringer Guds middel til å undervise om frelsesplanen: frelse av nåde ved tro på den kommende Messias (se Rom 4,13–16). Vi finner et
eksempel på denne sannheten i 1 Mos 4, historien om Kain og Abel og den tragedien som blant annet gjaldt tilbedelsen (se også Ap 14,7–12). Da Gud kalte Israel
til å være sitt utvalgte folk, «et kongerike av prester og et hellig folk» (2 Mos 19,6),
innstiftet han også helligdomstjenesten som en illustrasjon av frelsen. Både i tabernaklet i ørkenen, Salomos tempel og det templet som ble bygget etter hjemkomsten
fra Babylon ble evangeliet fremstilt ved hjelp av helligdomstjenestens symboler.
Men selv om templet og dets ritualer kom fra Gud, ble tjenesten utført av syndige
mennesker. Og som med nesten alt det mennesker tar seg til, grep synden om seg.
Det gjaldt også den hellige tjenesten som Gud hadde innstiftet for å åpenbare sin
kjærlighet og nåde i en syndig verden. På Jesu tid var den blitt et offer for prestenes
pengegriskhet: «I folkets øyne var derfor det hellige ved offertjenesten i stor grad
blitt ødelagt.» – Alfa og Omega, bind 5, side 140–141 [DA 590].

Les Matt 21,12–17. Hva kan vi lære av dette, vi som tilber Gud?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Som så mange andre steder siterte Jesus Skriften for å begrunne sine handlinger
(som Jesu etterfølgere må vi la Bibelen få en sentral plass i vår virkelighetsoppfatning og etikk). Ved siden av hans sitater fra Skriften har vi de mirakuløse
helbredelsene av blinde og lamme. Alt dette var bevis for hans guddommelige natur
og kall. Det er tragisk at de som burde ha vært mest mottakelige for alle disse bevisene, var de som motarbeidet ham mest intenst. Av frykt for tap av jordiske skatter
og status som templets «forvaltere» og «voktere» gikk mange glipp av det gudstjenesten pekte mot: frelsen i Jesus.
Hvordan kan vi unngå at ønsket om å få eller beholde et eller annet skal øde
legge for det som virkelig teller: evig liv i Jesus?
______________________________________________________________________________________________________________
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INGEN FRUKT
Rensingen av templet ble utført i medfølelse. Det var i hedningenes forgård at kjøp
og salg foregikk, og Jesus ville at hans hus skal være et sted hvor alle folkeslag
kunne be og tilbe.
Men rensingen var også en domshandling. De prestene som styrte i templet, hadde forspilt sine sjanser til å velsigne alle folkeslag: for dem sto dommen for døren.
De fortsatte å avvise Jesus etter alt det han hadde gjort for at de skulle innse at han
var kalt av Gud. Hva kan skje nå, annet enn at de må høste følgene av sitt triste valg?

Les Matt 21,18–22. Hva har forbannelsen av fikentreet med rensingen av templet
å gjøre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesu forbannelse av fikentreet var en lignelse om ledere som skulle høste det de
hadde sådd, endelig og ugjenkallelig. Men vi skal huske at lignelsen ikke gjaldt alle
de religiøse lederne. Mange kom til tro på Jesus som Messias. «Guds ord nådde
stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen» (Apg 6,7). Men tempeltjenesten bar ingen frukt, akkurat
som fikentreet, og den skulle snart avskaffes.
Denne handlingen og Jesu harde ord må ha overrasket disiplene, som fremdeles
strevde med å lære den medfølelse og inkluderende holdning som Jesus åpenbarte
gjennom hele sitt virke. Dette var den Jesus som sa at han ikke var kommet for å
dømme verden, men for å frelse den, den Jesus som sa: «For Menneskesønnen er
ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse» (Luk 9,56). Alt Jesus
gjorde og sa skulle gjenreise en syndig menneskehet og vise folk hen til håpet og
løftet om nytt liv i ham. Så det overrasket dem at han var så streng. Derfor skrev
Matteus at de «undret» seg over det han gjorde.
Før eller senere vil folk avvise Guds barmhjertighet og nåde (se 1 Mos 6,13;
15,16; 19,24; Åp 22,11). Men hvorfor skal vi overlate denne dommen til Gud og
ikke foreta den selv, verken når det gjelder andre eller oss selv?
______________________________________________________________________________________________________________
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STEINEN
Hva ville du ha foretatt deg hvis du bare hadde noen få dager igjen å leve? En av de
tingene Jesus gjorde, var å fortelle historier som skulle få stor betydning for lytterne.

Les Matt 21,33–46. Hvem står hver av disse for?
Jordeier:

______________________________________________________________________________________________________

Vinbønder: ___________________________________________________________________________________________________
Tjenere: _______________________________________________________________________________________________________
Sønn: __________________________________________________________________________________________________________

Merk deg sitatet fra Sal 118,22.23. Da Jesus siterte profetien om steinen som ble
vraket, viste han til en hendelse under byggingen av det første templet. «Da Salomos
tempel ble oppført, ble de veldige steinene til murene og grunnvollen gjort helt
ferdige ute i steinbruddet. Da de ble brakt til byggeplassen, skulle det ikke brukes
noe redskap. Arbeidsfolkene skulle bare få dem riktig plassert. En stein av uvanlig
størrelse og form var brakt frem for å brukes i grunnmuren. Men de som arbeidet på
bygget, kunne ikke finne plass til den og ville ikke ta imot den. Den var til bry for
dem slik den lå ubrukt og var i veien. Lenge var den bare en vraket stein.
Men da byggelaget kom så langt at de skulle fullføre hjørnet, lette de lenge for
å finne en stein som var stor og sterk nok og hadde den riktige form så den passet
på det bestemte stedet. Den måtte også kunne bære den veldige tyngden som skulle
hvile på den. ... Men til slutt ble de oppmerksomme på den steinen som så lenge
hadde vært vraket. ... Steinen ble godkjent. Da den ble brakt bort til stedet der den
skulle ligge, viste det seg at den passet helt nøyaktig.» – Alfa og Omega, bind 5, side
148–149 [DA 598].
Les Matt 21,44 igjen. To måter å forholde seg til steinen på: Én er å falle mot den
og bli knust. Den andre er å la steinen falle på seg så man blir smadret. Hva er
forskjellen? (se også Sal 51,7 og Dan 2,34).
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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NÅDENS PRIS
Bibelens glade budskap er at vi er skapt av en Gud som elsker oss og har funnet en
vei ut av syndens og dødens elendighet: Jesu offer på korset. Dette temaet går igjen i
hele Bibelen. Vi finner det også i den lignelsen som Jesus fortalte.

Les Matt 22,1–15. Hva lærer lignelsen om frelse ved tro?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det kan virke hardt, men husk at mye står på spill: evig liv eller evig fortapelse for
ethvert menneske. Hva er vel viktigere?
Når vi ser på korset og hva det kostet Gud å finne en løsning så menneskene kan
bli frelst, ser vi hvor ufattelig stort det hele er: En av personene i guddommen bærer
hele Guds vrede mot synd. Mer alvorlig kan det ikke bli. Hvis vi skal studere dette
gjennom evigheten, er det ikke rart at vi nesten ikke kan fatte det nå.
Derfor finner vi disse kompromissløse ordene i lignelsen. Gud hadde gjort alt som
skulle til for at alle skulle få være med på bryllupsfesten (se Åp 19,7): alt var brakt til
veie til en pris som var så høy at ingen lignelse fullt ut kan beskrive det. Så det var
ille nok at folk som var invitert til bryllupet, ikke brydde seg om det og fortsatte med
sitt. Men det var også noen som til og med la hånd på dem som kom med innbydelsen. Den strenge reaksjonen er ikke så merkelig.
Hva menes med «bryllupsklær»? Se også Åp 19,8.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Plagget representerer Kristi rettferdighet, en rettferdighet som kan iakttas i de
helliges liv og levnet. Mannen uten bryllupsklær står for bekjennende kristne som
påberoper seg nådens og frelsens privilegier uten å ha latt evangeliet forandre sitt liv.
Det var ikke spart på noe for dem som tok imot innbydelsen. Som lignelsen viser,
skal det mer til å komme inn i Guds rike enn bare å møte opp.
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TIL ETTERTANKE
Avisoverskriften lød: «Kvinne lå død i leiligheten i tre år: Joyces skjelett funnet på
sofaen med fjernsynet på» (www.theguardian.com/film/2011/Oct/09/joyce-vincentdeath-mystery-documentary). Død i tre år i en leilighet i London uten at noen savnet
henne? Ringte ingen for å høre hvordan hun hadde det? Hvordan kan det skje i en
tid med så mange kommunikasjonsmidler? Da historien slapp ut, ble det en verdensnyhet, og folk i London var spesielt overrasket. Hvordan kunne hun ha vært død
så lenge uten at noen visste om det? Men uten evangeliets håp og løftet om frelsen
som kostet så mye, er alle dømt til samme slags glemsel som den stakkars kvinnen i
London. Men dette er verre, for ingen ville finne oss eller sørge over vår død, verken
tre år eller tre milliarder år etter at det skjedde. For tiden mener forskerne at hele universet før eller senere vil dø hen i det som har blitt kalt «den kosmiske hetedøden»,
eller noe lignende. Men korsets budskap er at dette ikke medfører riktighet. I stedet
for evig glemsel kan vi ha løftet om evig liv i en ny himmel og en ny jord. Utsiktene
er ufattelig gode! Hvordan kan vi unngå at noe eller noen ødelegger for det vi har
fått tilbud om i Jesus?

