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Der forfatternavn ikke er oppgitt, men bare tittelen på en bok eller en artikkel, er 
henvisningen til en av Ellen G. Whites skrifter. Der en norsk oversettelse forelig-
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originalen, med standard forkortelse for tittelen, for eksempel: AA står for Acts of the 
Apostles.
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Bibelen Den hellige skrift, utgitt av Norsk Bibel A/S (forkortet NBK).



1) Hva vil du at folk skal vite om deg?
At jeg ber. At jeg er Guds barn. At jeg 
ønsker å leve som Jesus gjorde, men at jeg 
også trenger en vennlig og støttende hånd 
på min skulder, for jeg er også et feilende 
menneske som trenger Guds nåde. 

2) Hvilket forhold har du til bibel -
  studie grupper?
Å være en del av et fellesskap som er på 
vandring mot mer kunnskap og mer innsikt 
i en så spesiell bok som det Bibelen er, gjør 
at jeg gleder meg til sabbatsskoletiden.

3) På hvilken måte deltar du i studie-
grupper: stiller du flest spørsmål eller 
gir du svar?
Stiller spørsmål. Det er spennende å høre 
hvordan andre tenker.

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest betatt 
av?
Enok. Jeg fascineres av at han vandret 
med Gud. Og jeg har mange ganger 
fundert på hvordan det måtte være for 
Enok å leve så nært Gud. Jeg vet at Gud 
ønsker fortrolig samfunn med alle 
mennesker, og jeg tror vi har muligheten 
til å vandre med Gud i hverdagen vår. 

5) Hva er etter din mening den viktigste 
boken i Bibelen?
Johannes’ evangelium. Jeg finner det 
meningsfylt å lese om Jesu møte med 
mennesker. Denne boken forteller så 
tydelig hvem Jesus er og hva hans hensikt 
med å komme til denne jorden var, nemlig 
å redde det som var tapt. Dette er en bok 

som er full av oppmuntring og fantastiske 
løfter, syns jeg.

6) Identifiserer du deg med den bort-
komne sønnen eller broren hans?
Har kanskje opplevd begge deler. For når 
jeg har oppført meg dumt og kjenner at jeg 
trenger å vende meg om eller å skifte 
retning, så er det godt å vite at den 
bortkomne sønnen ble godt mottatt av 
faren sin, selv om han hadde oppført seg 
skikkelig dumt. Og noen ganger opplever 
jeg nok at jeg er jo den som er hjemme og 
oppfører meg fint, og som kanskje burde 
glede meg mer over dem som vender hjem. 

7) Hva er det beste du har opplevd i en 
bibelstudiegruppe?
Jeg tror det var den gangen vi fikk besøk i 
klassen av ei ung dame som hadde mange 
spørsmål om Bibelens tro og lære. Han 
som var lærer den sabbaten, møtte henne 
på en så fantastisk måte at jeg skulle ønske 
vi kunne holde på med bibelstudier enda 
lenger enn den timen som var satt av til 
dette. Og vi holdt faktisk på i halvannen 
time! Spørsmålene hennes ble besvart på 
en slik måte at jeg opplevde det som om 
Gud selv var i klassen den sabbaten. 

8) Er det mulig å lese Bibelen uten å bli 
politisk engasjert?
Nei, det tror jeg ikke. Å lese Bibelen fører 
til en endring inni mennesker, og dersom 
man skal leve opp til det man lærer i 
Bibelen, så havner man i situasjoner der 
man er nødt til å tone flagg. På den måten 
blir man politisk engasjert i det samfunnet 
man lever.

Åtte faste
Irene Rognlie Størkersen er lærer ved Rosendal skole i 
Mjøndalen. Hun er glad i friluftsliv, familie og bønn. Fo
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REDAK TØRENS FORORD

Martin Luther og Galaterbrevet

Den protestantiske verden skal snart feire 500-års jubileet for reformasjonen, da Martin 
Luther under Den hellige ånds ledelse ga millioner av mennesker del i viktige bibel-
ske sannheter som hadde vært skjult under århundrer med overtro og tradisjoner. Man 
kan si at protestantismen ble til på Galaterbrevets (og Romerbrevets) sider for et halvt 
årtusen siden! Mens Martin Luther leste Galaterbrevet ble han grepet av budskapet om 
rettferdiggjørelse ved tro, den sannheten som førte til reformasjonen og satte millioner 
av mennesker fri fra århundrers teologiske og kirkelige vrangforestillinger. Det han 
leste i denne boken, forandret Luther, og verden har ikke vært den samme siden. 

Syvendedags Adventistkirken kom mange århundrer etter Luther, men står også i 
gjeld til Galaterbrevet. Det var gjennom studiet av Galaterbrevet at E. J. Waggoner og 
A. T. Jones hjalp Syvendedags Adventistkirken å gjenoppdage sannheten om rettfer-
diggjørelse ved tro i 1880- og 1890-årene. 

Hva er det ved Galaterbrevet som har gjort det til reformasjonens ryggrad? Hvorfor 
har dette brevet rørt ved så mange hjerter? Galaterbrevet tar opp emner som er viktige 
for den kristnes sjeleliv på en måte som skiller seg ut fra resten av Bibelens bøker. I Ga-
laterbrevet tar Paulus opp spørsmål som frihet, lovens rolle i frelsen, vår stilling i Kristus 
og det som kjennetegner det åndsfylte liv, samt det gamle spørsmålet om hvordan 
syndere kan komme i et rett forhold til en hellig og rettferdig Gud. Det var dette, kanskje 
mer enn noe annet, som satte Martin Luther på en kurs som han ikke vek av fra.

Det finnes andre bøker, så som Romerbrevet, som tar opp enkelte av disse spørsmå-
lene, men Galaterbrevet er annerledes. Ikke bare er det kortere, men dets store emner 
er beskrevet på et svært personlig og sjelesørgerisk vis, som ikke kan unngå å røre ved 
den som er mottakelig for Guds Ånd.

Selv om brevet taler til oss på et personlig plan, kan vår forståelse bli styrket av å 
kjenne den historiske sammenhengen. 

Mange forskere mener at Galaterbrevet kan være det tidligste av Paulus’ brev, kan-
skje skrevet i år 49, etter kirkemøtet i Jerusalem (Apg 15). Kanskje er dette det eldste 
kristne dokument som finnes. Som det går fram av Apostlenes gjerninger og Galater-
brevet raste det en innbitt strid om frelsen i oldkirken, især hedningenes frelse. Ifølge 
en gruppe jødekristne var det ikke nok at hedningene bare trodde på Jesus. De skulle 
omskjæres og følge Moseloven (Apg 15,1). Så det er ingen overraskelse at noen av dem 
troppet opp da Paulus startet en hedningkristen menighet i Galatia. De ville ha orden 
på tingene. 

Da Paulus fikk høre det, reagerte han sterkt. Han skjønte at det falske evangeliet om 
frelse ved tro og gjerninger truet med å undergrave Kristi verk. Han skrev et ildfullt 
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forsvar for evangeliet og sendte det til galaterne. I sterke ordelag viste han hva slags 
lære dette egentlig var – ren og skjær lovtrelldom. 

Bibelstudiet dette kvartalet lar oss lytte til apostelen Paulus når han bønnfaller 
galaterne om å være tro mot Jesus. Samtidig kan vi reflektere over vår egen forståelse 
av de sannhetene som åpnet veien for Luthers brudd med Roma og gjenreisningen av 
Bibelens evangelium.

Carl Cosaert er professor i bibelske studier ved Walla Walla University i College Place, Washington. 
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Kyss fra himmelens Gud 
Av Irene r. StørkerSen

Bibelhistoriene er ofte korte. I løpet av få vers 
får vi et lite innblikk i en helbredelse eller en 
lignelse. Hvordan opplevde folket Jesus i aksjon? 
Irene Rognlie Størkersen har levd seg inn i en del 
av persongalleriet rundt Jesus og ser de kjente 
historiene fra deres perspektiv. Med glimrende 
fortellerkunst tar forfatteren oss med på en vand-
ring med Jesus.

Irene skriver i forordet bl.a.: «Bibelfortelling-
ene i evangeliene fascinerer meg, og jeg blir be-
rørt av hvordan Jesus møter mennesker. Kvinner, 
menn og barn, alle er de verdifulle for Mesteren. 
Ingen går videre uten å ha blitt berørt og fått livet 
sitt forandret etter å ha møtt Jesus…

Bibelen utbroderer ikke historiene, men gir bare noen få detaljer som hjel-
per meg til å se situasjonen for mitt indre blikk. Spesielt godt liker jeg beskri-
velsen av hvordan Jesus helbreder en døv mann. Han tar ham med seg avsides. 
Det forteller meg at Jesus vet og forstår hva som er lurt i enhver situasjon. Jeg 
tror Jesus tok mannen avsides for å la ham lytte til noen få og gode lyder. Jeg 
ser for meg at den døve må ha elsket stemmen til Jesus, som var det første han 
hørte, en mild og vennlig stemme. Skaperens stemme.»

138 sider, heftet
Varenr. 3461
Ordinær pris: kr 226
Bokklubbpris: kr 198
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kvartal i et hefte. Det er forlaget i England som deler inn materialet slik. 

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

Companion Book
Hvert kvartal kommer det ut en bok som består av 13 kapitler (1 for 
hver uke) med mange gode tanker rundt de samme temaene som bibel-
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Collegiate Quarterly
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passer til tenåringer/ungdommer/studenter. Det er mye brukt på universi-
tetene, hvor studentene forstår og kan snakke engelsk. 
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Postboks 103, 3529 RØYSE Tlf. 32 16 15 60, faks 32 16 15 51 eller epost: 

ordre@norskbokforlag.no



Studium 1 1. juli

Bakgrunnsstoff
Apg 6,9–15; 9,1–9; 1 Sam 16,7; Matt 7,1; Apg 11,19–21; 15,1–5.

Minnevers
Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de lovpriste Gud og sa: «Så har da Gud 
også latt hedningene få vende om til livet!» (Apg 11,18). 

Det er ikke vanskelig å forstå Saulus av Tarsus (kjent som apostelen Paulus etter 
omvendelsen) og hvorfor han gjorde det han gjorde. Som from jøde var han opplært 
i betydningen av loven og Israels snarlige politiske frelse. Derfor var tanken om at 
Messias skulle være henrettet som en simpel forbryter så grusom at han ikke kunne 
tolerere den. 

Ikke rart at han var overbevist om at Jesu tilhengere forrådte loven og stakk kjep-
per i hjulene for Guds plan med Israel. Deres påstander om at den korsfestede Jesus 
var Messias og at han hadde stått opp fra de døde, måtte være regelrett frafall. Slik 
galskap kunne man ikke godta, heller ikke mennesker som insisterte på slikt. Saulus 
var fast bestemt på å være Guds redskap for å få utryddet denne læren. Når vi møter 
ham første gang i Skriften, er han en forfølger av landsmenn som trodde at Jesus var 
Messias.

Men Gud hadde andre planer for Saulus, planer han ikke kunne ha forestilt seg: 
Ikke bare skulle han forkynne at Jesus var Messias, han skulle gjøre det blant hed-
ningene!

Paulus:  
Hedningenes apostel

8 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 7
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Studium 1  /  1. juli Søndag

FORFULGTE DE KRISTNE 

Saulus av Tarsus opptrer første gang i Apostlenes gjerninger under steiningen 
av Stefanus (Apg 7,58) og siden i forbindelse med den forfølgelsen som brøt ut 
i Jerusalem (Apg 8,1–5). Peter, Stefanus, Filip og Paulus spiller en viktig rolle i 
Apostlenes gjerninger fordi de var med da kristentroen spredte seg ut over den 
jødiske verden. Stefanus er spesielt viktig fordi hans forkynnelse og martyrdød fikk 
stor betydning for Saulus av Tarsus.

Stefanus var også gresktalende jøde og en av de sju opprinnelige diakonene (Apg 
6,3–6). Ifølge Apostlenes gjerninger begynte en gruppe jøder som hadde flyttet til 
Jerusalem fra utlandet (Apg 6,9), å diskutere Jesus med Stefanus om det han forkyn-
te. Det kan godt tenkes at Saulus av Tarsus deltok i disse diskusjonene. 

Les Apg 6,9–15. Hvilke anklager ble rettet mot Stefanus? Hva minner disse ankla
gene om? (se også Matt. 26,59–61).

Fiendskapet mot Stefanus’ forkynnelse later til å bunne i to ting. For det ene pådro 
han seg motstandernes vrede ved ikke å gi jødenes lov og tempelet en fremskutt 
plass, enda dette var samlingspunktet for jødedommen og symboler på folkets religi-
øse og nasjonale identitet. Ikke nok med at Stefanus tonet ned betydningen av disse 
symbolene: Han forkynte at Jesus, som den korsfestede og oppstandne Messias, var 
det egentlige midtpunktet for jødenes tro. 

Så det er ikke rart at han pådro seg fariseeren Saulus’ vrede (Fil 3,3–6). Saulus’ 
iver i sin motstand mot de første kristne tyder på at han kan ha tilhørt en streng og 
militant krets blant fariseerne. Saulus innså at de store profetiske løftene om Guds 
rike ennå ikke var oppfylt (Daniel 2; Sak 8,23; Jes 40–55), og han trodde nok at det 
var hans oppgave å hjelpe Gud å fremskynde denne dagen. Det kunne oppnås ved å 
rense Israel for religiøst frafall og tanken om at Jesus var Messias.

Saulus var sikker på at han hadde rett og kviet seg ikke for å drepe dem han 
mente tok feil. Iver og overbevisning er vel og bra, men hvordan kan vi lære å 
mildne vår iver med erkjennelsen av at det kan tenkes at vi tar feil?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  1. juli

SAULUS’ OMVENDELSE

«Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forføl
ger» (Apg 9,5). 

Saulus’ forfølgelse av den første menighet begynner i det små (han holder kappen for 
dem som dreper Stefanus), men den tiltar raskt (se Apg 8,1–3; 9,1.13.14.21.22; 22,3–5). 
Flere av de ordene Lukas benytter for å beskrive Saulus, tegner et bilde av et vilt, 
rasende dyr eller en plyndrende soldat som er oppsatt på å knuse motstanderen. Det 
ordet som er oversatt «slepte ut» i Apg 8,3, blir i den greske oversettelsen av GT (Sal 
80,14) brukt til å beskrive villsvinets destruktive fremferd. Det var ikke noe halvhjer-
tet over Saulus’ korstog. Det var en gjennomført plan om å utrydde kristentroen. 