Spørsmål til drøftelse

1. Tenk på hvor endelig og mektig døden er og hvor nytteløse alle forsøk på å
vinne seier over den har vært. I beste fall kan vi gjøre litt for å ta vare på lege
met. Men det gir ingen seier over døden, ikke mer enn et nytt strøk lakk set
ter en bil med utbrent motor i stand til å kjøre igjen. Så det er ikke til å undres
over at det skulle noe så dramatisk som Guds Sønns død og oppstandelse til
for å overvinne døden på våre vegne. Hva burde dette si oss om korsets be
tydning for vårt håp og alt det vi tror på?
2. Snakk om hva det vil si å være ikledd Jesu rettferdighet. Hvordan kan en kor
rekt forståelse av dette viktige begrepet forhindre at vi henfaller til det ene
eller det andre: billig nåde eller loviskhet. Hvorfor er det viktig å unngå begge
deler?
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ISJONSFORT ELLING

KIRKEN ER MIN FAMILIE
Stanley, Papua New Guinea

S

• Papua Ny-Guinea (PNG) er et
fjelland. Hovedøya ligger rett nord
for Australia. PNG deler øya med Papua, som er en indonesisk provins.
• PNG har 7,3 mill. innbyggere. Man-

tanley er bare 15 år, men han kjenner til både vold
ge bor i små landsbyer i fjellene. De
ser kanskje en annen landsby på
og sorg. Han husker da faren, som var alkoholiker,
en annen fjellside, men det kan ta
hadde en voldsom krangel med onkelen og ble stukket
dager å komme dit, og dialekten er
i nakken med kniv. Han overlevde, men forlot kone og
ofte en annen. Det tales over 700
barn.
språk og dialekter i PNG.
Moren strevde med å forsørge dem. Hun giftet seg på
ny, men stefaren var enda fælere. Han jaget ofte Stanley
og søsteren ut av huset og kastet dem ned fra en høy altan.
Da bestefaren døde, fikk en tante fra Port Moresby høre om livet hjemme hos Stanley og søsteren. Hun sa at hun ville betale for dem på en internatskole der de fikk det trygt.
Et år senere hentet tanten dem hjem til seg, men det var for trangt i huset. Derfor sendte hun
dem til lavlandet for å bo hos hennes tidligere barnepike Lorna og familien hennes.
Lorna og mannen hadde en liten datter på tre år: Grace. Moren gikk i en lutheransk kirke på
søndager, og faren, som var adventist, gikk ikke i kirken lenger. Men Grace gikk i adventistkirken
sammen med søskenbarna. Der trivdes hun, og hun ville at foreldrene skulle være med: "Jeg er
den eneste uten foreldre der!"
Da hun så foreldrene røyke, drikke alkohol eller tygge betelnøtter, forkynte hun: ”Sabbatsskolelæreren sier at sånt er farlig! Det er ikke godt for kroppen!”
Da Grace fikk høre at det skulle holdes en møteserie, sa hun fra hjemme: ”Kan ikke dere bli
med på møtene?”
Foreldrene ble med, og gikk på alle møtene. Lorna ble døpt. Livet er så mye bedre uten tobakk, alkohol og betelnøtter," sier hun. "Jeg føler meg så fri!"
Faren ville ikke bli døpt. ”Men du og mor kan gå,” sa han til Grace. ”Jeg kommer når tiden er
inne.”
Men Grace har ikke gitt opp. ”Jeg ber alltid for pappa,” sier hun.
Da Stanley og søsteren kom for å bo hos dem, kunngjorde Grace at ”på sabbaten skal ingen
barn holde seg hjemme – vi skal i kirken!”
Stanley lærte fort å trives i Adventistkirken. ”Da jeg kom hit, skjedde det mye i mitt liv,” sier
han.
Stanley ble speider og trives med aktivitetene. En av menighetstjenerne fikk ham til å bli med
som hjelper på en utesabbatsskole og er blitt en åndelig mentor for Stanley, som har bestemt seg
for å følge Jesus.
Stanley er forlatt av mor og far, men han har funnet en åndelig familie i Adventistkirken. Ditt
offer 13. sabbat vil hjelpe mange barn som ikke har noe annet sted å samles til sabbatsskole og
andre møter enn under et tre. Takk for gavene!
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I de siste tider

Bakgrunnsstoff
2 Mos 19,5.6; Matt 23; Joh 12,20–26; Matt 24; 1 Tess 4,16.

Minnevers

Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt,
skal settes høyt (Matt 23,12).

Jesu annet komme er historiens klimaks. Jesu første komme og hans død på korset
er forutsetningen for Jesu gjenkomst. Jesu annet komme kunne ikke skje uten det
første, og det første er resultatløst uten det andre. De henger sammen, om ikke i tid,
så i hensikt: menneskehetens frelse og avslutningen av den store strid. Jesu første
komme ligger i fortiden. Vi venter på hans annet komme.
Denne uken vil vi se på Matt 23, der Jesus for siste gang oppfordrer jødiske ledere
til å omvende seg og ta imot ham, deres eneste håp om frelse. Og i Matt 24 leser vi
Jesu svar på spørsmål om hva som skal skje før hans gjenkomst. Her tegner han et
alvorlig bilde og forbinder Jerusalems ødeleggelse med det som skal skje før hans
gjenkomst.
Men selv om det blir både krig, hungersnød og svik, har vi løftet om at Menneskesønnen skal «komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet» (Matt
24,30). Så det er all grunn til å glede seg.
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BLINDE VEILEDERE
Det var Jesus som førte israelittene inn i Jerusalem med sterk hånd og utstrakt arm.
På ørnevinger hadde han førte dem ut av Egypt og til seg. «[Dere skal] være min
dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min. Dere skal være et
kongerike av prester og et hellig folk for meg» (2 Mos 19,5.6).
Man kan si at Jesus hadde fridd til Israel på et vakkert fjell som het Sinai. 2 Mos
24 sier at lederne og de eldste «gikk da opp og fikk se Israels Gud. Under føttene
hans var det som et gulv av safir, klart som himmelen selv. ... De skuet Gud, og de
spiste og drakk.» (2 Mos 24,9–11). Kristus rakte Israel sitt paktsbeger, som når en
mann rekker et beger til den kvinnen han ønsker å gifte seg med som tegn på en herlig fremtid. Israel tok begeret og sa: Ja, vi vil leve evig med deg i det lovede land.

Les Matt 23 på bakgrunn av dette. Hva sier Jesus til Israels ledere? Hva er advarse
len? Og hva kan vi lære av det han refset dem for? Hvordan kan vi unngå å gjøre oss
skyldige i det samme?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Matt 23 var Jesu siste bønn om forsoning med sin elskede. Men hans elskede sviktet
ham. Han aksepterte det og forlot templet for siste gang. «Så hør: Huset deres blir
forlatt og legges øde!» (Matt 23,38). Da Jesus forlot templet, ble det øde, tomt, avsjelet, som den ørkenen Herren hadde reddet dem fra.
Det var et stort vendepunkt i frelseshistorien, og disse lederne og de som de
skulle forføre, ville gå glipp av det. Men mange andre, både jøder og hedninger som
var åpne for Den hellige ånds ledelse, ville fortsette der Israel slapp. De skulle bli
Abrahams sanne ætt, «arvinger etter løftet» (Gal 3,29). I dag er vi en del av dette
folket og har det samme kallet fra Gud.

Bibelstudier april – juni 2016

89

Mandag

Studium 11 / 11. juni

TEGN PÅ ENDENS TID
Etter at Jesus hadde refset dem som avviste ham, forteller Joh 12,20–26 at han får
høre om hedninger som sa de ville «se Jesus». Men disse hedningene går først til
jøder som er trofaste mot Jesus. Snart skulle noe lignende skje i større målestokk:
mange jøder avviste Jesus, men andre førte mange hedninger til kunnskap om ham.
Det er interessant at henvendelsen kom rett etter at Jesus hadde fortalt lederne at
huset deres ville bli lagt øde. Ja, det gamle skulle snart vike for det som alltid hadde
vært Guds hensikt: å frelse hedningene, ikke bare jødene.
Hvilket bilde tegner Jesus for de troende og resten av verden i Matt 24,1–14?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus gir dette svaret når han blir spurt om tegn på hans komme og verdens ende. «I
sitt svar skilte ikke Jesus mellom Jerusalems ødeleggelse og den store dagen når han
kommer igjen. Han lot omtalen av disse to begivenhetene flyte sammen. Hadde han
åpenbart de fremtidige begivenheter slik han så dem, ville disiplene ha vært ute av
stand til å tåle det. I barmhjertighet mot dem blandet han sammen beskrivelsen av
de to store krisesituasjoner og overlot til dem selv å utforske meningen. Hele denne
fremstilling ble ikke bare gitt for disiplene, men for dem som skulle komme til å
oppleve de avsluttende scener av denne verdens historie.» – Alfa og Omega, bind 5,
side 182 [DA 627].
En ting er sikkert: De hendelsene som fører frem til hans gjenkomst, er ikke
lystelige. Jesus spår ikke noen jordisk utopi eller et tusenårsrike. Krig, svik, naturkatastrofer, en forfulgt kirke, falske messiaser og til og med falske søsken. Det mest
positive er løftet om at «evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden» (vers 14).
I Matt 24,13 sier Jesus at «den som holder ut til enden, skal bli frelst» Hva kan
du gjøre for at du skal stå i de prøvelsene som ellers kan slite deg ut og få deg til
å gi opp? Vi har sett det hos andre: Hvorfor må vi ikke være så dumme at vi tror
det ikke kan skje med oss også?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JERUSALEMS UNDERGANG
Les Matt 24,15–22. Hva er det Jesus taler om? Hvilket bilde tegner han som svar
på de spørsmålene han fikk?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Det motbydelige som ødelegger» oppfattes vanligvis som en slags helligbrøde eller
skjending av det hellige. Jesus taler åpenbart om Jerusalems ødeleggelse, som fant
sted i år 70. I går så vi at han blandet beskrivelsen av denne hendelsen med tilstanden i verden før sin gjenkomst. «I Jerusalem så Kristus et symbol på en verden
som var forherdet i vantro og opprør, på full fart mot Guds dom.» – The Great
Controversy, side 22.
Men midt i ødeleggelsen prøver Herren å redde alle som vil la seg frelse. Ifølge
Lukas sier Jesus at disiplene må flykte før det kommer, det motbydelige som ødelegger: «Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir
lagt øde. Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme
seg ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen» (Luk 21,20–22).
Da de kristne i Jerusalem så det skje, flyktet de ut av byen slik Jesus hadde sagt,
men de fleste av jødene ble igjen og omkom. Mer enn en million jøder skal ha
omkommet under beleiringen av Jerusalem, og 97 000 andre ble tatt til fange. «Men
under et midlertidig pusterom, da romerne uventet hevet beleiringen av Jerusalem,
flyktet alle de kristne, og det sies at ingen av dem mistet livet. De søkte tilflukt i
Pella, en by i liene øst for Jordan-elven, ca. 27 km sør for Galileasjøen.» – SDA Bible
Commentary, bind 5, side 499.
Tenke på en gang da du angret på at du ikke hadde hørt på en advarsel. Hvorfor
er det viktig å høre på Guds ords advarsler, ikke bare løftene?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JESU ANNET KOMME
I Matt 24 leser vi Jesu svar på spørsmålet om «tegnet på ditt komme» (vers 3), dvs.
Kristi komme for å ta makten.
Hvilken annen advarsel gir Jesus i forbindelse med begivenhetene før hans gjen
komst, og hvordan har dette vist seg gjennom historien? Matt 24,23–26.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Fra et verdslig perspektiv var Jesus bare en omreisende predikant fra Galilea med en
liten tilhengerskare. Og så spår han at mange skal komme i hans navn og utgi seg for
å være ham? Men det var jo det som skjedde opp gjennom århundrene. Dette er også
et bevis for sannheten i Guds ord.

Les Matt 24,27–31. Hvordan beskrives Jesu gjenkomst? Hva skjer når han
kommer?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Etter å ha forutsagt at mange vil komme og si at de er Messias, skildrer Jesus sin
gjenkomst.
For det første blir hans annet komme personlig og bokstavelig. Det er Jesus selv
som kommer tilbake til jorden. «Da skal Herren selv stige ned fra himmelen» (1 Tess
4,16). Jesu gjenkomst er altså ikke et ideal eller en ny tidsalder i menneskehetens
historie. Hans gjenkomst blir synlig, som et lyn på himmelen. «Hvert øye skal se
ham» (Åp 1,7). Ordene om basuner viser at det blir en godt hørlig begivenhet: Selv
de døde skal høre det! Og viktigst av alt: Mens Jesus kom som en ydmyk tjener ved
sitt første komme, skal han komme annen gang som konge (Ap 19,16) og seire over
sine (og våre) fiender (1 Kor 15,25).
Hvordan kan vi lære å hente styrke og håp fra løftet om Jesu gjenkomst i en tid
med så mye uro og usikkerhet om fremtiden?
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VÅK
Jesu annet komme er klimakset for de troendes håp, det er oppfyllelsen av alt det vi
er blitt lovet. Hva skulle vi gjort uten det? Vi ville smuldret bort i jorden etter døden,
som alle andre. Uten Jesu gjenkomst blir troen en løgn, en farse, slik kritikere og
motstandere har sagt at den er.
Da er det ikke rart at noen har satt datoer for hans gjenkomst av ren og skjær
forventning. Det er et høyt spill: Alle tidligere datoer for Kristi gjenkomst har jo vist
seg å være feil.
Hva sier Matt 24,36.42 er grunnen til at datosetterne tar feil?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Siden vi ikke vet når Jesus kommer tilbake, må vi alltid være klare, vi må «våke».

Les Matt 24,42–51. Hva sier Jesus om hva det vil si å våke og være rede for hans
annet komme?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus er entydig: Vi vet ikke når han kommer. Ja, han kommer når vi ikke forventer ham. Så vi må alltid være innstilt på hans komme. Vi må leve som om han kan
komme tilbake når som helst, selv om vi ikke vet når. Noen tenker at han kommer
sikkert ikke på lenge ennå, så jeg kan gjøre akkurat som jeg selv vil. Det er denne
holdningen Jesus advarer mot. Vi bør være trofaste fordi vi elsker Herren og ønsker
å gjøre det som han sier er rett, samme når han kommer tilbake. Og tatt i betraktning
alle tekstene som advarer om dommen, særlig dommen over dem som behandler
andre dårlig, blir tidspunktet for Jesu gjenkomst mindre vesentlig. Før eller senere
kommer dommen.
Adventistene har lenge trodd på Jesu gjenkomst. Hvordan kan vi unngå å gjøre
samme feil som den «dårlige tjeneren»?
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TIL ETTERTANKE
I forbindelse med hendelsene i Matt 24 sa Jesus: «Sannelig, jeg sier dere: Denne
slekten skal ikke forgå før alt dette skjer» (vers 34). Denne teksten har skapt
forvirring siden alt dette ikke skjedde i løpet av en enkelt generasjon. Dr. Richard
Lehmann skriver om det greske ordet som ofte er oversatt «generasjon» i The
Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Ordet tilsvarer det hebraiske ordet
dôr, som ofte brukes om en gruppe eller klasse mennesker, f.eks. «en slekt [generasjon] som var trassig og opprørsk» (Sal 78,8). Så Jesus brukte ikke ordet for å si
noe om tid eller dato, men for å skildre den klassen av onde mennesker som han
hadde henvist til. «I tråd med anvendelsen i GT brukte Jesus begrepet «denne
generasjon» uten tidsinnhold, som betegnelse for en type mennesker. Den onde
generasjon omfattet alle som hadde onde kjennetegn» (Matt 12,39; 16,4; Mark 8,38).
– Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, 2000), side 904. Med
andre ord vil det onde finnes helt til tidens ende, til Jesus kommer tilbake.

Spørsmål til drøftelse

1. Hvordan skal vi håndtere det som ser ut som en forsinkelse? Har ikke tidlig
ere generasjoner av adventister trodd at Jesus ville komme tilbake i deres
tid? Og er det ikke mange av oss som forventer det i vår tid? Men er det ikke
å fastsette tiden hvis vi venter ham i løpet av en gitt periode? Hvordan kan
vi finne den riktige balansen når det gjelder Jesu gjenkomst? Hvordan kan vi
både unngå den holdningen som den «dårlige tjeneren» hadde og unngå å
betrakte enhver overskrift som et tegn på en snarlig slutt? Hva bør holdnin
gen være hos dem som venter på Jesu gjenkomst?
2. Les Jesu beskrivelse av sitt annet komme enda en gang. Hvordan skiller den
seg fra noen av tidens oppfatninger om Jesu gjenkomst? Hvorfor er det så
mange som hevder ting som er i strid med Skriften når tekstene er så klare?
Hvilke argumenter har de for sine synspunkter, og hva kan man si til dem?
3. Hvordan skal vi leve med utsettelsen? Er det noen bibelske personer som har
måttet leve med forsinkelser, og hva kan vi lære av dem? Eksempler: Josef,
Abraham og Sara, Kaleb og Josva. Og hva sier Åp 6,9.10 om utsettelser?
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ISJONSFORT ELLING

EN SUNN INTERESSE
Ben Pilisi, Papua Ny-Guinea
Denne historien sto i Teen Mission i 2006. Fortsettelsen
kommer neste uke og heter ”Resten av Bens historie”