Se på de tre beskrivelsene av Sauls omvendelse (Apg 9,1–18; 22,6–21 og 26,12–
19). Hvilken rolle spilte Guds nåde i dette? Altså: I hvilken grad fortjente Saulus den 
godhet Herren viste ham? 

Menneskelig sett må Saulus’ omvendelse ha fortont seg som umulig (derfor ble også 
nyheten om den møtt med skepsis).

Saulus fortjente straff, men i stedet viste Gud ham nåde. Men legg merke til at 
omvendelsen ikke fant sted i et vakuum. Den ble heller ikke påtvunget ham. 

Saulus var ingen ateist. Han var religiøs, men han tok feil om Gud. Jesu sa: «Det 
blir hardt for deg å stampe mot brodden» (Apg 26,14). Dette tyder på at Ånden hadde 
arbeidet med Saulus. En «brodd» var en kjepp med en skarp spiss som man stakk 
borti oksene når de ikke ville pløye. Saulus hadde stampet mot Guds brodd en stund, 
men på veien til Damaskus fikk han et møte med den oppstandne Jesus og bestemte 
seg for ikke å stampe imot lenger. 

Tenk på din egen omvendelse. Den var kanskje ikke så dramatisk som Saulus’ (de 
færreste er det), men hvordan fikk du del i Guds nåde? Hvorfor er det viktig at vi 
ikke glemmer det vi har fått i Kristus? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  1. juli

SAULUS I DAMASKUS

Under møtet med Jesus mistet Saulus synet og fikk beskjed om å oppsøke et hus der 
det bodde en som het Judas. Der skulle han vente på en viss Ananias. Blindheten var 
en påminnelse om den åndelige blindheten som hadde fått ham til å forfølge dem 
som trodde på Jesus. 

Men møtet med Jesus på veien til Damaskus forandret alt. Saulus forestilte seg at 
han hadde rett, men han hadde tatt grundig feil. Han hadde ikke arbeidet for Gud. 
Han hadde motarbeidet ham. Den Saulus som kom fram til Damaskus, var en annen 
enn fariseeren som hadde forlatt Jerusalem. Han tok ikke mat til seg de tre første 
dagene i Damaskus. Han fastet og ba og tenkte over det som hadde skjedd. 

Les Apg 9,10–14. Forestill deg hvilke tanker Ananias må ha gjort seg: Forfølgeren 
Saulus trodde på Jesus og var blitt Paulus, Guds utvalgte apostel som skulle føre 
evangeliet ut til hedningene (se Apg 26,16–18). 

Ikke rart at Ananias var forvirret. Når menigheten i Jerusalem nølte med å godta 
Paulus hele tre år etter omvendelsen (Apg 9,26–30), kan man forestille seg hvilke 
spørsmål og bekymringer som hjemsøkte de troende i Damaskus bare noen dager 
etter at det skjedde! 

Legg også merke til at Herren viste seg for Ananias i et syn og fortalte ham den 
overraskende nyheten om Saulus av Tarsus. Noe mindre enn et syn ville kanskje 
ikke ha overbevist ham om at det stemte at han som hadde forfulgt de jødekristne, 
var blitt en av dem.

Saulus hadde forlatt Jerusalem med overprestenes fullmakt til å utrydde kris-
tentroen. Men Gud hadde en annen fullmakt til ham, med langt høyere myndighet. 
Saulus skulle føre evangeliet ut til hedningene. Denne tanken må ha vært et enda 
større sjokk for Ananias og de andre jødekristne enn det at Saulus var kristen.

Saulus hadde prøvd å bremse utbredelsen av den kristne tro, men Gud ville bruke 
ham til å utbre den langt ut over det noen jødisk kristen hadde forestilt seg. 

Les 1 Samuel 16,7; Matt 7,1 og 1 Kor 4,5. Hva sier versene om hvorfor vi må være 
forsiktige når vi bedømmer andre menneskers åndelige erfaring? Hvordan har du 
feilvurdert andre, og hva har det lært deg? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EVANGELIET GÅR TIL HEDNINGENE

Hvor ble den første hedningkristne menigheten opprettet? Hva fikk de troende til å 
dra dit? (Apg 11,19–21.26). Hva minner dette deg om fra GTs tid? (se Dan 2). 

Den forfølgelsen som brøt ut i Jerusalem etter Stefanus’ død, fikk mange jødekristne 
til å flykte 50 mil nordover til Antiokia. Byen var hovedstad i den romerske provin-
sen Syria. Bare Roma og Alexandria var viktigere enn Antiokia. Befolkningen var 
på rundt en halv million og uhyre kosmopolitisk. Stedet var altså ideelt, både for en 
hedningkristen menighet og som utgangspunkt for oldkirkens misjonsarbeid.

Hva skjedde i Antiokia som førte til at Barnabas besøkte byen og senere hentet 
Paulus for å arbeide sammen med ham der? Hvilket inntrykk får man av menig
heten? (Apg 11,20–26).

Det er ikke lett å lage en kronologi over Paulus’ liv. Men det kan ha gått ca. fem år 
mellom hans besøk i Jerusalem etter omvendelsen (Apg 9,26–30) og innbydelsen til å 
arbeide sammen med Barnabas i Antiokia. Hva drev Paulus med i disse årene?  
Det er ikke godt å si. Men ut fra det han skriver i Gal 1,21 kan det tenkes at han 
forkynte evangeliet i deler av Syria og Kilikia. Noen har ment at det kan ha vært 
i denne tiden at familien avskrev (Fil 3,8) ham og han opplevde mye av det han 
nevner i 2 Kor 11,23–28. Menigheten i Antiokia blomstret under Åndens ledelse. 
Beskrivelsen i Apg 13,1 tyder på at byens kosmopolitiske natur snart kom til å 
avspeile seg i menighetens etniske og kulturelle mangfold. (Barnabas var fra Kypros, 
Lukius fra Kyréne, Paulus fra Kilikia, Simon var trolig fra Afrika, og mange troende 
hadde vært hedninger.) Ånden ville nå føre evangeliet ut til enda flere hedninger ved 
å gjøre Antiokia til base for misjonsarbeid ut over Syria og Judea. 

Les igjen Apg 11,19–26. Hva kan man lære av menigheten i Antiokia – en mang
foldig menighet både kulturelt og etnisk – som kan hjelpe oss å kopiere det gode 
som skjedde der?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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INDRE STRID

Ingenting mennesker holder på med, er fullkomment, og det gikk ikke lenge før det 
oppsto problemer i oldkirken.

For det første var ikke alle begeistret for at hedningene slapp til i menigheten. 
Uenigheten gjaldt ikke hedningemisjonen som sådan, men kriteriene for 
medlemskap. Noen mente at det ikke var nok å tro på Jesus. Det å være kristen, var 
noe mer. Man skulle omskjæres og følge Moseloven. Skulle hedningene bli kristne 
på ordentlig, måtte de omskjæres, mente de. (Peters opplevelse med Kornelius og 
reaksjonene i Apg 10,1–11,18 gir oss innblikk i skillet mellom jøder og hedninger.) 

De offisielle besøkene fra Jerusalem for å føre tilsyn med Filips arbeid blant sam-
aritanene (Apg 8,14) og arbeidet blant hedningene i Antiokia (Apg 11,22) kan tyde 
på bekymring over innlemmelsen av ikke-jøder i det kristne fellesskapet. Reaksjo-
nen på at Peter døpte Kornelius, som var en uomskåret romersk soldat, avdekker de 
første troendes uenighet når det gjaldt hedningene. Enkelte kan nok ha følt ubehag 
ved at en og annen hedning som Kornelius ble tatt opp i menigheten. Men da Paulus 
slo menighetens dører opp på vidt gap for hedninger bare de trodde på Jesus, prøvde 
noen bevisst å undergrave hans misjon. 

Hva gjorde visse troende fra Judea for å motvirke Paulus’ arbeid blant de hedning
kristne i Antiokia? Apg 15,1–5. 

Apostelmøtet i Jerusalem (Apg 15) tok parti for Paulus når det gjaldt omskjærel-
sen, men motstanden tok ikke slutt. Om lag sju år senere, da han siste gang besøkte 
Jerusalem, var det ennå mange som mislikte hans evangelium. Ja, da Paulus besøkte 
tempelet, kostet det ham nesten livet fordi jøder fra Lilleasia ropte: «Israelitter, kom 
og hjelp! Her er mannen som overalt lærer alle slikt som er imot folket og loven og 
dette sted» (Apg 21,28; se også 21,20.21).

Tenk deg at du var en av de jødekristne som ikke likte det Paulus lærte. Kan man 
forstå deres bekymring og motstand? Hva kan dette lære oss om hvordan våre 
fordommer og våre kulturelle (og religiøse) synspunkter kan føre oss på villspor? 
Hvordan kan vi lære å ikke gjøre den samme feilen, tross gode intensjoner?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Om forholdet mellom personlig omvendelse og menigheten: Les «Individual 
Independence» side 430–434 i Testimonies for the Church, bind 3. Du finner kart og 
omtale av Paulus’ tidlige liv i SDA Bible Commentary, bind 6, side 226–234. 

«Tidligere var Paulus kjent som en ivrig forsvarer av jødenes religion og en utret-
telig forfølger av Jesu disipler. Han var uredd, hemningsløs og energisk. Evner og 
utdanning gjorde ham dugelig til de fleste stillinger. Hans argumenter var uvanlig 
innlysende, og med bitende ironi satte han motstandere i situasjoner som var lite 
misunnelsesverdige. Nå så jødene denne usedvanlig løfterike unge mannen i lag med 
dem han tidligere hadde forfulgt. Fryktløst prekte han i Jesu navn. 

Når en general faller i kamp, er det et tap for hæren hans, men hans død styrker 
ikke fienden. Går derimot en framtredende person over til motstanderen, er det ikke 
bare slutt på hans tjeneste, men de som han slutter seg til, høster avgjorte fordeler. 
Gud kunne lett ha drept Saulus fra Tarsus på veien til Damaskus og på den måten 
svekket de krefter som forfulgte de kristne. Men i samsvar med sitt forsyn valgte 
han å spare Saulus’ liv, samtidig som han omvendte ham. På den måten førte Gud 
en av fiendens toppmenn over på Kristi side. Paulus var en fremragende taler og en 
skarp kritiker som med sin urokkelige holdning og sitt store pågangsmot hadde alle 
de egenskaper det var behov for i den første menighet.» – Alfa og Omega, bind 6, 
side 88–89 [AA 124]. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva kan vi lære av at noen av Paulus’ verste motstandere var andre 

jødekristne? 

2. Hvordan kan du stå for religiøse prinsipper og likevel være sikker på at du 
ikke slåss mot Gud?

Sammendrag
Møtet med den oppstandne Jesus på veien til Damaskus ble avgjørende for Paulus’ 
liv og urkirkens historie. Gud tok ham som en gang hadde forfulgt menigheten og 
gjorde ham til sitt utvalgte redskap til å føre evangeliet ut til hedningene. Men det 
fantes folk i menigheten som hadde vanskelig for å svelge at Paulus innlemmet 
hedninger i menigheten uten andre krav enn tro. Dette viser hvordan fordommer kan 
hindre misjonsarbeidet. 
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INDIAS NYE OPPLÆRINGSSENTER
Sentral-India

Adventistkirkens første store opplærings- og kon-
feransesenter i India er under oppførelse. Det vil 

gjøre det lettere å organisere store møter, og barna der 
kan ta med seg vennene sine i kirken. Dette er ett av de 
fem prosjektene dette kvartalet.

Pioneer Memorial Discipleship Training Center er 
oppkalt etter de første misjonærene til India for 100 år 
siden. De var første generasjon indiere.

Senteret skal ha en stor møtesal, seminarrom, kafe-
teria og gjesteværelser og skal betjene medlemmer over 
hele Sørasia-divisjonen.

Man har manglet et opplæringssenter i divisjonen. 
Vara Prasad Jacob er leder for området, og han liker at man får den store møtesalen med 1000 sto-
ler, gjesterom og spisesal. Da slipper man å bo og spise ute i byen, som er en stor ekstrakostnad.

De to første etasjene er en gave fra en privat giver. En del av offeret 13. sabbat vil gå til å 
bygge 3. etasje, der det skal være gjesterom.

Beliggenheten blir ideell for opplæring, og senteret ligger i en del av India som er relativt 
positiv til kristendommen. Her drives det mye evangelisering. Det er lett å nå stedet med buss, tog 
og fly.

Barna på skolen som ligger på samme tomt, gleder seg til senteret blir ferdig. De fleste av de 
700 elevene er adventister og har ikke noe kirkebygg som er stort nok. Kirken har plass til 250, 
og 250 andre presser seg sammen i skolens kafeteria. Barna sier det blir lettere å invitere vennene 
med når senteret står ferdig.

John (16) går i 10. klasse. Han lærte om Gud og sabbaten på skolen og bor på skolen sammen 
med 450 andre. Han fortalte sin far om det han lærte, og faren ble døpt for to år siden. John ble 
døpt i fjor. 

Vinutna (17) liker å synge. Nå er koret på bare 35 elever på grunn av plassmangel. Men i det 
nye senteret blir det plass til flere som kan synge til Guds ære.

Husk Pioneer Memorial Discipleship Training Center i dine bønner og med dine gaver.

• India er verdens sjuende største 
land i areal. Bare Kina har flere 
innbyggere.

• India har 10 000 storbyer. 50 er 
millionbyer.

• Indias økonomi vokser sterkt, men 
mange lever under fattigdomsgren-
sen. Nesten halvparten er analfa-
beter, og mange lider av sykdom og 
dårlig kosthold.
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Paulus’ myndighet og 
evangelium

Bakgrunnsstoff
2 Pet 3,15.16; Gal 1; Fil 1,1; Gal 5,12.

Minnevers
Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Vil jeg bare være 
mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var 
jeg ikke Kristi tjener (Gal 1,10).

Noen studenter bygget et senter der alle var velkommen, uansett rase, kjønn, sosial 
stilling eller religiøs overbevisning. Tenk deg at de kom tilbake mange år senere og 
oppdaget at andre hadde bygget om senteret. I stedet for det store rommet med god 
plass til samtaler – som var bygget for at alle skulle føle tilhørighet – var det blitt 
mange mindre rom med adgang basert på rase, kjønn osv. Studentene som sto for 
ombyggingen, kan ha sagt at deres rett til å foreta disse endringene hadde århundre-
gamle røtter. 