J

• Papua New Guinea Union Mission
(PNGUM) ble organisert i 1949.
• PNGUM har 240 205 medlemmer,

eg vokste opp i et kristent hjem. Da jeg var tolv,
det høyeste medlemstallet i South
begynte jeg å lese Bibelen. Et sted sto det noe om
Pacific Division.
rene og urene dyr. Grisen er en viktig del av kostholdet i
• Det er 962 kirker og 2852 grupper
Papua Ny-Guinea, så jeg spurte pastoren om det.
i PNGUM.
”Alt Gud har skapt, er rent,” sa pastoren, men jeg
ville ikke spise gris lenger. De hjemme forsto meg ikke,
men de tvang meg ikke til å spise.
På skolen ertet vennene mine meg til å prøve både tobakk, alkohol og narkotika. Snart røykte
jeg nesten en pakke om dagen. Skolen gikk bare til 9. klasse, så vi snakket ofte om hvor jeg skulle
begynne etterpå. Jeg ville gå på Kabiufa Adventist Secondary School, men vennene mine lo, så
jeg søkte til en annen skole. Jeg kom ikke inn og mistet et helt års skolegang.
Året etter sa far at jeg skulle gå på Kabiufa. Han ville jeg skulle slutte med tobakk, og der fikk
ikke elevene røyke. Jeg dro og ville slutte med tobakken, men det var ikke lett. Jeg fikk nye venner, og vi stakk av fra timene og røykte.
Det gikk dårlig på skolen, og jeg visste at far ville bli skuffet om jeg strøk. Jeg måtte slutte å
røyke, men klarte det ikke på egen hånd. Jeg ba Gud om å ta fra meg lysten på tobakk.
Det var stor spenning da semesteret var slutt. Fikk jeg komme tilbake etter ferien? Da jeg fikk
brevet, sto det at jeg kunne komme tilbake på prøve. ”Du må endre holdning hvis du vil være
her,” sa inspektøren. Jeg lovte det. Senere fikk jeg vite at alle vennene mine var utvist og ikke fikk
komme tilbake.
Mor ble glad da jeg kom hjem og sa at jeg ville gå i Adventistkirken. Da fortalte hun meg at
hun hadde gått der da hun var yngre og at hun ville komme en gang, hun også.
Da jeg kom tilbake på skolen, fortalte jeg pastoren at jeg ville tilhøre Jesus og ble med i
dåpsklassen. Jeg trivdes med å lære mer om Gud. Med Guds hjelp er jeg nå fri fra tobakken. Jeg
ber Gud om hjelp med andre fristelser, og har fortalt vennene mine at jeg har lovet Gud å være
trofast.
Snart skal jeg døpes. Mor holdt ord og kommer i kirken. Vi ber sammen om at resten av familien også skal tilbe Gud en dag.
Ben Pilisi går i avgangsklassen på Kabiufa Adventist Secondary School. Han har lyst til å ta
regnskapsutdannelse.
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Jesu siste dager

Bakgrunnsstoff
Matt 26,1–16; Luk 12,48; Matt 26,17–19; 1 Kor 5,7; Matt 26,36–46; Matt 26,51–75.

Minnevers

I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg (Matt 26,31).

Nå er vi fremme ved de siste timene før korset. Verden har nådd historiens mest
avgjørende øyeblikk.
Man kan trekke mange lærdommer av det vi skal se på denne uken, men la oss
konsentrere oss om én – frihet og fri vilje. Se hvordan personene bruker den store
gaven som friheten er. Se på følgene av at man brukte gaven på den ene eller andre
måten.
Både Peter, Judas og kvinnen med alabastkrukken måtte treffe et valg. Jesus
måtte også velge, og den største beslutningen var å gå korsets vei til tross for at menneskenaturen gjorde opprør mot det: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå
meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil» (Matt 26,39).
Det er ironisk: den frie vilje, som vi hadde misbrukt, førte Jesus til dette øyeblikket. Her måtte han av egen fri vilje velge om han skulle redde oss fra den ødeleggelsen som vårt misbruk av den frie vilje ellers ville ha ført til.
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Søndag

ET VAKKERT VERK
Vi er nå inne i de siste dagene av Jesu liv på jorden. Korset gjenstår, også oppstandelsen, og han har ennå ikke åpenbart seg fullt ut som verdens korsfestede og
oppstandne frelser. De som fulgte Jesus, elsket ham og satte ham høyt, men de
hadde fortsatt mye å lære om hvem han var og det han ville gjøre for dem. I dag kan
vi se tilbake, vi har hele Bibelen, og spesielt Paulus’ forklaringer av Jesu soningsdød.
Derfor vet vi mye mer om hva Jesus skulle gjøre for oss enn det disiplene visste på
dette punktet i fortellingen.
La oss lese Matt 26,1–16 med dette i mente. Hva er betydningen av denne gaven,
og hva bør det si oss om hvordan vi skal forholde oss til Jesus?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Legg merke til hvor Matteus plasserer historien om salvingen av Jesu hode (trolig
før inntoget i Jerusalem) i den voksende sammensvergelsen mot ham. Noen av hans
egne planla å skade ham, men andre overøste ham med kjærlighet og hengivenhet,
slik denne kvinnen gjorde det med «en alabastkrukke med kostbar salve» (vers 7).
Disiplene klaget over sløseriet, men Jesus kalte det «en god gjerning». Med denne
«overstadige» handlingen viste hun hva hun følte for Jesus. Hun har sikkert ikke
visst alt som skulle skje eller hva det ville bety, men hun visste at hun sto i bunnløs
gjeld til Jesus. Derfor ville hun også gi mye tilbake. Kanskje hun hadde hørt ordene
«av den som har fått mye, skal det ventes mye» (Luk 12,48). Men disiplene, som
hadde opplevd mer med Jesus enn hun, misforsto fullstendig.
«Salven var et symbol på at giverens hjerte strømmet over. Den var et ytre tegn
å en kjærlighet som tok imot himmelens gaver til den strømmet over. Og Marias
salving, som disiplene kalte sløseri, gjentar seg tusen ganger i andre mottakelige
hjerter.» – The SDA Bible Commentary, bind 5, side 1101.
Hva burde denne historien lære oss om hvordan vi bør forholde oss til det vi har
fått i Jesus? Hvilke «gode gjerninger» kan vi gjøre for ham ved vår frie vilje, som
svar på det vi har fått i ham?
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DEN NYE PAKT
Les Matt 26,17–19. Hvorfor er det så betydningsfullt at dette skjedde ved påsketi
der? Se også 2 Mos 12,1–17; 1 Kor 5,7.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Historien om utvandringen fra Egypt er en frelseshistorie, en utfrielse, noe Gud
gjorde for dem som de selv ikke kunne gjøre. Et passende symbol på det som Jesus
snart skulle gjøre for alle mennesker!

Les Matt 26,26–29. Hva sa Jesus til disiplene? Hvilken betydning har hans ord for
oss i dag?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus pekte på påskens betydning. Utfrielsen fra Egypt var et eksempel på Guds
herredømme og kraft, men det var ikke nok. Det var ikke den frelsen som hebreerne
virkelig trengte. Vi trenger frelsen i Jesus, det evige liv. «Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første
pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem» (Hebr 9,15).
Jesus viser dem vinens og brødets egentlige betydning: de pekte frem mot hans død
på korset.
Dyreofringene pekte frem mot Jesu død, og nattverden viser tilbake til den. I
begge tilfeller peker symbolene på Jesus på korset.
Men korset er ikke avslutningen. Når Jesus sier at han ikke vil drikke av vintreets
frukt før «den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike» (Matt
26,29), taler han om fremtiden, sin gjenkomst og tiden etterpå.
Tenk på Jesu ord om at han ikke vil drikke av vintreets frukt før vi er sammen i
hans Fars rike. Hva sier dette om den nærhet han vil ha til oss? Hvordan kan vi
komme ham så nær nå?
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GETSEMANE
I påskeuken ofret prestene tusenvis av lam i templet, rett ovenfor Kedron-dalen.
Blodet fra dyrene ble tømt på alteret og rant ned gjennom en kanal til en bekk som
rant gjennom dalen. Bekken kan ha blitt rød av blodet fra lammene. Jesus og disip
lene må ha krysset det røde vannet i bekken på veien til Getsemane.

Les Matt 26,36–46. Hvorfor var Getsemane-erfaringen så tung for Jesus? Hva var
det egentlig som foregikk?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det var ikke fysisk død Jesus var redd for da han ba om at begeret måtte gå ham
forbi. Det begeret han fryktet, var atskillelsen fra Gud. Jesus visste at han måtte skilles fra sin Far hvis han skulle bli synd for oss, dø i vårt sted og bære Guds vrede over
synden. Brudd på Guds lov var så alvorlig at gjerningsmannen måtte dø. Jesus kom
for å ta denne døden på seg for at vi skulle slippe. Det var dette som sto på spill for
Jesus, og for oss.
«Når Kristus tenkte på hva stridens utfall kunne bli, ble hans sjel fylt med redsel
for å bli skilt fra Gud. Satan sa til ham at hvis han gikk i borgen for en syndig verden, ville atskillelsen bli evig. Han ville bli ett med Satans rike, og ville aldri mer bli
ett med Gud. Det fryktelige øyeblikket var kommet – det som skulle avgjøre verdens
skjebne. Menneskehetens skjebne lå dirrende i vektskålen. Selv nå kunne Kristus
nekte å drikke den kalken som var tilmålt straffskyldige mennesker. Ennå var det
ikke for sent. Han kunne tørke den blodige svetten av pannen og overlate menneskene til å omkomme i sin synd. Han kunne si: La overtrederen få straffen for sin synd,
og jeg vil vende tilbake til min Far! Vil Guds Sønn virkelig drikke ydmykelsens og
sjeleangstens bitre kalk? Vil den uskyldige lide følgene av syndens forbannelse for å
frelse de skyldige?» – Alfa og Omega, bind 5, side 236–237, 240–241 [DA 687, 690].
Hva bør det at Jesus gjorde alt han kunne for oss, få å si for vårt liv, spesielt når
det gjelder å hjelpe andre? Hvordan kan vi lære å følge Jesu eksempel?
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JUDAS SELGER SJELEN SIN
Historien om Judas er trist. Hadde han mistet livet før den siste reisen til Jerusalem,
kunne han ha vært en av bibelhistoriens mest aktede helter. Kirkebygg kunne ha blitt
oppkalt etter ham. I stedet forbindes hans navn for alltid med svik og forræderi.