Dette var situasjonen da Paulus skrev brevet til menighetene i Galatia. Vranglæ-
rere hadde utfordret hans plan om å la hedningene slutte seg til menigheten bare på 
grunnlag av tro. De sa at hedningene måtte omskjæres før de kunne bli medlemmer. 
Men Paulus så at dette var et angrep på selve kjernen i evangeliet. Derfor måtte han 
ta affære. Svaret ble Galaterbrevet.
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BREVSKRIVEREN PAULUS

Les 2 Pet 3,15.16. Hva sier dette om urkirkens holdning til Paulus’ skrifter? Hva 
sier det om inspirasjonen? 

Da Paulus skrev til galaterne, var det ikke for å skape et litterært mesterverk. Nei, 
under Den hellige ånds ledelse tok han opp slikt som opptok ham og de kristne i 
Galatia.

Slike brev som Galaterbrevet spilte en viktig rolle i Paulus’ virksomhet. Som 
hedningenes misjonær grunnla han en rekke menigheter i middelhavsområdet. Han 
besøkte dem så ofte som mulig, men han kunne ikke bli lenge på hvert sted. Mens 
han var borte, skrev han brev til menighetene og veiledet dem. Med tiden ble disse 
brevene delt med andre menigheter (Kol 4,16). Enkelte av brevene har gått tapt, men 
minst tretten er bevart i NT. Det vi leste fra Peter ovenfor, viser at brevene hans 
ble regnet som en del av Skriften. Dette viser hvor viktig hans verk var alt tidlig i 
kirkens historie. 

Det var en gang da enkelte trodde at Paulus-brevene var unike i sin utforming, en 
egen tekstform som Ånden hadde skapt til å formidle Guds inspirerte ord. Dette en-
dret seg da de to unge Oxford-forskerne Bernard Grenfell og Arthur Hunt oppdaget 
ca. 500 000 bruddstykker av gamle papyruser i Egypt (tekster skrevet på papyrus, 
et vanlig skrivemateriale i flere hundre år før og etter Kristus). I tillegg til noen av 
de eldste avskriftene av NT fant de fakturaer, skatteoppgjør, kvitteringer og private 
brev. 

Til alles overraskelse viste det seg at Paulus’ brev var utformet på samme måte 
som alle datidens brev. Brevene hadde (1) en innledning som nevnte senderen og 
mottakeren, og deretter en hilsen, (2) noen ord til takk, (3) brevets hovedinnhold og 
til sist (4) avsluttende bemerkninger. 

Kort sagt: Paulus skrev slik andre på hans tid gjorde, og han talte til sine samti-
dige i et format og en stil som de var fortrolig med.

Hva slags uttrykksmiddel, format og stil tror du Gud ville ha brukt for å nå men
neskene hvis Bibelen var blitt skrevet i vår tid?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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PAULUS FÅR KALLET 

Stort sett følger Paulus’ brev samme format som andre av oldtidens brev, men i 
Galaterbrevet er det flere ting som ikke finnes i de andre brevene hans. Når man ser 
dette, kan forskjellene gjøre det lettere å forstå den situasjonen Paulus sto overfor.

Sammenlign hans åpningshilsen i Gal 1,1.2 med det han skriver i Ef 1,1; Fil 1,1 og 2 
Tess 1,1. Hva er likhetene og forskjellene mellom hans hilsen i Galaterbrevet og de 
andre brevene?

Paulus’ hilsen i Galaterbrevet er litt lenger enn i de andre brevene, og han gjør mye 
for å vise hva grunnlaget for hans apostelembete er. Ordet apostel betyr «en som er 
sendt», eller «en budbærer». I NT gjelder det de opprinnelige tolv som Jesus valgte 
og andre som han viste seg for og satte til å være hans vitner (Gal 1,19; 1 Kor 15,7). 
Paulus sier at han tilhører denne gruppen utvalgte. 

Når Paulus i den grad understreker at han ikke har sitt apostelembete fra men-
nesker, tyder det på at noen i Galatia prøvde å undergrave hans stilling som apostel. 
Hvorfor? Som vi så var det noen som ikke likte at Paulus lærte at frelsen bare kom 
av troen på Jesus og ikke lovgjerninger. De følte at hans evangelium undergravde 
lydigheten. Og de var utspekulert. De visste at grunnlaget for Paulus’ evangelium 
var direkte knyttet til det som var kilden til hans apostoliske myndighet (Joh 3,34), 
så de angrep denne myndigheten. 

Men de nektet ikke for at Paulus var apostel. De sa bare at det egentlig ikke var 
så viktig. Trolig sa de at han ikke var en av Jesu opprinnelige disipler. Derfor hadde 
han ikke sin myndighet fra Gud, men fra mennesker – kanskje fra menighetslederne 
i Antiokia, som ga Paulus og Barnabas fullmakt til å drive misjonsarbeid (Apg 
13,1–3). Eller kanskje bare fra Ananias, som hadde døpt Paulus (Apg 9,10–18). Slik 
de så det, var Paulus bare et sendebud fra Antiokia eller Damaskus – verken mer el-
ler mindre! Derfor sa de at han bare forkynte egne meninger, ikke Guds ord. 

Paulus var klar over hvor farlige disse påstandene var, så han går straks i gang 
med å forsvare sitt gudgitte apostelembete. 

Hvordan blir Skriftens autoritet utfordret i vår egen menighet? Hvordan kan vi se 
når det skjer? Og hvordan har de påvirket ditt eget syn på Bibelens autoritet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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PAULUS’ EVANGELIUM 

Så Paulus forsvarer sitt apostelembete. Hva annet understreker han i innledningen 
til Galaterbrevet? Sammenlign Gal 1,3–5 med Ef 1,2; Fil 1,2 og Kol 1,2.

Et av de unike trekkene ved Paulus’ brev er sammenkjedingen av nåde og fred i 
hilsenen. Denne sammenstillingen er en modifisering av de mest typiske hilsener 
i den greske og jødiske verden. Der en greker ville ha skrevet «hilsen» (chairein), 
skriver Paulus «nåde», et ord med lignende uttale på gresk (charis). Paulus tilføyer 
den typisk jødiske hilsenen «fred». 

Kombinasjonen av de to ordene er ingen formalitet. Tvert imot, ordene sammen-
fatter hans evangelium. (Og Paulus brukte de to ordene mer enn noen annen skri-
bent i NT.) Nåden og freden er ikke fra Paulus, men fra Gud Fader og Herren Jesus 
Kristus. 

Hvilke sider ved evangeliet tar Paulus opp i Gal 1,1–6? 

Paulus bruker ikke mye plass til å utlegge evangeliet i hilsenen, men på noen få vers 
gir han en mesterlig beskrivelse av evangeliets innerste vesen. Hvilken sannhet er 
selve grunnlaget for evangeliet? Ifølge Paulus er det ikke dette at vi holder loven, slik 
motstanderne hevdet. Snarere tvert imot, evangeliet er det Kristus gjorde for oss ved 
sin død på korset og oppstandelsen fra de døde. Kristi død og oppstandelse utrettet 
noe som vi ikke kunne ha klart selv. Syndens og dødens makt ble brutt, slik at de 
som tror på ham, er fri for det ondes makt, som så mange slaver under. 

Mens Paulus tenker på den store nåde og fred som Gud skapte i Kristus, går han 
over i en spontan lovsang. Den finner vi i vers 5. 

Bruk omtrent like mange ord som Paulus brukte i Gal 1,1–5 og skriv hva du 
mener evangeliet er. Ta med svaret til gruppa på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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IKKE NOE ANNET EVANGELIUM 

Hva kommer vanligvis etter hilsenen i Paulusbrevene? Hvordan skiller Galater
brevet seg ut? Sammenlign Gal 1,6 med Rom 1,8; 1 Kor 1,4; Fil 1,3 og 1 Tess 1,2.

Selv om Paulus tok opp alle slags lokale utfordringer og problemer i brevene sine, 
gjorde han det likevel til en vane å etterfølge hilsenen med en bønn eller takk til Gud 
for lesernes tro. Dette ser vi til og med i brevene til korinterne, enda de drev med 
alle slags tvilsomme ting (se 1 Kor 1,4 og 5,1). Men det som har skjedd i Galatia, er 
så opprørende at Paulus helt unnlater å takke og går rett på sak. 

Hvilke kraftuttrykk bruker Paulus for å understreke hvor bekymret han er for det 
som foregår i Galatia? Les Gal 1,6–9; 5,12.

Paulus sparer ikke på kruttet når han anklager galaterne. Han sier at de har forrådt 
kristenkallet. Ja, ordet vender i vers 6 ble ofte brukt om soldater som deserterte. 
Paulus kaller galaterne åndelige forrædere som vendte Gud ryggen. 

Hvordan sviktet de Gud? Ved å tro på et annet evangelium. Paulus sier ikke at det 
finnes mer enn et evangelium. Men det var noen i menigheten som handlet som om 
det fantes noe slikt da de lærte at troen på Kristus ikke var nok (Apg 15,1–5). Paulus 
er så opprørt over denne forvrengningen av evangeliet at han ønsker Guds forban-
nelse over dem som forkynner et annet evangelium! (Gal 1,8). Han er så tydelig på 
dette at han sier omtrent det samme to ganger (Gal 1,9). 

Også i vår menighet er det (noen steder) en tendens til å vektlegge opplevelser 
mer enn læren. Det som betyr mest (får vi høre), er opplevelser, vårt gudsforhold. 
Erfaringene er viktige, men hva sier Paulus om betydningen av en sunn lære? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HVOR HAR PAULUS EVANGELIET FRA? 

Urostifterne i Galatia sa at drivkraften bak Paulus’ evangelium var ønsket om å bli 
anerkjent av andre. Hva kunne han ha skrevet annerledes i dette brevet hvis han 
bare var ute etter å bli likt? Se Gal 1,6–9.11–24. 

Hvorfor sa ikke Paulus at nyomvendte hedninger skulle omskjæres? Motstanderne 
hevdet det var fordi han ville ha omvendelser for enhver pris. De trodde kanskje at 
han lot være å kreve det fordi hedningene kviet seg for å bli omskåret. Han ville bare 
gjøre folk til lags! Som svar på tiltale ber Paulus motstanderne legge merke til de 
kraftuttrykkene han bruker i vers 8 og 9. 

Hadde han vært ute etter anerkjennelse, ville han nok ha ordlagt seg annerledes. 

Hvorfor sier Paulus at man ikke både kan tjene Kristus og gjøre folk til lags? 

Hvordan understreker vers 13–24 poenget i vers 11 og 12, der han har sagt at han 
fikk sitt evangelium og sin myndighet direkte fra Gud? 

Vers 13–24 gir en selvbiografisk skildring av Paulus før omvendelsen (vers 13, 14), 
ved omvendelsen (vers 15, 16) og etter den (vers 16–24). Paulus sier at omstendig-
hetene var slik at ingen kan si at han fikk sitt evangelium fra noen annen enn Gud. 
Paulus vil ikke la noen rakke ned på budskapet hans ved å så tvil om hans kall. Han 
vet hva som skjedde, han vet hva han fikk beskjed om å si, og det vil han gjøre, koste 
hva det koste vil. 

Hvor sikker er du på ditt kall i Kristus? Hvordan kan du vite hva Gud vil du skal 
gjøre? Og hvorfor må du lære å høre på andre selv om du er sikker på ditt kall?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«I nesten alle menighetene var det noen som var født jøder. De jødiske lærerne 
fikk lett adgang til dem, og via dem fikk de innpass i menighetene. Det var umulig 
å gjendrive Paulus’ lære med bibelske argumenter, så de tok de mest hensynsløse 
midler i bruk for å motarbeide hans makt og svekke hans myndighet. De erklærte 
at han ikke hadde vært en av Jesu disipler, at han heller ikke var utpekt av Jesus. 
Likevel hadde han formastet seg til å lære ting som var stikk i strid med det både 
Peter, Jakob og de andre apostlene sa ...

Paulus ble opprørt da han så hvilke onder som truet med å ødelegge disse menig-
hetene. Han skrev straks til galaterne og avslørte deres falske teorier. Og han refset 
dem som hadde vendt troen ryggen.» – Sketches From the Life of Paul, side 188, 189. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Les opp forklaringene deres på hva dere forstår med evangeliet. Hva kan vi 

lære av hverandres svar?

2. I sin hilsen til galaterne skrev Paulus at det var en bestemt grunn til at Jesus 
døde. Hvorfor døde han, og hva har det å si for oss som lever nå? 

3. I Gal 1,14 skriver Paulus at han viste stor nidkjærhet for fedrenes tradisjoner. 
Med «overleveringer» mente han antagelig både fariseernes muntlige tradi
sjoner og GT. Hvilken rolle (om noen) spiller tradisjoner i vår tro? Hvordan kan 
Paulus’ opplevelser være en advarsel til oss når det gjelder tradisjoner? 

4. Hvorfor virker Paulus så «intolerant» overfor dem som trodde annerledes enn 
ham selv? Les igjen noe av det han skrev om dem som hadde et annet syn på 
evangeliet. Hvordan ville en med så kompromissløse synspunkter ha blitt 
oppfattet i dagens menighet? 

Sammendrag
Vranglærerne i Galatia prøvde å undergrave Paulus’ verk ved å si at hans apostelem-
bete og evangelium ikke kom fra Gud. I åpningsversene i Galaterbrevet tar Paulus 
kampen opp mot begge disse påstandene. Han sier at det bare finnes én frelsesvei og 
forteller at begivenhetene omkring hans omvendelse viser at hans kall og evange-
lium bare kan være fra Gud. 
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8 .  ju l i

KONEPLAGEREN, 1. DEL
Chadamla, 42, India

Chadamla kjørte trehjuls drosje i hjembyen. En lør-
dag stoppet han opp utenfor Adventistkirken. Han 

hadde det ikke så godt. Han slo sin kone flere ganger i 
måneden og klarte ikke å la være. 

Da hørte han pastoren tale om Jakob og himmel-
stigen og løftet om å gi 10 prosent til Gud mot at han ble 
velsignet. Etter sabbatsskolen oppsøkte han pastoren og 
fikk et leksehefte og en bibel. Chadamla takket og dro 
hjem.

Problemene hadde begynt tre måneder etter at han ble 
gift som 22-åring. Begge to var hinduer. Alt før de giftet 
seg, visste kvinnen at hun var utvalgt av åndene. Under 
religiøse ritualer ble hun besatt av åndene, danset vilt og rev opp klærne. På åndemøter kom hun i 
transe, og folk kunne søke råd av åndene som hun var talerør for.