Les Joh 6,70 og Luk 22,3. Hvordan forklarer de det Judas gjorde?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er i orden å gi Satan skylden for det Judas gjorde, men det forklarer ingenting.
Hva var det ved Judas som gjorde at djevelen kunne overtale ham til et slikt svik?
Det står jo også at Satan ville ha Peter (se Luk 22,31). Forskjellen må være at Judas
ikke overga seg helt til Herren. Han må ha klynget seg til synd, et eller annet som
gjorde at Satan kunne få ham til å gjøre det han gjorde. Dette er også en følge av den
frie vilje.

Les Matt 26,47–50 og 27,1–10. Hva kan vi lære av historien om Judas?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Matt 26,47–50 ser vi Judas som anfører for mange soldater (ca. 600), pluss yppersteprestene og de eldste. Han må ha følt seg stor! Når du har noe som folk virkelig
vil ha, har du stor makt, slik som Judas i dette tilfellet. Det er godt nok så lenge du
fremdeles har det de vil ha. Men hvis de er interessert i deg på grunn av det du har
og de så får det de vil ha, da trenger de deg ikke lenger. Om noen timer er Judas
alene og har ingenting.
En annen viktig lærdom peker på hva Judas mistet sin sjel for. Tretti sølvmynter.
Mellom én og fire månedslønner, alt etter hvilken sølvmynt det var snakk om. Men
tenk på hva det kostet ham, om det så hadde vært ti eller hundre ganger så mye! Og
han fikk ingen glede av pengene. Nei, han slengte dem for føttene på dem som hadde
gitt ham belønningen. Er ikke dette et eksempel på at det som får oss til å vende
Jesus ryggen og tape vår sjel, er like lite verdt som de myntene Judas fikk? Han var
så nær det evige liv, og likevel valgte han det bort for ingenting.
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PETERS FORNEKTELSE
Jesus visste allerede at Judas kom til å forråde ham av egen fri vilje. Dette er et av
de mange tilfellene i Bibelen som viser at Guds forutviten om vårt valg ikke krenker
den friheten vi har til å velge. Ikke nok med at han visste om Judas’ svik. Han visste
også at Peter på tross av store ord ville flykte i det avgjørende øyeblikk og gi seg til å
fornekte ham.

Les Matt 26,51–75. Hvorfor fornektet Peter Jesus?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi tror ofte at Peter fornektet Jesus fordi han var redd. Men det var Peter (ifølge
Joh 18,10) som hadde mot til å trekke sverdet mot de romerske soldatene! Peter var
innstilt på å gå ned med flagget til topps – helt til Jesus stoppet ham.
Hva skjedde med Peter fra det øyeblikket han svingte sverdet til bare en liten
stund senere, da han nektet for at han kjente Jesus? Hvorfor sa han at han ikke var en
disippel? Hvorfor sa han: «Jeg kjenner ikke den mannen»? (Matt 26,72).
Kanskje fordi han skjønte at han faktisk ikke kjente Jesus, ikke lenger visste
hvorfor han var kommet og heller ikke hva arrestasjonen betydde. I et fortvilelsens
øyeblikk nektet han for at han noen gang hadde kjent ham. Kanskje fornektet Peter
sin frelser da det gikk opp for ham at han ikke forsto hva Jesus var i ferd med å
gjøre. Han ga opp da han trodde at han så at Jesus ga opp. Peter stolte fremdeles for
mye på sin egen forstand. Heller det enn å tro fullt og fast på Jesus, til tross for alle
de tegnene han hadde sett og til tross for sin bekjennelse av tro på Jesus som Messias
(Matt 16,16). Peters fornektelse viser at selv ikke all verdens mirakler og tegn kan
garantere vår trofasthet mot Gud om ikke hjertet er helt overgitt til ham.
I Lukas’ beretning står det at Jesus «snudde seg og så på Peter» den tredje gan
gen Peter nektet for at han var Jesu disippel (Luk 22,61). Ordet som er brukt, er
emblepo. Det samme ordet er benyttet om at Jesus så dypt inn i Peters sjel den
første gangen de møttes (se Joh 1,42). Hva sier dette om Guds kjærlighet til oss,
også når vi svikter slik som Peter?
______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
I 1959 trengte to småkriminelle seg inn i et hjem i Kansas og drepte foreldrene og
to tenåringsbarn. Før drapsmennene ble funnet, skrev den drepte farens bror dette
brevet til lokalavisen. «Det er mye harme her omkring. Ved mer enn én anledning
har jeg hørt at mannen bør henges fra nærmeste tre når han blir pågrepet. Slik må
vi ikke tenke. Gjort er gjort. Det kan ikke gjøres ugjort ved å ta enda et liv. La oss
heller tilgi slik Gud vil. Det er ikke rett å bære nag. Den som har gjort dette, vil få
vanskelig for å leve med seg selv. Han kan bare finne fred i sjelen ved å gå til Gud
og be om tilgivelse. La oss ikke stå i veien, men heller be om at han må finne fred.»
– Truman Capote: In Cold Blood (New York, 2013) side 124.
Man kan si hva man vil om dødsstraff som en barbarisk skikk, men dette er først
og fremst et uttrykk for den nåde som Kristus gir. Selv etter Peters utilgivelige fornektelse tilga Kristus ham og betrodde ham oppgaven som sjelevinner. «Peter hadde
nettopp bedyret at han ikke kjente Jesus. Nå innså han med bitter sorg hvor godt
Jesus kjente ham, og hvor nøyaktig han hadde lest hans innerste vesen. Jesus visste
om den falskhet i hjertet som han ikke engang selv kjente til.» – Alfa og Omega, bind
5, side 260 [DA 713]. Han visste hva som bodde i Peter før Peter visste det selv, og
han visste hva Peter ville gjøre før Peter visste det. Men likevel var hans kjærlighet og nåde den samme, enda Peter ikke hadde andre enn seg selv å skylde på. Når
vi kommer ut for mennesker som gjør slike feil, må vi vise dem Guds nåde slik vi
gjerne vil oppleve den selv.

Spørsmål til drøftelse

1. C. S. Lewis skrev: «Alle omvendelseshistorier er historien om et velsignet
nederlag.» Hva mente han med det? Hvordan har du opplevd hva dette «ned
erlaget» består i? Hva har lidd nederlag, og hva vinner?
2. I historien om Jesus i Getsemane ber han om at begeret må gå ham forbi, men
bare hvis det er mulig. Hva annet betyr dette enn at Jesus måtte oppgi sitt
liv hvis menneskeheten skulle bli frelst? Hvorfor? Hvorfor var Jesu død som
syndbærer nødvendig? Hvorfor fantes det ingen annen måte å løse syndens
problem på i lys av den store konflikten?
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RESTEN AV BENS HISTORIE
Ben Pilisi, Papua Ny-Guinea
Dette er en fortsettelse av lesningen forrige sabbat, som kom på trykk i 2006.

J

eg er fra landsbyen Bush Bata i provinsen Eastern Highlands på Papua Ny-Guinea. Etter
videregående studerte jeg bokholderi på Sonoma Adventist College, og i 2008 fikk jeg jobb i
regnskapsavdelingen i Western Highlands Mission. Men jeg glemte ikke hjemstedet mitt. Jeg bor
bare en 45 minutters kjøretur unna og ønsket å nå folket der for Jesus. Et av deres største behov
var vann. Hver dag måtte de gå lange veier for å hente vann til landsbyen.
Tanken om vannprosjektet ble født i 2011. Jeg forklarte de unge i landsbyen at vi måtte organisere oss, så en frivillig organisasjon kunne hjelpe oss. ADRA PNG kom til landsbyen og utredet
mulighetene. Det ville la seg gjøre. ADRA ville gjennomføre prosjektet med offentlige midler,
men allerede før prosjektet startet, var det uro i landsbyen på grunn av forhold i terrenget.
Så vi samlet folk til møte hos de eldste, som alle respekterte. De ville vite hvordan det skulle
gjøres. Vannkilden lå 12,5 km borte, og vannet måtte strømme ned og opp, som en slange. Umulig, sa de.
Jeg besvarte alle deres spørsmål og sa: ”Dere tror dere vet dette er umulig. Men jeg sier at Gud
er en nådig Gud, så dere skal likevel få vann. Alt er mulig for Gud.”
Etter omlag åtte måneders arbeid under ledelse av Sinedou Luguna fra ADRA-PNG kunne
kranene åpnes 16. desember 2014. Nå kunne folk i fire store og seks mindre landsbyer drikke
rent, klart vann.
Landsbyen min var den siste som ble knyttet til vannledningen. Da kranene ble åpnet, rant
tårene hos folk. De gamle konene sang og ropte: "Måtte vannet renne i generasjon etter generasjon".
Vannet er viktig for lokalsamfunnet og har åpnet veien for evangeliet. Vi vil starte en kirke
der. Når jeg kan være der, har vi møter hjemme hos meg, ellers har Joe møter med den lille, men
voksende gruppen.
Barna kommer i sabbatsskolen og blir med på gudstjenestene. Foreldrene deres går i pinsemenigheten, men de lar gjerne barna gå på adventistenes møter på grunn av det vi har gjort for
lokalsamfunnet.
Noen av de eldre kom til en møteserie som en lokal forstander fra en nabolandsby holdt på vår
dialekt. Budskapet rørte ved dem, og de spør: ”Hvorfor har vi ikke fått høre dette før? Vi kunne
ha blitt adventister da vi var unge!”
Min far og tanter, onkler og søskenbarn går i pinsekirken. Jeg ber om at de må forstå syvendedags-adventistenes budskap. Mor har vært adventist, men ble pinsevenn da hun giftet seg med far.
Da jeg ble adventist, kom hun også. Jeg ville ikke ha vært her i dag uten Gud. Han hadde en plan
og forvandlet meg så jeg kan velsigne andre.
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Korsfestet og oppstanden

Bakgrunnsstoff
Matt 27,11–26; Joh 3,19; Jes 59,2; Matt 27,45.46.49–54; Hebr 8,1–6; Matt 28,1–20.

Minnevers

Meg er gitt all makt i himmel og på jord! (Matt 28,18).

En annonse i et britisk magasin søkte etter noen som ville donere kroppen sin til
vitenskapen. Det sto at forskerne hadde studert egyptisk mumifisering og trengte
en frivillig med en dødelig sykdom som var villig til å donere kroppen sin etter
døden. Annonsen sa at forskerne trodde de hadde løst hemmeligheten bak hvordan
egypterne gjorde det, og at kroppen «ville bli bevart – kanskje i hundrevis eller
tusener av år» (www.independent.co.uk/news /science/now-you-can-be-mummifiedjust-like-the-egyptians-1863896.html).
Som kristne trenger vi ikke å bekymre oss om å bevare kroppen. Gud har lovet
noe mye bedre. Da Jesus døde, bar han straffen for vår synd. Siden sto han opp og
ble «førstegrøden av dem som er sovnet inn» (1 Kor 15,20). Slik åpnet han veien for
at vår kropp ikke skal bli «bevart» som en annen farao (ikke spesielt pene lik), men
bli forvandlet til en uforgjengelig kropp som skal leve evig.
Denne uken leser vi de siste kapitlene i Matteus. Vi skal studere sannheter omkring Jesu død og oppstandelse og det håpet som disse to hendelsene bærer i seg.
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Søndag

JESUS ELLER BARABBAS
Les Matt 27,11–26. Hva er noen av følgene av det valget folket fikk og det de
valgte?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Morderen Barabbas skulle korsfestes på det midterste korset. De to andre forbryterne kan ha vært hans medsammensvorne. Barabbas var et etternavn, ikke et
fornavn. Bar betyr «sønn av», akkurat som Simon bar Jona betydde «Simon, sønn
av Jona» eller Bartolomeus betydde «sønn av Tolomeo». Barabbas betydde «sønn av
abbas», altså «fars sønn». Mange tidlige manuskripter tilføyer at Barabbas het Jesua
(Jesus) til fornavn. Jesua var et vanlig navn den gang og betyr «Herren frelser.» Så
Barabbas het noe sånt som «Jahve frelser, sønn av far.»
Tenk det!
«Denne mannen hadde påstått at han var Messias. Han hevdet at han hadde myndighet til å innføre et annet system for å få orden på forholdene i verden. Forblindet
av Satan påstod han at alt han kunne tilvende seg ved tyveri og ran, tilhørte ham.
Ved djevelske virkemidler hadde han gjort forunderlige ting. Han hadde fått tilhengere blant folket og egget til opprør mot det romerske styre. Under et dekke av
religiøs iver var han en forherdet og desperat kjeltring, oppsatt på opprør og grusomheter. Ved å la folket få velge mellom denne mannen og den uskyldige Jesus, tenkte
Pilatus at han kunne vekke en viss sans for rettferdighet hos dem.» – Alfa og Omega,
bind 5, side 285 [DA 733].
Pilatus feilregnet seg. Med mindre Den hellige ånd overbeviser oss, vil folk uvegerlig gjøre de gale åndelige valgene, akkurat som folkemengden den gang. Når det
kommer til stykket, må alle velge mellom Kristus og Barabbas, Kristus og syndens
verden, liv og død. «Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde» (Joh 3,19).
Hvorfor foretrekker folk som regel mørket fremfor lyset? Når gjør du det samme?
Hva burde dette si deg om vår syndige natur og vårt behov for full overgivelse til
Herren?
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STEDFORTREDEREN KORSFESTET
Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. Og
ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr:
«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27,45.46). Hvordan skal
dette utropet forstås? Hva betyr det i lys av frelsesplanen?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Matteus nedtegnet det som teologene har kalt «dereliksjonsropet». Dereliksjon har
med å oppgi noe å gjøre, å overlate noe til seg selv. Her ser vi at Jesus følte seg forlatt av sin Far. Mørket som omga landet, symboliserte Guds dom (Jes 13,9–16; Am
5,18–20; Jer 13,16). Jesus opplevde syndens forferdelige følger, full atskillelse fra sin
Far. På våre vegne bar han den dommen over synden som vi skulle ha båret. «Slik
er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han
for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som
venter på ham» (Hebr 9,28; se også 2 Kor 5,21). På korset bruker Jesus uttrykket fra
Sal 22,1, for han opplevde det som mennesker opplever, atskillelse fra Gud på grunn
av synd: «Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler
ansiktet hans så han ikke hører dere» (Jes 59,2).
Det var ikke spillfekteri. Jesus bar virkelig Guds vrede over synd. Straffen for
våre overtredelser falt på ham. Derfor ble hans sjel fylt med forferdelse da han bar
vår syndeskyld. Synden må virkelig være ille i Guds øyne siden ett av guddommens
medlemmer måtte lide for vår synd for at vi skulle få tilgivelse!
Men midt i fortvilelsen ropte Jesus: «Min Gud, min Gud!» Han bevarte troen,
tross alt som skjedde med ham. Han var trofast til siste åndedrett, midt i lidelsene og
følelsen av å være forlatt av sin Far.
Hvordan er det å føle seg skilt fra Gud på grunn av synd? Hvorfor er det å vende
om og påberope seg Kristi rettferdighet eneste vei tilbake?
______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

FORHENGET REVNET, OG KLIPPENE SLO SPREKKER
Evangelistene fortalte om Jesus fra hvert sitt ståsted, men samtlige var opptatt
av hans død. Bare Matteus forteller om de åpne gravene og at forhenget i templet
revnet.

Les Matt 27,49–54. Hvordan skal disse hendelsene forstås? Hvilket håp viser de
til?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus døde rett etter at den rasende folkemengden, som ikke forsto hva han mente,
hadde spottet ham for å ha bedt Elia om hjelp. Deres hån var enda et eksempel på at
Jesus ble misforstått av mange blant sitt eget folk.
Matteus skriver at forhenget i templet revnet fra øverst til nederst. Symbolikken
er ikke til å ta feil av: en ny epoke i frelseshistorien var innledet. Offertjenesten
hadde pekt mot Jesus. Nå var den overflødig. Det gamle symbolet var erstattet av
noe bedre.

Les Hebr 8,1–6. Hva sier disse versene som gjør det lettere å forstå det som

skjedde med den jordiske helligdomstjenesten og hva som har erstattet den?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Matteus sier ikke bare at forhenget revnet. Klippene revnet, gravene åpnet seg, og
noen av de døde ble vakt til live. Slikt kunne bare skje i kraft av det Jesus hadde
utrettet da han døde i vårt sted. Ifølge Matteus skjer det altså ting som det gamle
systemet ikke kunne ha utrettet. «For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort
synder» (Hebr 10,4). Det var naturligvis bare Jesus som kunne ta bort synder, og for
oss er oppstandelsen fra de døde det store løftet om at Jesu tar bort vår synd. Uten
dette løftet har vi ingenting (se 1 Kor 15,13.14.19). I disse første oppstandelsene
(vi vet ikke hvor mange det var) ser vi håpet og løftet om vår oppstandelse når vår
tidsalder er slutt.
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DEN OPPSTANDNE KRISTUS
Den kristne tro dreier seg ikke bare om korset, men også om den tomme graven. De
fleste mennesker, også ikke-kristne, tror jo at en Jesus fra Nasaret døde på et kors.
Ikke lenge etter Jesu tid skrev den romerske historikeren Tacitus: «Under Nero ... ble
den gruppen som folket kaller kristne og som var hatet for sine styggedommer, utsatt
for den mest utsøkte tortur. Mens Tiberius var keiser, led Christus, som var opphav
til navnet, den ekstreme straffen under en av våre prokuratorer, Pontius Pilatus.»
– Tacitus (57–117) [www.causeofjesusdeath.com/jesus-in-secular-history].
Verken da eller nå var det noen videre uenighet om hvorvidt en historisk person
ved navn Jesus ble dømt og korsfestet.
Problemet er oppstandelsen: tanken om at Jesus fra Nasaret, som døde en fredag 
ettermiddag, ble levende igjen søndag morgen. Det er dette mange har vondt for å
tro. Det var nemlig ikke noe særsyn at en jøde ble korsfestet av romerne i Judea. Men
en jøde som sto opp fra de døde etter å ha blitt korsfestet? Det er noe helt annet.
Uten troen på den oppstandne Jesus er det imidlertid ingen kristentro. Paulus
skrev: «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også
tom. ... Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle
mennesker» (1 Kor 15,14.19). Jesu død måtte etterfølges av hans oppstandelse, for
det er oppstandelsen som garanterer vår oppstandelse.
Når det gjelder historien om Jesu oppstandelse, har man to muligheter. Den første
er å betrakte den som sentimental propaganda skrevet av noen av Jesu disipler for
å holde minnet om ham i live, slik vi prøver å holde minnet levende når en kjent
person dør i vår tid. Den andre muligheten er å ta historien om oppstandelsen på alvor: en førstehånds beretning om en helt usedvanlig hendelse, en hendelse som man
senere tolket som viktig for alle som noen gang har levd.
Les Matt 28,1–15. Disiplene var nok glade for at han hadde stått opp, at deres
mester kom tilbake. Men hva er den egentlige grunnen til å glede seg over Jesu
oppstandelse?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

MISJONSBEFALINGEN
Mange synes at det at Jesus dro tilbake til himmelen og overlot tjenesten for evangeliet til mennesker er noe av det som er vanskeligst å begripe. Ofte skuffer vi både
ham og oss selv, og evangeliene viser at hans første tilhengere ikke var noe unntak i
så måte. Men da Jesus betrodde oss tjenesten, viste han sin kjærlighet til oss og vårt
behov for ham.