Chadamla mislikte det hele, selv om han var hindu. Han mislikte det veldig når åndemøtene 
var slutt og hun danset ut i gaten på vei til nærmeste tempel der hun ofret en hane eller en liten 
geit. Da ble ansiktet og klærne tilgriset av blod. Kort tid etter kom hun til seg selv og gikk hjem.

”Jeg likte ikke ritualene,” sa Chadamla. ”Jeg brølte mot min kone og slo henne.” Det var først 
senere at han skjønte at konens ånder også var i ham. ”Jeg visste ikke at djevleåndene fikk meg til 
å slå henne,” sa han. 

Noen ganger flyktet konen hjem til foreldrene sine til Chadamla roet seg. Men hun fortsatte 
alltid med ritualene. To ganger mistet hun et barn under ritualene. 

Det var da Chadamla hørte pastoren tale. Han ante ikke i hvilken grad dette skulle forandre 
hans liv.

En del av offeret 13. sabbat går til å ferdigstille et konferansesenter ca. tre mil fra der Chadamla 
bor. De vil kunne bruke senteret, og pastorer og andre arbeidere fra hele divisjonen vil komme. 
Husk prosjektet i Sentral-India i dine bønner og gaver.

 

• Det bor 1,3 milliarder mennesker 
i India. Landet har nesten 1,6 mil-
lioner adventister, ca. én for hver 
870. innbygger.

• Mye av veksten har skjedd de 
siste 25 år. Det skyldes lekmanns-
evangelismen og skolearbeidet .

• Sørasia-divisjonen har ikke noe 
sted å holde store møter.
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Evangeliets enhet

Bakgrunnsstoff
Gal 2,1–14; 1 Kor 1,10–13; 1 Mos 17,1–21; Joh 8,31–36; Kol 3,11. 

Minnevers
Så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, 
vær ett i sjel og sinn (Fil 2,2). 

Reformatoren Jean Calvin mente at splid og splittelse var djevelens fremste våpen 
mot menigheten. Han sa de kristne burde sky splittelse som pesten. 

Men skal enheten bevares på bekostning av sannheten? Forestill deg at Martin 
Luther, reformasjonens far, hadde avsverget sin tro på frelse ved tro alene for å be-
vare enheten da han ble trukket for retten under Riksdagen i Worms. 

«Hadde reformatoren gitt etter på et eneste punkt, ville Satan og hans hærskarer 
ha seiret. Men hans urokkelige fasthet var det som satte menigheten fri og ble be-
gynnelsen på en ny og bedre tidsalder.» – The Great Controversy, side 166. 

I Gal 2,1–14 ser vi at Paulus gjør alt i sin makt for å bevare enheten blant apost-
lene selv om enkelte forsøkte å ødelegge den. Men enda så viktig enheten var for 
Paulus, ville han ikke ha den på bekostning av evangeliets sannhet. Det er rom for 
mangfold i enheten, men det må ikke skje på bekostning av evangeliet.
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SøndagStudium 3  /  15. juli

BETYDNINGEN AV ENHET 

Les 1 Kor 1,10–13. Hva får vi vite om hvor viktig enheten i menigheten var for 
Paulus? 

Etter å ha gjendrevet påstandene om at hans evangelium ikke var fra Gud, tar Paulus 
for seg en annen anklage mot ham i Gal 2,1.2. De falske lærerne i Galatia sa at hans 
evangelium ikke stemte med det Peter og de andre apostlene lærte. De sa at Paulus 
var en frafallen. 

Som svar på anklagen forteller Paulus om en reise til Jerusalem minst fjorten år 
etter at han ble kristen. Vi vet ikke helt sikkert når reisen fant sted, men ingen reise 
var liketil i oldtiden. Hvis han reiste over land fra Antiokia til Jerusalem, ville den 
50 mil lange turen ha tatt minst tre uker og utsatt ham for alle slags strabaser og 
farer. Men til tross for slike problemer la Paulus ut på reisen, ikke fordi apostlene 
hadde bedt ham komme, men fordi Ånden gjorde det. Og mens han var der, la han 
frem sitt evangelium for apostlene. 

Men hvorfor gjorde han det? Iallfall ikke fordi han tvilte på sin forkynnelse. Han 
trengte så visst ikke noen forsikringer fra deres side. Han hadde tross alt forkynt det 
samme evangeliet i 14 år. Men selv om han ikke trengte tillatelse eller godkjennelse 
fra dem, så satte han stor pris på de andre apostlenes støtte og oppmuntring. 

Derfor var anklagen om at budskapet hans var annerledes ikke bare et angrep 
på Paulus, men også et angrep på menigheten og apostlenes enhet. Det var viktig å 
bevare enheten blant apostlene, for en splittelse mellom Paulus’ hedningemisjon og 
moderkirken i Jerusalem ville ha fått katastrofale følger. Uten fellesskapet mellom 
hedningkristne og jødiske kristne «ville Kristus være delt, og alle de krefter Paulus 
hadde brukt og håpet å få bruke på å evangelisere hedningenes verden, ville være 
forgjeves.» – F. F. Bruce: The Epistle to the Galatians (Grand Rapids, 1982), side 111.

Hvilke saker truer menighetens enhet i vår tid? Og hvordan kan vi takle dem når 
vi har identifisert dem? Hvilke saker er viktigere enn enhet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 3  /  15. juli

OMSKJÆRELSE OG FALSKE SØSKEN 

Hvorfor sto omskjærelsen så sentralt i striden mellom Paulus og enkelte jøde
kristne? Se 1 Mos 17,1–22; Gal 2,3–5; 5,2.6; Apg 15,1.5. Hvorfor er det forståelig at 
noen mente at også hedningene skulle omskjæres? 

Omskjærelsen var tegnet på Guds pakt med Abraham, den jødiske nasjons far. Selv 
om omskjærelsen bare gjaldt Abrahams mannlige etterkommere, var alle innbudt til 
paktsforholdet med Gud. Abraham fikk omskjærelsen som et tegn (1 Mos 17). Dette 
skjedde etter hans forsøk på å hjelpe Gud å oppfylle løftet om en sønn – ved å sette 
barn på Saras egyptiske slave. 

Omskjærelsen var et godt paktstegn. Den skulle minne dem om at selv mennes-
kets beste planer ikke kan utrette det Gud har lovt. Omskjærelsen var et ytre symbol 
på hjertets omskjærelse (5 Mos 10,16; 30,6; Jer 4,4; Rom 2,29). Den symboliserer at 
vi lar være å sette vår lit til egne krefter og aksepterer at vi er avhengige av Gud. 

Men på Paulus’ tid var omskjærelsen blitt et høyt skattet tegn på nasjonal og reli-
giøs identitet – og det var ikke den opprinnelige hensikten. Ca. 150 år før Kristi fød-
sel gikk noen patrioter ut og ikke bare tvang alle uomskårne jøder i Palestina til å la 
seg omskjære, men de forlangte det også av alle menn som bodde i de nabolandene 
som sto under deres styre. Enkelte trodde også at omskjærelsen var en frelsesgaranti. 
Dette ser man av gamle epigrammer som trøstig erklærer at «Omskårne menn farer 
ikke ned til Gehenna [helvete]». – C. E. B. Cranfield: A Critical and Exegetical Com-
mentary on the Epistle to the Romans (Edinburgh, 1975), side 172.

Man skal ikke tro at Paulus var motstander av omskjærelsen som sådan. Det han 
ikke ville være med på, var at hedningene skulle være nødt til å omskjæres. De 
falske lærerne sa: «Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses og lar dere 
omskjære, kan dere ikke bli frelst» (Apg 15,1). Så spørsmålet var ikke omskjærelse, 
men frelse. Enten er frelsen ved to på Kristus alene, eller den er noe man gjør seg 
fortjent til ved lydighet.

I vår tid er det kanskje ikke omskjærelse det gjelder. Hva er det vi som en menig
het sliter med som minner om dette problemet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 3  /  15. juli

SAMHOLD I MANGFOLDET 

Les Gal 2,1–10. Paulus sier at falske søsken «hadde sneket seg inn for å spionere 
på den friheten vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til slaver» (Gal 2,4). Hva 
er de kristne satt fri fra? Les Joh 8,31–36; Rom 6,6.7; 8,2.3; Gal 3,23–25; 4,7.8 og 
Hebr 2,14.15. Hvordan opplever vi hva denne friheten går ut på? 

For Paulus er frihet et viktig begrep som beskriver den kristne erfaring. Han brukte 
ordet oftere enn noen annen nytestamentlig forfatter, og i Galaterbrevet forekommer 
ordene fri og frihet mange ganger. Men frihet for den kristne er frihet i Kristus. Det 
er muligheten til å leve et liv i åpent samfunn med Gud. Det er frihet fra å slave 
under den syndige naturs lyster (Rom 6), frihet fra lovens forbannelse (Rom 8,1.2) og 
frihet fra dødens makt (1 Kor 15,55). 

Det sto klart for apostlene at Paulus var blitt betrodd «å forkynne evangeliet for de 
uomskårne, slik det er betrodd Peter å forkynne for de omskårne» (Gal 2,7). Hva 
sier dette si om menighetens enhet og mangfold? 

Apostlene skjønte at Gud hadde satt Paulus til å forkynne evangeliet for hedningene 
slik han hadde kalt Peter til å forkynne for jødene. Evangeliet var det samme, men 
måten det ble lagt frem på, var forskjellig alt etter hvilke mennesker de skulle nå. I 
dette verset ligger «den viktige erkjennelsen at det samme budskapet nødvendigvis blir 
hørt forskjellig og har ulik slagkraft i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger. ... Det 
er nettopp denne enheten som er grunnlaget for kristen enhet, nettopp som samhold i 
mangfold.» – James D. G. Dunn: The Epistle to the Galatians (Peabody, Mass., 1993), 
side 106.

Hvor åpne bør vi være overfor evangeliseringsformer og vitnetjenester som vi 
ikke er helt fortrolig med? Finnes det former for evangelisering som du ikke 
liker? Hva er de i tilfelle, hvorfor liker du dem ikke, og kan det tenkes at du bør gi 
slipp på noen fordommer? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 3  /  15. juli

KONFRONTASJON I ANTIOKIA (GAL 2,11–13)

En stund etter Paulus’ besøk i Jerusalem kom Peter til Antiokia i Syria, byen hvor 
den første menigheten av hedningkristne holdt til, og utgangspunktet for Paulus’ 
misjonsreiser. Der spiste Peter uten videre sammen med de hedningkristne, men da 
en gruppe jødekristne kom fra Jakob, la han helt om, av frykt for hva de ville tenke. 

Hvorfor burde Peter ha visst bedre? Sammenlign Gal 2,11–13 og Apg 10,28. Hva kan 
hans oppførsel si oss om hvor inngrodd kultur og tradisjoner kan være hos oss? 

Enkelte har trodd at Peter og de andre jødene i følget hans hadde sluttet å følge 
GTs lover om ren og uren mat. Men dette er nok ikke tilfelle. Hvis Peter og alle 
de jødekristne hadde forlatt jødenes spiseseddel, ville det virkelig ha skapt røre i 
menigheten. Da ville det nok ha stått noe om det, men det gjør det ikke. Da er det 
mer trolig at problemet var om man spiste sammen med hedninger. Mange jøder 
betraktet hedningene som urene. Derfor var det vanlig at man så vidt mulig unngikk 
sosial omgang med dem. 

Peter hadde slitt med dette selv. Det skulle et syn fra Gud til før han fikk klarhet 
i saken. Da han kom inn i huset til den romerske høvedsmannen Kornelius, sa han 
«Dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk. 
Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent» 
(Apg 10,28). Han visste altså bedre, men han var så redd for å støte sine landsmenn 
at han falt tilbake i gamle former. Dette viser hvor sterkt grep kultur og tradisjoner 
hadde på Peter.

Men Paulus kalte Peters opptreden det som den var: Det greske ordet han brukte i 
Gal 2,13, var hykleri. Til og med Barnabas ble «revet med i hykleriet deres», sa han. 
Sterke ord fra én Herrens tjener til en annen. 

Hvorfor er det så lett å hykle? Er det ikke fordi vi ikke ser våre egne feil, men er 
ivrige etter å påpeke andres feil? Hvilke former for hykleri finner du i ditt eget 
liv? Og hvordan kan man gjenkjenne det og røske det opp med rot? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 3  /  15. juli

PAULUS’ BEKYMRING (GAL 2,14)

Situasjonen i Antiokia var anspent: Det var åpen konflikt mellom Peter og Paulus, 
to av menighetens ledere. Og Paulus sparer ikke på kruttet når han går i rette med 
Peter. 

Hvilke grunner hadde Paulus for å kritisere Peter for åpen scene? Gal 2,11–14.

Slik Paulus så det, var ikke problemet at Peter hadde fått det for seg at han ville spise 
sammen med gjestene fra Jerusalem. Oldtidens krav til gjestfrihet forlangte at han 
gjorde det. Saken gjaldt «evangeliets sannhet». Det gjaldt altså ikke bare samvær 
eller spiseskikker. Peters handlinger satte hele evangeliet i fare. 

Les Gal 3,28 og Kol 3,11. Hva er det i disse versene som rettferdiggjør Paulus’ 
kraftige reaksjon? 

På møtet i Jerusalem var Paulus, Peter og de andre apostlene kommet til at hedning-
ene kunne ha del i alle velsignelsene i Kristus uten å la seg omskjære. Det Peter 
gjorde, satte overenskomsten i fare. Jøder og hedningkristne hadde en gang hatt 
åpent fellesskap sammen, men nå var forsamlingen delt, og det kunne føre til split-
telse i menigheten. 

Slik Paulus så det, innebar Peters opptreden at de hedningkristne i beste fall var 
annenrangs kristne. Han så for seg at Peters opptreden ville presse mange hedninger 
til å tilpasse seg for å få full glede av fellesskapet. Derfor sa Paulus: «Når du som er 
jøde, ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hednin-
gene til å leve som jøder?» (Gal 2,14). Uttrykket «å leve som jøder» kan oversettes 
mer bokstavelig med «judaisere». Dette ordet var et vanlig uttrykk for «å legge seg 
til en jødisk livsførsel». Det ble brukt om hedninger som gikk i synagogen og deltok 
i andre jødiske skikker.

Som om ikke Peters oppførsel var ille nok, viklet også Barnabas seg inn i det – 
og han burde ha visst bedre. Her har vi virkelig et eksempel på «gruppepress»! 
Hvordan kan vi unngå at omgivelsene får revet oss med i feil retning?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 3  /  15. juli

TIL ETTERTANKE

For å få vite mer om samhold og mangfold i menigheten, les «Investigation of 
New Light» side 45 og 47 i Counsels to Writers and Editors; «An Explanation of 
Early Statements» side 75 i Selected Messages, 1. bok; «Taktfullhet» side 84, 85 i 
Evangeliets tjenere [GW 117–119] og «Manuscript Release 898» side 1092, 1093 i 
1888 Materials, bind 3. 

«Overlatt til seg selv vil selv de beste gjøre store feil. Jo større ansvar den enkelte 
bærer og jo større makt han har til å diktere og kontrollere, desto større skade kan 
han utvilsomt gjøre når han fordreier folks hjerte og sinn, hvis han ikke er nøye med 
å følge Herrens vei. I Antiokia sviktet Peters integritet. Paulus måtte bekjempe hans 
undergravende innflytelse ansikt til ansikt. Dette er skrevet for at andre kan lære av 
det og slik at det kan være en lekse for folk i høye stillinger så de ikke svikter sin 
integritet, men bevarer en prinsippfast holdning.» – The SDA Bible Commentary, 
bind 6, side 1108. 

  Spørsmål til drøftelse
1. De færreste trives med konfrontasjoner, men noen ganger må det til. Når bør 

en menighet fordømme feil og bruke menighetstukt mot dem som ikke vil 
høre på tilrettevisning? 

2. Etter som Syvendedags Adventistkirken vokser, blir mangfoldet større. Hva 
kan menigheten gjøre for at ikke samholdet skal gå tapt i alt dette mangfol
det? Hvordan kan vi lære å akseptere og sette pris på det mangfoldet av kul
turer og tradisjoner som finnes blant oss uten at vi mister samholdet? 

3. Hva er uforanderlig og hva kan forandres når man sprer evangeliet til en 
annen kultur? Hvordan kan man lære å skille mellom det som må bestå og det 
som vi eventuelt kan gi slipp på?

Sammendrag
Det var en alvorlig trussel mot samholdet i urkirken da enkelte jødekristne insisterte 
på at hedningene måtte omskjæres om de skulle være kristne på ordentlig. I stedet 
for å la saken dele menigheten i to leire samarbeidet apostlene til tross for indre 
uenighet. De ville at Kristi legeme skulle være ett og bevare troskapen mot evange-
liets sannhet. 
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15 .  ju l i

KONEPLAGEREN, 2. DEL
Samuel (42), India

Hittil har dette skjedd:
Chadamlas kone ble ofte besatt av ånder på spiritist-
møter. Chadamla mislikte det, men da hun fortsatte, ble 
han sint og slo. Han var lei seg for det, men klarte ikke å 
styre sinnet sitt. Så en sabbat passerte han en adven-
tistkirke og hørte noen tale om en Jakob. Etter møtet 
oppsøkte han pastoren og fikk en bibel og et leksehefte.

Chadamla slukte lekseheftet. Han slo opp alle tek-
stene. Så oppsøkte han presten igjen og begynte å 

studere Bibelen hos ham. Etter å ha lest 1 Kor 3,16 tenk-
te han: Hvis kroppen er Guds tempel, er det galt å påføre 
den skade. Når jeg slår min kone, er det som å skade 
Guds tempel. Altså var det galt av ham å slå henne.

Noen måneder senere ble han døpt og skiftet navn til 
Samuel. Han fortalte sin kone om det han hadde lært og ba henne med. Først ville hun ikke, men 
da hun så hvor forandret han var, ga hun etter. Han hadde sluttet å slå, og det falt en ro over ham 
når han studerte Bibelen. Hun begynte å gå til bibelstudiene.

Etter hvert ble hans kone sikker på at det var galt å være besatt av ånder. Men da hun ikke 
lenger ville være med på ritualene, begynte folk å forbanne henne. Men hun holdt fast på Gud. To 
år senere ble hun døpt og tok navnet Ruth.

En dag talte pastoren om at man trengte flere bibelarbeidere. Samuel bestemte seg for å slutte 
som drosjesjåfør. Han tok et firemåneders kurs og ble med på opplæringskurset Amazing Facts 
India. Deretter skaffet han seg pastorutdanning.

I dag er Samuel 42 år og pastor i hjembyen. Sammen med sin kone har han nå to gutter på 8 
og 10 år.

Samuel deler ofte ut bibelstudiehefter i byen i håp om at noen skal ta imot Jesus. 
En del av offeret 13. sabbat går til å bygge ferdig et konferansesenter tre mil fra der Samuel og 

Ruth bor. Senteret skal betjene hele Sørasia-divisjonen. Men de lokale medlemmene vil også få 
bruke det. Husk prosjektet og adventistenes arbeid i Sentral-India i dine bønner og gaver.

• Medlemstallet vokser så sterkt 
i India at det er vanskelig å holde 
tritt med opplæring av pastorer, 
lek arbeidere og arbeidere til kvinne- 
og barnearbeidet, og mye annet.

• Pioneer Memorial Training Center 
skal huse små og store arrangemen-
ter. Det inkluderer innkvartering, 
kafeteria og en møtesal for 1000 
mennesker året rundt.

• Når senteret ikke er i bruk, håper 
internatskolen like ved å kunne 
bruke konferansesenteret som kirke 
og møtested for studiegrupper.



Rettferdiggjørelse  
ved tro alene

22. juliStudium 4
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Bakgrunnsstoff
Gal 2,15–21; Ef 2,12; Fil 3,9; Rom 3,10–20; 1 Mos 15,5.6 og Rom 3,8.

Minnevers
Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i 
meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen 
på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg (Gal 2,19.20).

Sist uke så vi at Paulus konfronterte Peter i all offentlighet i Antiokia fordi det ikke 
var samsvar mellom liv og lære hos ham. Ved ikke å spise sammen med tidligere 
hedninger, stemplet han dem som i beste fall annenrangs kristne. Med sin hand-
lemåte sa han at hvis de ville tilhøre Guds familie og ha del i velsignelsen ved 
samværet om bordet, måtte de først la seg omskjære. 

Hva sa Paulus til Peter under det anspente møtet? I ukens bibelstudium skal vi 
se på et sannsynlig sammendrag av det som skjedde. Dette avsnittet inneholder noe 
av det mest komprimerte som er sagt i NT, og det er svært viktig. For her møter vi 
for første gang sju ord og uttrykk som er grunnleggende både for å forstå evangeliet 
og resten av Galaterbrevet. Disse nøkkelordene er rettferdiggjørelse, rettferdighet, 
lovgjerninger, tro og ikke bare tro, men troen på Jesus. 

Hva legger Paulus i disse ordene, og hva kan de lære de oss om frelsesplanen? 
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SPØRSMÅLET OM «RETTFERDIGGJØRELSE» (GAL 2,15.16)

I Gal 2,15 skriver Paulus: «Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ætt.» 
Hvorfor sier han det? 

Det Paulus sier, må ses i sammenheng. For å prøve å overbevise andre jødekristne 
om at han har rett, starter han med noe de var enige om – det tradisjonelle skillet 
mellom jøder og hedninger. Som Guds utvalgte var jødene betrodd hans lov, og de 
hadde fordelene av paktsforholdet med ham. Men hedningene var syndere. Guds 
lov la ingen demper på deres oppførsel, og de sto utenfor paktsløftene (Ef 2,12; Rom 
2,14). Det sa seg selv at hedningene var «syndere», men i vers 16 sier Paulus at de 
jødekristnes åndelige privilegier ikke gjør dem bedre stilt hos Gud, for ingen blir 
rettferdig for Gud ved «lovgjerninger».

Paulus bruker ordet rettferdiggjort (1930, senere bli rettferdig) fire ganger i Gal 
2,16.17. Hva mener han med «rettferdiggjørelse»? Se 2 Mos 23,7 og 5 Mos 25,1.

Verbet å rettferdiggjøre er et nøkkelord hos Paulus. Av de 39 forekomstene i NT er 
27 fra Paulus. Han bruker det åtte ganger i Galaterbrevet og fire ganger i Gal 2,16.17. 
Rettferdiggjørelse er et juridisk begrep. Det brukes om den kjennelsen dommeren 
avgir når han erklærer at et menneske er uskyldig i anklagen mot det. Dette er det mot-
satte av fordømmelse. Og siden ordet rettferdig kommer av det samme greske ordet, vil 
det si at den som blir «rettferdiggjort», også regnes som «rettferdig». Så rettferdiggjør-
else er mer enn tilgivelse. Det er en erklæring om at et menneske er rettferdig. 

Men for noen av de jødekristne var rettferdiggjørelsen også relasjonell. Den 
dreide seg om deres forhold til Gud og Guds pakt. Å bli «rettferdiggjort» betydde 
også at et menneske ble betraktet som et trofast medlem av Guds paktsfellesskap, 
Abrahams familie. 

Les Gal 2,15–17. Hva sier Paulus, og hvordan kan du anvende dette i ditt 
kristenliv? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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LOVGJERNINGER 

Tre ganger i Gal 2,16 sier Paulus at man ikke rettferdiggjøres av «lovgjerninger». 
Hva mener han med uttrykket «lovgjerninger» eller «gjerninger som loven kre
ver»? Hvordan belyser disse tekstene (Gal 2,16.17; 3,2.5.10; Rom 3,20.28) det han 
mener? 

Før vi kan forstå uttrykket «lovgjerninger», må vi forstå hva Paulus mente med ordet 
lov. Han bruker ordet nomos 121 ganger. Det kan vise til flere ting, blant annet Guds 
vilje for sitt folk, de fem Mosebøkene, hele GT eller bare et allment prinsipp. Men 
som regel bruker Paulus ordet om hele den samlingen av bud som Gud ga folket 
gjennom Moses. 

Derfor omfatter «lovgjerninger» trolig alle de kravene som finnes i de budene 
Gud ga gjennom Moses, både moralbud og seremonielle påbud. Paulus sier at 
samme hvor mye vi anstrenger oss for å holde Guds lov, vil vår lydighet aldri bli nok 
til at Gud kan rettferdiggjøre oss, erklære oss rettferdige. Grunnen er at Guds lov 
forlanger absolutt trofasthet i tanke og handling – ikke bare noe av tiden, men hele 
tiden, og ikke bare mot noen av budene, men alle. 

Uttrykket «lovgjerninger» er ikke nevnt i GT og finnes bare hos Paulus i NT. Men 
man fikk en slående bekreftelse på hva det betyr da man oppdaget Dødehavsrullene, 
en samling tekster som ble skrevet av hos en gruppe jøder som ble kalt essenere og 
levde på Jesu tid. Rullene er skrevet på hebraisk, men en av dem inneholder det sam-
me uttrykket. Navnet på rullen er Miqsat Ma’as Ha-Torah (Viktige lovgjerninger). 
Rullen omtaler en rekke spørsmål ut fra bibelsk lovgivning der tanken er å unngå at 
hellige ting blir urene, deriblant flere som skilte jøder fra hedninger. Til slutt skriver 
forfatteren at hvis disse «lovgjerningene» følges, «vil du bli regnet som rettferdig» 
i Guds øyne. Forfatteren tilbyr leserne rettferdighet på grunnlag av atferd, ikke tro, 
som hos Paulus. 

Hvor godt holder du Guds lov? Godt nok til at du kan stå rettferdig for Gud i kraft 
av å ha holdt loven? (se Rom 3,10–20.) Og hvis ikke, hvorfor ikke? Gjør svaret det 
lettere å forstå hva Paulus mener? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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GRUNNLAGET FOR VÅR RETTFERDIGGJØRELSE 

Og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med 
den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, 
bygd på tro (Fil 3,9). 

Man skal ikke tro at de jødekristne mente troen på Kristus var uvesentlig. De 
trodde jo på Jesus, de også. Alle kristne trodde på ham. Men deres opptreden viste 
at de ikke mente at troen var nok i seg selv. De måtte spe på med lydighet, som om 
lydigheten gjorde rettferdiggjørelsen bedre. De mente at rettferdiggjørelsen var 
ved tro pluss gjerninger. Den gjentatte påpekningen av kontrasten mellom troen på 
Kristus og lovgjerninger viser hvor sterkt Paulus tok avstand fra denne «både og-
holdning en». Det er troen, og troen alene, som er grunnlaget for rettferdiggjørelsen.

Og for Paulus er troen slett ikke et abstrakt begrep. Den er uløselig knyttet til 
Jesus. Ja, de ordene som to ganger er oversatt med «troen på Kristus» i Gal 2,16, er 
langt rikere enn noen oversettelse kan gjengi. På gresk er ordene ordrett oversatt 
Jesu «tro» eller Jesu «trofasthet». Denne ordrette oversettelsen avslører den store 
kontrasten Paulus trekker mellom de lovgjerninger vi gjør og den gjerning Kristus 
fullførte på våre vegne, det han med sin trofasthet har gjort for oss. 

Det er viktig å ha klart for seg at troen i seg selv ikke tilføyer noe til rettferdiggjø-
relsen, som om troen som sådan var fortjenestefull. Nei, tro er det middelet som gjør 
at vi kan gripe fatt i Kristus og det han har gjort for oss. Vi kjennes ikke rettferdig 
på grunn av vår tro, men på grunn av Kristi trofasthet mot oss, som vi påberoper oss 
ved tro. 

Kristus gjorde det som ingen av oss har gjort: Bare han var tro mot Gud i alt han 
gjorde. Vi setter vårt håp til Kristi trofasthet, ikke vår egen. Dette er den store sann-
het som blant annet skapte reformasjonen, og denne sannheten er like viktig i dag 
som den var da Martin Luther begynte å forkynne for 500 år siden.

En tidlig syrisk oversettelse av Gal 2,16 formidler Paulus’ mening godt: «Derfor 
vet vi at et menneske ikke rettferdiggjøres ved lovgjerninger, men ved den troen som 
Jesus, Messias, hadde, og vi tror på ham, på Jesus Messias, så vi kan bli rettferdig-
gjort av hans tro, det vil si Messias’ tro, og ikke av lovgjerninger.»

Les Rom 3,22.26; Gal 3,22; Ef 3,12 og Fil 3,9. Hvordan kan disse tekstene og det 
vi leste ovenfor, gjøre det lettere å forstå sannheten om at Kristi trofasthet for 
oss, hans fullkomne lydighet mot Gud, er vårt eneste grunnlag for frelse?
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TROENS LYDIGHET 

Paulus gjør det klart at troen er helt grunnleggende for kristenlivet. Den er middelet 
som gjør at vi kan gripe de løftene vi har i Kristus. Men hva er egentlig tro? Hva 
innebærer det? 