Les Matt 28,16–18. Sammenlign Jesu ord: «Jeg har fått all makt i himmelen og

på jorden» (vers 18) med Daniel 7,13.14. Hva har disse tekstene med hverandre å
gjøre?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Les Matt 28,19.20 – de siste versene i dette evangeliet. Hva sier Jesus, og hva har
dette med oss å gjøre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ellen G. White antyder at nesten 500 troende var samlet på et fjell i Galilea etter
oppstandelsen (se 1 Kor 15,6.). Misjonsbefalingen gjaldt ikke bare disiplene, men
alle troende. Hun skriver: «Det er en skjebnesvanger feiltagelse å mene at arbeidet
for menneskers frelse utelukkende beror på den ordinerte predikant. Evangeliet er
betrodd alle som har mottatt Ånd fra himmelen. Alle som tar imot Kristi liv, har
myndighet til å arbeide for sine medmenneskers frelse. Menigheten ble opprettet for
å utføre denne gjerning. Alle som tar imot dens hellige løfter, har dermed forpliktet
seg til å være Kristi medarbeidere.» – Alfa og Omega, bind 5, side 368–369 [DA
822].
Har du ofte tenkt på deg selv som Jesu medarbeider? Hvordan kan du bidra til
utbredelsen av evangeliet på en mer aktiv måte?
______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Som de andre evangelistene skrev også Matteus om Jesu oppstandelse. Og i likhet
med dem skrev han nesten ingenting om oppstandelsens egentlige betydning.
Matteus, Markus, Lukas og Johannes fortalte om oppstandelsen, men de ga den ikke
noen teologisk forklaring, enda så viktig den er for kristentroen. Det er hos Paulus
vi får den mest inngående forklaringen på korsets betydning. «Men nå er jo Kristus
stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom
ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske» (1 Kor
15,20–22). Paulus skrev også at vi i dåpen ble «begravet med ham, og i den ble dere
også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de
døde» (Kol 2,12). Peter har også noe å bidra med: «Dette er et bilde på dåpen, som
nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til
Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse» (1 Pet 3,21). Vi vet
ikke hvorfor evangelistene ikke kom med noen forklaring, men enkelte forskere har
sett dette som enda et bevis for sannheten i det de skrev. Hvorfor skulle man ikke
benytte anledningen til å gi en detaljert forklaring på det de ville ha folk til å tro om
oppstandelsen? Hvorfor ikke benytte anledningen til å gi det den betydningen de
ville at det skulle ha hvis det hele var bare oppspinn? Nei, de bare forteller det som
skjedde uten å utbrodere historien med teologiske forklaringer.

Spørsmål til drøftelse

1. Da Jesu døde, revnet forhenget i templet fra øverst til nederst, og en ny pakt
med en ny øversteprest ble innledet: Jesus Kristus. «Så har vi da, søsken, fri
modighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny
og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har
en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og
full av visshet i troen» (Hebr 10,19–21). Hvordan føles det når det går opp for
deg at Jesus er vår øversteprest?
2. Matteusevangeliet favner mange emner. Hva festet du deg særlig ved når det
gjelder fremstillingen av Jesus? Hvordan kan studiet av dette evangeliet gjøre
det lettere å forstå hva det vil si å være kristen og følge Jesu lære?
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TRETTENDE SABBAT
[En leder og to forteller]
Leder: Dette kvartalet har vårt fokus vært på det sørlige Stillehavet.
1. forteller: I øyriket Fiji opplever man en helsekrise. Fire av fem fijianere dør av ikke-overførbare sykdommer, og tallet stiger.
2. forteller: De fire hovedtypene er hjertekarsykdommer, kreft, åndedrettssykdommer og diabetes. 95 % av disse sykdommene er livsstilssykdommer.
1. forteller: Det finnes mange risikofaktorer: manglende aktivitet, høyt inntak av salt, sukker, fett,
alkohol og ferdigmat. Adventistene har visst dette i over 100 år, men å vite det og leve etter det er
to forskjellige ting!
2. forteller: Pastor Luke Narabe, som er leder for Fiji Mission, sier at han vil være et eksempel
på et sunt levesett. Dette er også viktig for predikantene, sier han.
1. forteller: Sammen med helseavdelingen i South Pacific Division har helseavdelingen i Fiji
Mission holdt et ukelangt opplæringskurs for predikanter og forstandere.
2. forteller: ”Myndighetene ble invitert som observatører,” sier pastor Narabe. ”De fikk se vår
strategi: mat, øvelser osv., og alle deltakerne fikk med en stor mappe som viser hva lokale ledere
kan gjøre i nærmiljøet.
1. forteller: Det offentliges representanter sa at ”det er ingen annen organisasjon som har en løsning på helsekrisen hos oss. Men adventistene har et budskap, dere har løsningen!”
2. forteller: På en stor kongress for religiøse ledere ble det konkludert at "ingen annen menighet
har et slikt helsebudskap som adventistene."
1. forteller: Adventistene i Fiji har allerede drevet mye helseopplysende arbeid.
2. forteller: ”Vi vil gjøre alt vi kan nå for folket i Fiji," sier pastor Narabe. "Tiden er kort, og folk
dør stadig yngre. Vi vil føre dem til Jesus."
Leder: I dag kan vi hjelpe våre søsken i Fiji med 13. sabbatsofferet. En del av offeret går til et
helsesenter i Suva. Det skal ha et eget kjøkken for matlagingskurs. I lunsjpausen kan gjestene
få sunn mat. Det skal ha en liten treningssal. Veiledningsrom og bønnerom blir det også. Pastor
Narabe sier at ”senteret blir ett av kirkens redskaper for å nå noen av dem som er vanskeligst å nå.
Vi takker verdensmenigheten for dens hjelp.”
1. forteller: New Zealand er kjent som et av verdens vakreste land. Men fire av ti innbyggere
regner seg nå som ”ikke-religiøse".
2. forteller: Men i et land der de ikke liker at fremmede banker på døra, har Gud åpnet for at
adventbudskapet kan nå de fleste stuer døgnet rundt.
Fortsetter neste side
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1. forteller: Mulighetene for satellittsendinger er begrenset. Men så fikk vi tilbudet. Det kostet
litt mer, men vi når flere. Sendingene kan komme til å nå 69 % av alle hjem. Vi skal også dekke
elleve store sentra med luftbårne sendinger.
2. forteller: Den nye TV-stasjonen vil tilby hele budskapet med et holistisk program som oppfordrer folk til å ”leve mer, elske mer og lære mer.”
1. forteller: Så mye som mulig produseres lokalt. ”Når folk hører sin egen dialekt, lytter de,” sier
Brad Kemp. ”Det er det lokale som skiller oss fra andre kanaler. Offeret 13. sabbat vil hjelpe oss å
lage programmer med lokalt innhold.”
2. forteller: Stasjonen skal fylle 168 timer med innhold hver uke. Vi har planer for stoff som vil
være relevant for en sekulær seerskare. Dessuten blir mange programmer felles for hele det sørlige Stillehavet.
2. forteller: Alle programmene vil være knyttet til gratistilbud på nettstedet. Vi har planer som
skal gi mennesker kontakt med den lokale menighet via media.
1. forteller: Kemp sier: ”Vi må bruke media for å treffe folk hjemme. En slik mulighet har vi ikke
hatt før. Dette går hånd i hånd med at våre kirker blir sentre for sosial påvirkning. Jeg tror ikke
denne døren vil stå åpen i all fremtid. La oss handle mens muligheten er der.”
2. forteller: Takk for at dere gir rikelig den 13. sabbat, slik at lokale programmer kan nå mennesker via Hope Channel New Zealand.
Leder: På øyene i det sørlige Stillehavet er barn og unge blant de mest aktive i menigheten. Men
ofte må de holde møtene sine under åpen himmel, og når det regner, må de avlyse. I dag har vi
muligheten til å gi til 28 barnesentre. De enkle byggverkene vil gi tak over hodet til de unge i
Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Vanuatu og Ny-Caledonia. Takk for at dere støtter opp om
offeret 13. sabbat.
[Offeret tas opp.]