Hva kan disse tekstene lære oss om troens opprinnelse? 1 Mos 15,5.6; Joh 3,14–16; 
2 Kor 5,14.15; Gal 5,6.

Sann bibelsk tro er alltid en respons overfor Gud. Tro er ikke en følelse eller hold-
ning som mennesker en dag beslutter seg for å ha fordi Gud forventer det. Nei, sann 
tro har sitt opphav i et hjerte som er fullt av takknemlighet og kjærlighet på grunn 
av Guds godhet. Det er derfor troen alltid kommer etter Guds initiativ, slik Bibelen 
fremstiller det. For eksempel i Abrahams tilfelle: Her er troen hans respons på Guds 
løfter (1 Mos 15,5.6), og i NT sier Paulus at troen har sin rot i vår erkjennelse av hva 
Kristus har gjort for oss på korset. 

Hva bør vår respons til Gud inneholde, hvis det er dette troen er? Tenk over hva 
disse tekstene sier om troen: Joh 8,32.36; Apg 10,43; Rom 1,5.8; 6,17; Hebr 11,6; 
Jak 2,19.

Når man gransker Skriften, ser man at tro ikke bare er kunnskap om Gud, men 
også at man aksepterer denne kunnskapen. Derfor er det viktig å forstå Gud riktig. 
Forskrudde forestillinger om hans karakter kan gjøre det vanskelig å tro. Men et 
intellektuelt samtykke i evangeliet er ikke nok, for «selv djevlene tror». Sann tro får 
følger for vår livsførsel. I Rom 1,5 skriver Paulus om «lydighet i tro». Han sier ikke 
at lydighet er det samme som tro. Han mener at sann tro berører alle sider av menne-
skelivet, ikke bare sinnet. Det er et forpliktende engasjement for vår Herre og frelser 
Jesus Kristus, ikke for en liste regler. Tro er like mye hva vi gjør og hvem vi setter 
vår lit til som det er hva vi tror på. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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FØRER TROEN TIL SYND? 

En av de store anklagene mot Paulus var at hans evangelium om rettferdiggjørelse 
ved tro alene oppmuntret til synd (se Rom 3,8; 6,1). De som sa det, tenkte nok som så 
at man ikke trengte å bekymre seg for sin livsførsel hvis man ikke behøvde å holde 
loven for å bli godtatt av Gud. Luther ble også møtt med slike anklager.

Hvordan besvarer Paulus anklagen om at læren om rettferdiggjørelse ved tro alene 
fører til syndige handlinger? Gal 2,17.18.

Paulus’ svarte kontant på motstandernes anklager: «Slett ikke!» Et menneske kan 
nok falle i synd etter å ha møtt Kristus, men det er ikke Kristi skyld. Bryter vi loven, 
er det vi selv som gjør det. 

Hvordan skildrer Paulus sin forening med Jesus Kristus? Hvordan tilbakeviser dette 
motstandernes innvendinger? Gal 2,19–21. 

Paulus synes motstandernes tankegang er helt bak mål. Det å ta imot Kristus i tro, 
er ikke bare-bare. Det er ikke at Gud regner et menneske for rettferdig på liksom, 
uten at det skjer noen egentlig forandring i livet. Nei, å ta imot Jesus i tro er en høyst 
radikal handling. Man blir fullstendig ett med Kristus, man blir ett med hans død 
og oppstandelse. Paulus sier at vi åndelig talt er korsfestet med Kristus. Vi er ferdige 
med våre gamle, syndige vaner, som bunner i egoismen (Rom 6,5–14). Vi har brutt 
med fortiden. Alt er nytt (2 Kor 5,17). Vi har stått opp til et nytt liv i Kristus. Den 
oppstandne Kristus lever i oss så vi blir mer lik ham for hver dag som går. 

Troen på Kristus er altså ikke noe påskudd for synd. Vi er kalt til et fellesskap 
med Kristus som er langt dypere og rikere enn en lovisk religion kan gi. 

Hvordan opplever du tanken om frelse ved tro alene uten lovgjerninger? Virker 
det skremmende? Føler du at det unnskylder synd – eller gleder du deg over det? 
Hva sier svaret ditt om din forståelse av frelsen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Jeg har gang på gang fått se faren ved at vi som et folk kan komme til å tenke feil 
om rettferdiggjørelse ved tro. I mange år er jeg blitt vist at Satan ville legge spesielt 
an på å forvirre sinnet på dette området. Man har terpet på Guds lov overfor forsam-
linger og vist nesten like lite kjennskap til Jesus Kristus og hans forhold til loven 
som da Kain ofret til Gud. Jeg har fått se at mange har holdt seg borte fra troen på 
grunn av dette sammensuriet av forvirrede tanker omkring frelsen. Det skyldes at 
pastorer har prøvd å nå folks hjerte på feil vis. Det som i årevis er blitt lagt frem for 
meg, er Kristi tilregnede rettferdighet. ...

Det finnes ikke noe man trenger å ofre mer alvorlig, gjentatt og hyppig omtale, 
ikke noe som må få bedre fotfeste i alles sinn enn at det er umulig for falne men-
nesker å fortjene noe som helst ved sine beste anstrengelser. Frelsen er ved troen på 
Jesus Kristus alene.» – Faith and Works, side 18, 19.

«Loven krever rettferdighet, og det er hva synderen skylder loven, men han 
makter ikke å yte det. Den eneste måten han kan oppnå rettferdighet på, er ved tro. 
Ved tro kan han komme frem for Gud med Kristi fortjeneste, og Herren tilregner 
synderen sin Sønns lydighet. Kristi rettferdighet blir godtatt istedenfor menneskets 
nederlag, og Gud mottar, tilgir og rettferdiggjør den som angrer og tror. Han 
behandler ham som om han var rettferdig og elsker ham slik han elsker sin egen 
Sønn.» – På fast grunn, bind 1, side 364 [1SM 367]. 

  Spørsmål til drøftelse
1. I det første avsnittet ovenfor skriver Ellen G. White at det ikke finnes noe som 

bør vektlegges mer enn rettferdiggjørelse ved tro. Snakk sammen i gruppen 
om hvorvidt dette gjelder like mye i dag som da hun skrev det for over hundre 
år siden, og i tilfelle hvorfor. 

2. Tenk på reformasjonen og Luther. Tid, sted og omstendigheter er annerledes. 
Men hvorfor var den sannheten som Paulus presenterer her, så viktig for å 
sette millioner fri fra Romas åndelige trelldom?

Sammendrag
Peters opptreden i Antiokia ga inntrykk av at tidligere hedninger ikke kunne bli 
sanne kristne uten å bli omskåret. Paulus påpekte hvor galt det var å tenke slik. Gud 
kan ikke erklære noen rettferdig ut fra atferd, for selv ikke de beste er fullkomne. 
Det er bare ved å ta imot det Gud har gjort for oss i Kristus, at syndere kan bli rett-
ferdige for ham. 
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22 .  ju l i

KONGENS VELSIGNELSE
Manohar Karnad, Vest-India

Alate SDA School ber om alle adventisters støtte i 
håp om at offeret 13. sabbat skal gi dem en ny un-

dervisningsfløy. Rektor Karnad sa at skolens problem er 
det samme som i 1960, da de måtte stenge i 20 år: gam-
mel infrastruktur. ”Uten infrastruktur, ingen elever, uten 
elever, ingen skole. Det er en ond sirkel som må brytes.”

Skolen ligger på sju hektar uttørret mark et kort 
stykke fra en stor, privat luksusskole med 60 hektar åser 
og grønne enger.

Det er vanskelig for SDA-skolen å konkurrere. 
Men den har noe som andre mangler: ”Vi utdanner for 
tjeneste, ikke bare fag.” Skolen har 260 elever og er kjent for å ta inn elever som ikke har råd til 
skolepenger.

Skolen ligger på en tomt som kong Shahu donerte til den amerikanske misjonæren S. O. Mar-
tin i 1920, mot at de fikk en skole og en klinikk.

Det ble drevet klinikk der til 1981. Da ble skolen gjenåpnet etter å ha vært stengt siden 1960.
Alle elevene må arbeide to timer om dagen, noen i hagen, andre lager mat og vasker. Slik lærer 

de betydningen av praktisk arbeid.
Karnak sier at skolen trenger de 14 nye klasserommene. Ca. 30 prosent av elevene er adven-

tister. Resten fordeler seg likt på kristen annen religiøs bakgrunn.
Husk Alate-skolen og elevene i dine bønner og gaver.

• Alate SDA School ligger i staten 
Maharashtra i Vest-India.

• Den nye undervisningsfløyen skal 
erstatte en gammel bygning som 
ikke kan romme flere elever. Den 
nye gir en oppgradering av tilbudet 
og økt elevtall ved denne utposten i 
Vest-India.
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Gammeltestamentlig tro

Bakgrunnsstoff
Gal 3,1–14; Rom 1,2; 4,3; 1 Mos 15,6; 12,1–3; 3 Mos 17,11; 2 Kor 5,21.

Minnevers
Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forban-
nelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på 
et tre (Gal 3,13). 

En pjokk hadde laget en liten båt, den var malt og fiks ferdig. En dag ble båten stjå-
let, og han var sønderknust. Da han gikk forbi en pantelånerbutikk en dag, fikk han 
se båten. Han stormet glad inn til pantelåneren og sa: «Det der er min båt.» «Nei», sa 
pantelåneren, «den er min, for jeg har kjøpt den.» «Ja», sa gutten, «men den er min, 
for jeg laget den.» «Tja», sa pantelåneren, «betaler du meg tjue kroner, så kan du få 
den.» Det var masse penger for en gutt som ikke hadde en tiøre. Men han ville ha 
den, så han klippet gress og tok alle slags småjobber, og snart hadde han pengene. 

Han løp bort til butikken og sa: «Jeg vil ha båten min». Han leverte pengene og 
fikk båten. Han grep den og klemte og kysset den og sa: «Kjære lille båten min, jeg 
er så glad i deg. Du er min. For andre gang. Jeg laget deg, og nå har jeg kjøpt deg.»

Slik er det også med oss. Man kan si at vi tilhører Gud to ganger. Han skapte oss, 
og vi endte opp i djevelens pantelånerbutikk. Så kom Jesus og betalte en høy pris for 
oss – ikke gull og sølv, men sitt eget blod. Vi tilhører Herren, både på grunn av ska-
pelsen og gjenløsningen. – Fritt etter William Moses Tidwell: Pointed Illustrations 
(Kansas City, Mo., 1951) side 97.

29. juliStudium 5
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TÅPELIGE GALATERE 

Les Gal 3,1–5. Gi en oppsummering av det Paulus sier. Hvordan kan man si at vi 
risikerer å gå i den samme åndelige fella: å begynne riktig og ende i lovtrelldom? 

Flere moderne oversettelser har prøvd å formidle det Paulus skriver i vers 1 om de 
«uforstandige» galaterne. Han bruker et gresk ord som er enda sterkere. Ordet er 
anoetoi og kommer av ordet for sinn (nous). Ordrett betyr det «tankeløs». Galaterne 
var tankeløse. Paulus gir seg ikke med det. Han sier at siden de handler så tåpelig, 
lurer han om en trollmann har forhekset dem. «Hvem har forhekset dere?» Ordvalget 
kan antyde at det egentlige opphavet til deres tilstand, er djevelen (2 Kor 4,4). 

Det Paulus finner så forvirrende ved galaternes frafall fra evangeliet, er at de vis-
ste at frelsen skyldtes Kristi kors. Det hadde ikke gått dem hus forbi. Ordet «malt» 
i Gal 3,1 ble brukt til å beskrive alle offentlige kunngjøringer. Paulus sier at korset 
var så viktig en del av hans forkynnelse at galaterne praktisk talt hadde sett Kristus 
korsfestet for sitt indre øye (1 Kor 1,23; 2,2). Han sier altså at de vender korset ryg-
gen med sin oppførsel. 

Deretter viser Paulus kontrasten mellom det galaterne nå opplever og da de kom 
til troen på Kristus. Dette gjør han ved hjelp av retoriske spørsmål. Hvordan tok de 
imot Ånden, altså: hvordan ble de kristne? Og fra en litt annen vinkel: Hvorfor ga 
Gud Ånden? Var det fordi de hadde gjort seg fortjent til det? Slett ikke! Nei, det var 
fordi de trodde den gode nyheten om hva Kristus allerede hadde gjort for dem. Hva 
har fått dem til å tro at de måtte sette sin lit til egen oppførsel, når de hadde begynt 
så godt? 

Tenker du noen ganger at ‘Dette går jo bra. Jeg er en riktig god kristen, jeg gjør 
verken dette eller hint...’ og så begynner du å føle at du faktisk er bra nok til å bli 
frelst? Hva er galt med å tenke slik? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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GRUNNFESTET I SKRIFTEN 

Hittil i brevet har Paulus forsvart evangeliet om rettferdiggjørelse ved tro ut fra den 
avtalen han fikk med apostlene i Jerusalem (Gal 2,1–10) og galaternes egen erfaring 
(Gal 3,1–5). Fra Gal 3,6 av tar Paulus for seg Skriftens vitnesbyrd. Der finner han 
den endelige bekreftelsen av sitt evangelium. Gal 3,6–4,31 består av argumenter fra 
Skriften.

Hva mener Paulus med «Skriften» ifølge Gal 3,6–8? Tenk på Rom 1,2; 4,3; 9,17.

Man skal huske at da Paulus skrev Galaterbrevet, fantes det ikke noe NT. Paulus 
var den første av NTs forfattere. Markusevangeliet er antagelig det første av de fire 
evangeliene, men det ble neppe skrevet før omkring Paulus’ død (65 e.Kr.) – altså ca. 
femten år etter at Paulus skrev til galaterne. Så når han henviser til Skriften, er det 
bare GT det er tale om. 

GT var viktig for det Paulus lærte. Han betrakter det ikke som døde tekster, men 
som Guds levende ord. I 2 Tim 3,16 skriver han: «Hver bok i Skriften er innblåst av 
Gud.» Det ordet som er oversatt «innblåst av Gud», er theopneustos. Den første de-
len av ordet betyr «Gud», og den andre delen betyr «innblåst». Skriften er «Gud-inn-
blåst». Paulus bruker Skriften for å vise at Jesus er den lovede Messias (Rom 1,2), 
for å gi opplæring i kristen livsførsel (Rom 13,8–10) og for å bevise at læren hans er 
riktig (Gal 3,8.9).

Det er vanskelig å si med sikkerhet hvor mange hundre ganger Paulus siterer GT, 
men vi finner sitater overalt i brevene hans, bortsett fra de korteste, brevene til Titus 
og Filemon. 

Les Gal 3,6–14. Finn de tekstene i GT som er sitert her. Hva sier dette om GTs 
autoritet? 

Tenker du iblant at én del av Bibelen er mer «inspirert» enn andre deler? Hva er 
faren ved en slik tankegang i lys av det Paulus sier i 2 Tim 3,16? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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REGNET SOM RETTFERDIG

Hvorfor tyr Paulus til Abraham når han vil finne Skriftens støtte for sitt budskap? 
(Gal 3,6).

Abraham sto helt sentralt i jødedommen. Han var jødenes stamfar, og jødene på 
Paulus’ tid betraktet ham som idealet for en sann jøde. De mente at det som kjenne-
tegnet ham, var lydigheten, og mange trodde også at Gud erklærte ham rettferdig på 
grunn av denne lydigheten. For Abraham ga avkall på familie og hjemland, lot seg 
og sine omskjære, og han var til og med villig til å ofre sin sønn da Gud ba om det. 
For en lydighet! Paulus’ motstandere var så opptatt av omskjærelsen at dette må ha 
vært deres argument.

Men Paulus snur det hele på hodet og appellerer til Abraham – ni ganger i Gala-
terbrevet – som et eksempel på tro, ikke lovlydighet. 

Se på Paulus’ sitat fra 1 Mos 15,6. Hva betyr det at Abrahams tro gjorde at Gud 
«regnet ham som rettferdig»? (Se også Rom 4,3–6.8–11.22–24.)

Rettferdiggjørelse var et bilde fra jussens verden, og regnet er et bilde fra forret-
ningslivet. Det kan bety «å kreditere» eller «sette noe inn på ens konto». Det er ikke 
bare i Gal 3,6 at det er brukt om Abraham. Det forekommer ytterligere 11 ganger i 
forbindelse med patriarken. 

Paulus’ bilde er at rettferdighet settes inn på vår konto. Men spørsmålet er: 
Hvilket grunnlag har Gud for å regne oss som rettferdige? Det kan jo ikke være på 
grunn av lydighet – uansett hva Paulus’ motstandere hevdet. Samme hva de måtte ha 
sagt om Abrahams lydighet, påpeker Skriften at det var på grunn av Abrahams tro at 
Gud regnet ham for rettferdig. 

Bibelen er entydig: Det var ikke på grunn av lydigheten at Abraham ble regnet 
som rettferdig. Nei, rettferdiggjørelsen var resultatet. Han gjorde ikke det han gjorde 
for å bli kjent rettferdig. Han gjorde det fordi han allerede var rettferdig. Rettferdig-
gjørelsen fører til lydighet, ikke motsatt. 

Tenk over hva dette vil si – at du ikke blir rettferdig av noe du gjør, men av det 
Jesus har gjort for deg. Hvorfor er dette så godt nytt? Hvordan kan du gjøre 
denne sannheten til din – det vil si å tro at det gjelder deg, uansett hva du har 
eller har hatt å stri med? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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EVANGELIET I GT 

«Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på 
forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes» (Gal 
3,8). Paulus skriver ikke bare at evangeliet ble forkynt for Abraham, men at det var 
Gud som forkynte det. Så det må ha vært det sanne evangelium. Men når forkynte 
Gud evangeliet for Abraham? Paulus siterer 1 Mos 12,3, så han tenker nok på den 
pakten Gud inngikk med Abraham da han kalte ham (1 Mos 12,1–3).

Les 1 Mos 12,1–3. Hva sier dette om hva slags pakt det var Gud inngikk med 
Abraham? 

Grunnlaget for Guds pakt med Abraham var løftene Gud hadde gitt ham. Fire 
ganger sier Gud «Jeg vil» til Abraham. Guds løfter til Abraham er fantastiske fordi 
de er ensidige. Gud står for alle løftene. Abraham lover ikke noe som helst. Dette er 
stikk i strid med den måten de fleste prøver å leve med Gud på. Det vanlige er at vi 
lover å tjene ham hvis han bare vil gjøre noe for oss til gjengjeld. Men det er lovtrell-
dom. Abraham skulle ikke love noe som helst, bare godta Guds løfter i tro. Nå ja, det 
var jo heller ikke bare-bare, det heller. For Abraham måtte lære å stole helt på Gud 
og ikke på seg selv (se 1 Mos 22). Så Abrahams kall viser oss evangeliets kjerne: 
frelse ved tro. 

Noen misforstår dette og vil ha det til at Bibelen har to frelsesveier. De sier at man 
ble frelst ved å holde budene i gammeltestamentlig tid, men at Gud avskaffet loven 
fordi det ga dårlige resultater. Derfor ble det mulig å bli frelst av tro. Lenger fra 
sannheten kan man knapt komme. Det finnes bare ett evangelium (Gal 1,7).

Hvilke andre eksempler på frelse ved tro alene finner vi i GT? Se f.eks. 3 Mos 17,11; 
Sal 32,1–5; 2 Sam 12,1–13; Sak 3,1–4. 

Man hører ofte ordene «billig nåde». Men det er misvisende. Nåden er ikke billig, 
den er gratis (iallfall for oss). Men vi ødelegger den når vi tror at vi kan føye noe 
til den med egne gjerninger, eller når vi tror at den kan brukes til å unnskylde 
synd. Hvilken av disse to grøftene faller du lettest i? Hvordan kan du unngå det?

__________________________________________________________________________________________________________________
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SATT FRI FRA EN FORBANNELSE (GAL 3,9–14)

Paulus’ motstandere ble sikkert lamslått av det han skriver i Gal 3,10. De hadde 
ikke forestilt seg at de var under noen forbannelse – tvert imot, de regnet med å 
bli velsignet for sin lydighet. Men Paulus er entydig: «Men de som holder seg til 
lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: ‘Forbannet er hver den som 
ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier’». 

Paulus setter to helt ulike alternativer opp mot hverandre: frelse ved tro og frelse 
ved gjerninger. Paktens løfter og forbannelser i 5 Mos 27 og 28 var ikke til å mis-
forstå. De som gjorde det som ble sagt, ble velsignet, de som ikke gjorde som det ble 
sagt, var forbannet. Så hvis man ville bli godtatt av Gud ut fra lydighet mot loven, 
måtte hele loven holdes. Man kan ikke bare velge og vrake i hva man vil holde, og 
man kan heller ikke ta det for gitt at Gud vil se mellom fingrene med en feil i ny og 
ne. Det er alt eller intet. 

Dette er dårlig nytt, ikke bare for hedningene, men også for Paulus’ legalistiske 
motstandere, «for alle har syndet og mangler Guds herlighet» (Rom 3,23). Vi kan 
prøve å være gode, men loven er nødt til å fordømme oss for våre lovbrudd. 

Hvordan fridde Kristus oss fra lovens forbannelse? Se Gal 3,13; 2 Kor 5,21.

Paulus bruker et nytt bilde for å vise hva Gud har gjort for oss i Kristus. Uttrykket 
er «kjøpe fri». Det ble brukt om løsepenger for å få frikjøpt kidnappede mennesker 
eller prisen for å få satt fri en slave. Siden syndens lønn er døden, var forbannelsen 
for ikke å holde loven ofte en dødsdom. Det var ikke småpenger som ble betalt for 
vår frelse. Det kostet Gud hans egen Sønn (Joh 3,16). Jesus kjøpte oss fri fra forban-
nelsen da han ble vår syndebærer (1 Kor 6,20; 7,23). Han tok forbannelsen vår på 
seg, og han bar syndens straff i vårt sted (2 Kor 5,21). 

Paulus siterer 5 Mos 21,23 som belegg fra Skriften. Ifølge jødisk skikk sto et 
menneske under Guds forbannelse hvis kroppen ble hengt på et tre etter henrettel-
sen. Jesu død på korset ble regnet som et eksempel på slik forbannelse (Apg 5,30; 
1 Pet 2,24). 

Da er det ikke rart at korset ble en snublestein for jøder som ikke kunne fatte at 
Messias kunne være forbannet av Gud. Men nettopp det var Guds plan. Messias bar 
en forbannelse, men ikke sin egen – den var vår! 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«All vår synd ble lagt på Kristus som vår stedfortreder og borgsmann. Han ble 
regnet som overtreder for at han skulle kjøpe oss fri fra lovens fordømmelse. 
Skylden som hvilte på enhver av Adams etterkommere, lå som en byrde på ham. 
Guds vrede over synd og den fryktelige tilkjennegivelsen av hans mishag på 
grunn av synd og ondskap, fylte hans Sønns sjel med forferdelse. Hele sitt liv 
hadde Kristus overfor en fallen verden kunngjort det gode budskap om Faderens 
barmhjertighet og tilgivende kjærlighet. Han hadde forkynt frelse for selv den største 
av alle syndere. Men nå, når han bærer den fryktelige byrden av skyld, kan han ikke 
se Faderens tilgivende ansikt. At Guds ansikt ble skjult for Frelseren i denne tyngste 
sjeleangstens stund, fylte ham med en sorg som mennesker aldri fullt ut kan fatte. Så 
stor var denne angsten at han knapt merket den fysiske smerten.» – Alfa og Omega, 
bind 5, side 306–308 [DA 753].

«Luther gikk nå frimodig i gang med å fremholde evangeliet. Fra prekestolen lød 
hans inntrengende, alvorlige advarsler. Han fremholdt syndens heslighet og hevdet 
at det var umulig for noe menneske ved egne gjerninger å minske sin skyld eller 
unngå straffen. Synderen kan bli frelst bare når han vender om og tror på Kristus. 
Kristi nåde er ikke til salgs. Den er en fri gave. Han rådet folk til ikke å kjøpe 
avlatsbrev, men å se i tro på den korsfestede frelser.» – Alfa og Omega, bind 7, side 
105 [GC:129]. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Det er fremdeles noen i vår menighet som har vondt for å godta frelsen ved 

tro alene: at Guds nåde i Kristus frelser oss uansett våre gjerninger. Hvorfor 
nøler enkelte med å godta denne viktige sannheten? 

2. Paulus brukte sterke ord om frelse ved gjerninger som teologisk vrang
forestilling. Hva kan dette lære oss om hvor viktig det er med god teologi? 
Hvorfor bør vi som en menighet om nødvendig ta kraftig til motmæle når noen 
blant oss lærer vranglære?

Sammendrag
Troen på Kristus er frelsens grunnlag fra begynnelse til slutt i kristenlivet. Abraham 
ble regnet for rettferdig fordi han trodde Guds løfter, og denne rettferdigheten kan 
alle som deler Abrahams tro, få som gave. Den eneste grunnen til at vi ikke blir for-
dømt for våre feil er at Jesus betalte prisen for våre synder da han døde i vårt sted.
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TO PASTORER, TO ELEVER
Siyon og Abishek i Vest-India

Hva har adventistpastorene å si for skolene? Uten 
dem ville mange elever ikke ha kommet.

Siyon var ti år da han traff en adventistpastor første 
gang. Pastoren ga bibelstudier hjemme hos dem én gang 
i uken. Før han gikk, ba han sammen med dem.

Foreldrene hadde mye de funderte på, men da de 
hadde bestemt seg for å holde sabbaten, fikk de høre 
om internatskolen 40 minutter hjemmefra. De ba gutten 
pakke sakene sine og dra.

Da han kom til skolen, var han ensom, men han lærte 
engelsk og fikk venner. Nå stortrives han. Han leder 
sanggudstjenester og hjelper til på bønnemøter og i sab-
batsskolen.

Slekt og venner har lagt merke til forandringen hos 
Siyon. De ber ham lede bønnemøter og vil sende sine 
barn til skolen hans. Noen har alt gjort det.

Siyon er en av 260 elever på Alate-skolen i Vest-India. En del av offeret 13. sabbat går til å 
bygge en ny undervisningsfløy. Da kan skolen ta inn flere elever.

Abisheks mor sier at det er et mirakel at gutten går på adventistskolen. Avlingen deres var ødelagt 
av tørke da adventistpastoren kom og ville be for dem. De takket nei, men han kom tilbake dag 
etter dag. Til slutt fikk han be.

Nå tror hun at Den hellige ånd sto bak besøkene. Pastoren hjalp dem å skaffe mat. Senere fikk 
hun bibelstudier og ble adventist. Abishek fikk stipend til å begynne på adventistskolen for to år 
siden.

”Jeg liker den undervisningen gutten min får,” sier hun. ”Han har en fin innflytelse på naboene. 
Han er så ærlig og vennlig at flere av naboene vil vite mer om adventistkirken og sabbaten.

Husk Alate-skolen i dine bønner og gaver. La oss be for adventistpastorene som støtter skolene 
våre.

• Alate-skolen i Vest-India ble star-
tet i 1943. Den var stengt i mange 
år, men ble gjenåpnet i 1981.

• I dag har skolen 260 elever. 35 bor 
i internatet. Elevtallet kan øke hvis 
skolen får bedre lokaler.

• En ny undervisningsfløy på 14 
klasserom skal bygges med sab-
batsskolegaver og erstatte den 
gamle bygningen, der det ikke 
er plass til flere elever. Den nye 
bygningen vil gjøre det mulig å ta 
inn flere elever på denne utposten i 
Vest-India.
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Bakgrunnsstoff
Gal 3,15–20; 1 Mos 9,11–17; Matt 5,17–20; 2 Mos 16,22–26; 1 Mos 15,1–6. 

Minnevers
Hvis arven ble gitt ved loven, er den ikke lenger gitt ved løftet. Men det var ved 
sitt løfte Gud skjenket arven til Abraham (Gal 3,18). 

En politiker fikk en gang spørsmålet: «Har du holdt alle de løftene du ga under valg-
kampen?» Han svarte: «Ja, saktens, iallfall alle de løftene jeg hadde tenkt å holde.» 

Hvem har vel ikke opplevd brutte løfter? Hvem har ikke brutt et løfte eller opp-
levd at noen ikke holdt et løfte de hadde gitt oss? 

Det hender at folk lover ting og mener å holde løftene, men likevel ikke gjør det. 
Andre lover noe og vet at det er løgn straks de har sagt det.