FREMTIDIGE PROSJEKTER
Neste kvartal er fra East-Central Africa Division (ECD) på kartet. Blant prosjektene er internat og
kafeteria ved Adventist University of Central Africa i Kigali, Rwanda, og et senter for barnedisipler,
eller ”tilfluktssted for lam” ved Juba Adventist Central Church i Sør-Sudan.
RAPPORT
Det første kvartalet 2013 bidro offeret 13. sabbat til bygging av tre klinikker på noen av de mest
avsidesliggende steder i Papua Ny-Guinea, Vanuatu og Salomonøyene. Klinikkene er det eneste
medisinske tilbudet for tusenvis av mennesker som bor der og gir adventistene et fotfeste i disse
områdene. Takk for gavene!
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SOLENEDGANG FREDAG KVELD I 2016
		
Januar

DATO

1
8
		
15
		
22
29
Februar
5
		
12
		
19
26
Mars
4
		
11
		
18
		
25
April
1
		
8
		
15
		
22
		
29
Mai
6
		
13
		
20
		
27
Juni
3
		
10
		
17
24
Juli
1
		
8
		
15
		
22
		
29
August
5
		
12
		
19
		
26
September 2
		
9
		
16
		
23
		
30
Oktober
7
		
14
		
21
28
November 4
		
11
		
18
		
25
Desember
2
		
9
		
16
		
23
		
30

OSLO KRISTIANSAND BERGEN
15.24
15.36
15.50
16.06
16.24
16.42
17.00
17.19
17.37
17.54
18.12
18.29
18.46
20.03*
20.20
20.37
20.54
21.11
21.29
21.46
22.02
22.17
22.29
22.39
22.44
22.45
22.42
22.35
22.24
22.10
21.54
21.36
21.18
20.58
20.37
20.17
19.55
19.34
19.13
18.52
18.31
18.10
17.50
17.31
16.13*
15.56
15.42
15.29
15.20
15.14
15.12
15.15
15.22

15.50
16.00
16.13
16.28
16.44
17.01
17.18
17.35
17.51
18.08
18.24
18.40
18.55
20.11*
20.27
20.42
20.58
21.14
21.30
21.45
21.59
22.12
22.24
22.32
22.37
22.38
22.36
22.29
22.20
22.08
21.54
21.38
21.20
21.02
20.43
20.24
20.04
19.44
19.24
19.04
18.44
18.25
18.06
17.49
16.32*
16.17
16.03
15.52
15.44
15.39
15.38
15.41
15.48

15.41
15.53
16.08
16.25
16.43
17.02
17.20
17.39
17.57
18.15
18.33
18.51
19.08
20.25*
20.43
21.00
21.18
21.36
21.54
22.11
22.28
22.43
22.56
23.06
23.12
23.13
23.09
23.01
22.50
22.36
22.19
22.01
21.42
21.22
21.01
20.39
20.18
19.56
19.35
19.13
18.52
18.31
18.11
17.51
16.32*
16.15
16.00
15.47
15.37
15.31
15.29
15.32
15.40

TRONDHEIM BODØ
14.46
15.01
15.20
15.40
16.02
16.24
16.46
17.08
17.29
17.50
18.10
18.31
18.51
20.11*
20.31
20.51
21.12
21.34
21.55
22.17
22.38
22.59
23.17
23.31
23.39
23.40
23.34
23.22
23.05
22.46
22.25
22.02
21.39
21.16
20.52
20.28
20.03
19.39
19.15
18.51
18.27
18.03
17.40
17.17
15.55*
15.35
15.16
14.59
14.46
14.37
14.33
14.36
14.44

13.06
13.36
14.08
14.39
15.09
15.39
16.07
16.34
17.00
17.26
17.51
18.15
18.39
20.04*
20.29
20.55
21.21
21.50
22.20
22.52
23.30
00.22
00.23
23.35
22.59
22.26
21.55
21.55
20.55
20.26
19.57
19.28
18.59
18.31
18.03
17.34
17.06
16.38
15.10*
14.43
14.15
13.49
13.22
12.58
12.40
12.40
13.01

HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST
13.20
14.03
14.41
15.15
15.47
16.17
16.46
17.13
17.40
18.07
18.33
20.00*
20.27
20.56
21.26
21.58
22.34
23.17
00.40
00.29
23.23
22.40
22.03
21.29
20.56
20.24
19.53
19.22
18.51
18.21
17.50
17.20
16.49
16.18
14.47*
14.15
13.41
13.03
12.03
-

12.30
13.33
14.17
14.55
15.29
16.01
16.32
17.01
17.29
17.57
18.25
19.53*
20.22
20.52
21.25
22.00
22.41
23.36
23.40
22.46
22.05
21.27
20.52
20.19
19.46
19.14
18.42
18.10
17.38
17.06
16.34
16.01*
14.27*
13.51
13.12
12.17
-

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.

12.39
13.38
14.22
15.00
15.35
16.08
16.39
17.09
17.39
18.08
19.38*
20.09
20.42
21.17
21.57
22.47
22.51
22.01
21.20
20.42
20.06
19.31
18.57
18.23
17.50
17.16
16.42
16.08
15.32*
13.55
13.13
12.21
-

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

3. kvartal 2016:
Menighetens rolle i lokalsamfunnet
4. kvartal 2016:
Job
1. kvartal 2017:
Den hellige ånd og åndelighet
2. kvartal 2017:
1. og 2. Peter
3. kvartal 2017:
Enhet i Kristus
4. Kvartal 2017:
Forvaltning

TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN
Takk for at du har påtatt deg den viktige oppgaven som gruppeleder/tilrettelegger
for bibelstudier i din menighet!
Det er mange ressurser som kan være til hjelp i forberedelsen. Hver uke skriver
Terje Bjerka en bibelstudieguide og Nina Myrdal gir tips til bibelstudiene. Hvis dette er interessant for deg, kan du abonnere på begge deler ved å sende en forespørsel
til solveig.krusholm@adventist.no. Ellers kan vi nevne at de norske bibelstudieheftene kan lastes ned gratis på: www.bibelstudier.no
Fordi de samme bibelstudiene brukes i mange land, vil du kunne finne mange
nyttige tips og ideer til hvert enkelt studium ved å gjøre et søk på internett. Det
er mange kreative gruppeledere/sabbatsskolelærere som deler sine ideer. Du kan
også få bibelstudiene på andre språk som en app til telefon eller nettbrett. Se listen
under.
SABBATH SCHOOL
http://www.sabbathschoolpersonalministries.org./sabbathschool
SHARING SCRIPTURE
http://www.sabbathschoolteacher.org
SABBATH SCHOOL UNIVERSITY
http://www.sabbathschoolu.org
ADULT BIBLE STUDYGUIDE AUDIO (produsert i Australia)
http://www.sabbathschoolu.podcast.php?channel=4
ANDROID APP
http://www.androidlib.com/android.application.com-su-sabbath_school-qpqqn.aspx
IPHONE AND IPAD APP
http://itunes.apple.com/us/app/sabbath-school/id363595588?mt=8

Deltakelse
Det kan være utfordrende å få alle til å delta i en bibelstudiegruppe/sabbatsskoleklasse, 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 spørsmål 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 eventuelt 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 spørsmålet å begynne med. Først kan det være nyttig å finne ut hva teksten sa til dem
den ble skrevet eller gitt til? Hva forsøkte David å formidle med denne salmen? Det
er først når vi har svart på dette spørsmålet at vi er klare til å tolke og anvende for
oss selv og vår egen situasjon.
Møblering og plassering er viktig når man skal legge til rette for gode samtaler.
Det å sitte i sirkel kan bidra til å sende et signal om at vi snakker sammen, og da
trenger ikke gruppelederen å være så mye mer enn en tilrettelegger. Dersom man
står foran en forsamling hvor deltakerne sitter i rader, forventer de som regel at
gruppelederen skal være den som bidrar mest. Da får man en mer krevende jobb og
må planlegge mer dersom man ønsker deltakelse fra flest mulig.
Modeller for bibelstudium
Det finnes mange modeller for bibelstudium. En mulighet er å lese Bibelen på
tre forskjellige måter: Med mikroskop, teleskop og stetoskop. Først ser man på
detaljene og de små bitene, deretter setter man dem inn i en større sammenheng.
Til slutt lytter man til hjertet. Det er da man stiller spørsmålet: Hva sier teksten til
meg? Hvordan rører dette ved mitt hjerte?
Lykke til med bibelstudiene og ta gjerne kontakt med meg på e-post eller telefon.
Hilsen fra Nina Myrdal
E-post: nina.myrdal@adventist.no
Tlf. 32 16 16 75

105
85
2798
562
3550

58.219
18.646
238.273
105.824
420.962

GRUPPER MEDLEMMER

23.110.000
5.019.000
7.179.000
2.196.000
37.504.000

FOLKETALL

1 Hope Channel Studio, Auckland, New Zealand
2 Family Wellness Center of Influence, Suva, Fiji
3 Barnedisippelsentre i Papua Ny-Guinea, Trans-Pacific Union, Ny-Caledonia

PROSJEKTER:

DISTRIKTER MENIGHETER
421
Australia
New Zealand
142
Papua New Guinea
951
Trans-Pacific
498
Total:
2012
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