Slik er heldigvis ikke Guds løfter. Guds ord er pålitelig og uforanderlig. «Det jeg 
har sagt, lar jeg skje. Det jeg har tenkt, det gjør jeg», sier Herren (Jes 46,11). 

I ukens bibelstudium peker Paulus på forholdet mellom Guds løfte til Abraham og 
loven som ble gitt til Israel 430 år senere. Hva er sammenhengen mellom de to, og 
hva har det å si for forkynnelsen av evangeliet? 



B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 7 49

SøndagStudium 6  /  5. august

LOV OG TRO (GAL 3,15–18)

Motstanderne ville kanskje gå med på at troen var det viktigste kjennetegnet ved 
Abrahams liv, men Paulus visste at de likevel ville spørre hvorfor Gud da ga Israel 
loven fire hundre år etter Abrahams tid. Opphevet ikke loven alle tidligere avtaler? 

Hva er poenget når Paulus sammenligner et menneskes testamente og Guds pakt 
med Abraham? Gal 3,15–18.

En pakt og et testamente er to forskjellige ting. En pakt er som regel en gjensidig 
avtale mellom to eller flere parter og kalles ofte en «kontrakt» eller «traktat». Men 
et testamente er noe som en enkelt erklærer. Den greske oversettelsen av GT gjengir 
aldri Guds pakt med Abraham med det greske ordet for gjensidige avtaler eller 
kontrakter (syntheke). I stedet brukes ordet for et testamente (diatheke). Hvorfor? 
Trolig fordi oversetterne var klar over at Guds pakt med Abraham ikke var en traktat 
mellom to som avla gjensidig bindende løfter. Tvert imot, Guds pakt var kun basert 
på hans egen vilje. Den var ikke beheftet med noe «hvis, og eller men». Abraham 
skulle bare ta Gud på ordet. 

Paulus bruker denne dobbeltbetydningen «testamente» og «pakt» for å fremhe-
ve det som kjennetegner Guds pakt med Abraham. Som ved et vanlig testamente 
gjelder også Guds løfte en bestemt mottaker: Abraham og hans ætt (1 Mos 12,1–5; 
Gal 3,16). Den gjelder også en arv (1 Mos 13,15; 17,8; Rom 4,13; Gal 3,29). Paulus er 
opptatt av at Guds løfte er uforanderlig. Et menneskes testamente kan ikke endres 
når det har trådt i kraft. Slik kan heller ikke loven, som ble gitt ved Moses, oppheve 
Guds pakt med Abraham. Guds pakt er et løfte (Gal 3,16), og Gud holder sine løfter 
(Jes 46,11; Hebr 6,18).

Sett inn ordet løfte i stedet for pakt i tekstene nedenfor. Hva slags «pakt» er 
det tale om i hver av tekstene? Hvordan gjør det teksten lettere å forstå når man 
oppfatter Guds pakt som et løfte, og hvordan blir det lettere for oss å forstå hva 
en pakt er? (1 Mos 9,11–17; 15,18; 17,1–21). Hva sier det om Guds karakter og 
hvordan man kan stole på ham?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TRO OG LOV (ROM 3,31)

Paulus skrev at troen skal ha førsteplassen i et menneskes gudsforhold. Gjentatte 
ganger har han hevdet at verken omskjærelse eller andre «lovgjerninger» er forut-
setninger for frelse, «for ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger» (Gal 
2,16). Dessuten er det ikke lovgjerninger, men tro som kjennetegner den troende 
(Gal 3,7). Med denne gjentatte benektelsen av lovgjerninger blir det nødvendig å 
spørre: «Er loven helt verdiløs, da? Har Gud avskaffet loven?» 

Frelsen kommer ved troen og ikke ved lovgjerninger. Vil det si at Paulus mener 
troen avskaffer loven? Hva kan vi lære av tekstene nedenfor? Sammenlign Rom 3,31 
med Rom 7,7.12; 8,3 og Matt 5,17–20.

I Rom 3 sier Paulus det samme om troen og loven som i Galaterbrevet. Han fornem-
mer at det han har sagt, kan få noen til å synes at han overdriver betydningen av 
troen på bekostning av loven. Derfor stiller han det retoriske spørsmålet: «Opphever 
vi da loven ved troen?» Det ordet som er oversatt «opphever» i Rom 3,31 er katar-
geo. Paulus bruker ordet ofte, og det kan oversettes med «oppheve» (Rom 3,3), 
«avskaffe» (Ef 2,15), «tilintetgjøre» (Rom 6,6) eller til og med å gjøre slutt på (1 Kor 
6,13). Hvis Paulus hadde ønsket å si at loven ble avskaffet på korset, slik noen hevder, 
så kunne han ha gjort det her. Men nei, Paulus tar skarpt avstand fra slike tanker og 
sier at evangeliet «stadfester» loven! 

«Med rettferdiggjørelse ved tro viser Gud at han setter sin lov høyt, for han både 
krever og bringer til veie sonofferet. Hvis rettferdiggjørelse ved tro hadde avskaffet 
loven, ville ikke Kristi sonoffer ha vært nødvendig for å sette synderen fri fra synd 
og gi ham fred med Gud. 

Dessuten innebærer sann tro at man uten forbehold er villig til å følge Guds vilje 
og leve i lydighet mot hans lov. Sann tro, som er basert på helhjertet kjærlighet til 
frelseren, kan bare føre til lydighet.» – SDA Bible Commentary, bind 6, side 510. 

Tenk over følgene hvis Paulus hadde ment at troen fjernet behovet for å holde 
loven. Ville ikke utroskap, tyveri og mord være synd lenger? Tenk på all den sorg 
og smerte man kan bli spart for bare ved å holde Guds lov. Hvilke tunge stunder 
har du eller andre gjennomlevd på grunn av ulydighet mot Guds lov? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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LOVENS FORMÅL

I Gal 3,19–29 taler Paulus flere ganger om «loven». Hvilken lov er det Paulus først 
og fremst taler om i denne delen av Galaterbrevet? 

Noen tror at ordene helt til i vers 19 betyr at loven var midlertidig. De tror at teksten 
må vise til seremoniloven, siden lovens formål ble oppfylt på korset og endte der. 
Dette høres ikke urimelig ut, men det er neppe det Paulus vil ha sagt i Galaterbrevet. 
Både seremoniloven og moralloven ble «lagt til» ved Sinai på grunn av overtredel-
ser. Men når vi ser på det neste spørsmålet, vil vi se at Paulus nok først og fremst 
tenker på moralloven.

Sier Paulus at loven ble lagt til? Hva ble den lagt til, og hvorfor? Sammenlign Gal 
3,19 med Rom 5,13.20.

Paulus sier ikke at loven ble lagt til Guds pakt med Abraham, som om den var et 
slags tillegg til et testamente og forandret dets opprinnelige hensikt. Loven hadde 
eksistert lenge før Sinai (se onsdagsavsnittet). Nei, Paulus vil ha sagt at formålet 
med å gi israelittene loven, var et helt annet. Den skulle føre folket tilbake til Gud 
og den nåden han vil gi alle som kommer til ham i tro. Loven viser at vi er syndere 
og behøver Guds nåde. Den var ikke ment som et opplegg for å «gjøre seg fortjent» 
til frelsen. Tvert imot: Paulus sier at den ble gitt «for at fallet skulle bli stort» (Rom 
5,20), altså for at vi skal se vår synd enda tydeligere (Rom 7,13). 

Seremonilovene pekte frem til Messias og understreket betydningen av hellighet 
og behovet for en frelser. Men morallovens «Du skal ikke!» åpenbarer synd og viser 
at synden ikke bare er en del av vår natur, men at den er brudd på Guds lov (Rom 
3,20; 5,13.7; 7,7.8.13). Derfor sier Paulus at «der det ikke finnes noen lov, finnes det 
heller ikke noe lovbrudd» (Rom 4,15). «Loven er som et forstørrelsesglass. Det ikke 
bare øker antallet skittflekker på et plagg, det gjør også at vi ser dem bedre og kan 
oppdage mange flere enn med bare det blotte øye.» – William Hendriksen: New Te-
stament Commentary, Exposition on Galatians (Grand Rapids, Mich., 1968), side 141.

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUDS LOVS VARIGHET 

Betyr det at loven ble lagt til på Sinaifjellet, at den ikke fantes før den tid? Og hvis 
ikke, hva var forskjellen på før og etter Sinaifjellet? Les 1 Mos 9,5.6; 18,19; 26,5; 
39,7–10; 2 Mos 16,22–26.

Gud hadde ikke behov for å åpenbare sin lov for Abraham med torden, lyn og døds-
straff (2 Mos 19,10–23). Så hvorfor ga han israelittene loven på den måten? Fordi de 
hadde mistet Guds storhet og hans høye moralske krav av syne. De måtte se omfan-
get av sin egen syndighet og Guds lovs ukrenkelighet. Åpenbaringen på Sinai gjorde 
nettopp det. 

Hva mener Paulus med at loven ble lagt til «helt til den ætten kom som løftet 
gjaldt»? Gal 3,16–19. 

Mange har forstått denne teksten dit hen at loven som ble gitt på Sinai-fjellet, var 
midlertidig. Den ble gitt 430 år etter Abraham og varte til Kristus kom. Men denne 
tolkningen er i strid med det Paulus sier om loven i Romerbrevet og med slike bibel-
steder som Matt 5,17–19. 

Den feilen leserne ofte gjør med dette avsnittet, er å gå ut fra at ordet for helt til 
alltid innebærer et begrenset tidsrom. Det stemmer ikke. Sal 112,8 beskriver det 
mennesket som frykter Herren og sier: «Hans hjerte er trygt; han frykter ikke, inntil 
han ser med lyst på sine fiender» (1930). Vil dette si at han blir redd når han seirer? 
Ifølge Åp 2,25 sier Jesus: «Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.» Mener 
han at vi ikke trenger å være trofaste lenger når han har kommet? 

Lovens rolle var ikke utspilt i og med Kristi komme. Loven skal peke på synd 
så lenge den finnes. Det Paulus sier, er at Kristi komme er en avgjørende korsvei i 
menneskehetens historie. Kristus kan gjøre det loven ikke kunne: skaffe til veie et 
effektivt middel mot synd, altså kjenne syndere rettferdig og oppfylle loven i dem 
ved Ånden (Rom 8,3.4). 

Har du noen gang tenkt: Hvis bare Gud ville gjøre dette eller hint for meg, da ville 
jeg aldri mer tvile? Men tenk på det som skjedde ved Sinaifjellet. Gud åpenbarte 
sin makt for øynene på israelittene, men hva gjorde de? Hva burde dette lære deg 
om hva sann tro er og hvordan vi får den og bevarer den? (se Kol 2,6). 

__________________________________________________________________________________________________________________
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LØFTET ER BEDRE 

Han ... var sammen både med engelen som talte til ham fra Sinaifjellet, og med 
fedrene våre. Han mottok levende ord for å gi dem til oss (Apg 7,38). 

I Gal 3,19.20 fortsetter Paulus tankerekken om at loven ikke opphever nådepakten. 
Dette er viktig, for hvis motstandernes teologi var riktig, ville loven gjøre nettopp 
det. Så tenk hvordan det ville stå til med oss syndere om vi skulle sette vår lit til 
lovgjerninger i stedet for Guds nåde for å bli frelst. Vi ville ha vært fortapt. 

Enkelthetene i det Paulus sier i Gal 3,19.20, er vanskelige, men hovedpunktet er 
klart nok: Loven står under løftet, for den ble formidlet via englene og Moses. 2 Mos 
nevner ikke engler i forbindelse med at loven ble gitt, men det er omtalt flere andre 
steder i Skriften (5 Mos 33,2; Apg 7,38.53; Hebr 2,2). Paulus benytter ordet mellom-
mann om Kristus i 1 Tim 2,5. Men det han skriver her, tyder på at han tenker på 
5 Mos 5,5: «Jeg sto den gangen mellom Herren og dere og kunngjorde Herrens ord 
for dere.» 

Enda så majestetisk det var da loven ble gitt på Sinai, med talløse engler til stede, 
og enda så viktig Moses var som lovgiver, så ble loven gitt indirekte. I sterk kontrast 
til dette ble Guds løfte gitt direkte til Abraham (og derfor også til alle troende), for 
det var ikke behov for noen mellommann. Og om loven er aldri så viktig, kan den li-
kevel ikke erstatte løftet om frelse av nåde ved tro. Tvert imot, loven gjør det lettere 
å forstå hvor stort dette løftet er. 

Beskriv hvordan Abraham møtte Gud direkte. Hva var fordelen med en så direkte 
kontakt? Se 1 Mos 15,1–6; 18,1–33; 22,1–18.

Tenk på noen av de andre gangene mennesker møtte Gud i Bibelen – Adam og 
Eva i Edens hage (1 Mos 3), Jakob og himmelstigen (1 Mos 28), Paulus utenfor 
Damaskus (Apg 9). Du har kanskje ikke opplevd noe som var like dramatisk, men 
hvordan har Gud åpenbart seg for deg? Still deg også spørsmålet om det er noe 
hos deg som er til hinder for at du kan ha et like fortrolig og nært forhold til Gud 
som Abraham. Hva kan du i tilfelle gjøre med det? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Under fangenskapet hadde folket i stor utstrekning mistet kunnskapen om Gud og 
om prinsippene i pakten med Abraham. Da Gud fridde dem ut fra Egypt, viste han 
dem sin makt og nåde for å få dem til å elske ham og stole på ham. Han førte dem til 
Rødehavet, hvor det syntes umulig å unnslippe egypterne som forfulgte dem. Dette 
skulle få dem til å se hvor hjelpeløse de var og hvor stort deres behov av Guds hjelp 
var. Deretter utfridde han dem. Slik ble de fylt med kjærlighet, takknemlighet og 
tillit til at han kunne hjelpe dem. Han hadde knyttet dem til seg som deres befrier fra 
timelig trelldom. 

Men det var noe enda viktigere som måtte prentes inn i deres sinn. De hadde vært 
omgitt av avgudsdyrkelse og moralsk fordervelse. Derfor hadde de ikke lenger noe 
klart begrep om Guds hellighet og sin egen store syndighet og manglende evne til å 
etterleve Guds lov på egen hånd. De følte heller ikke at de trengte noen frelser. Alt 
dette måtte de lære.» – Patriarchs and Prophets, side 371.

«Guds lov, som ble kunngjort i stor majestet fra Sinai, er fordømmelsens ord over 
synderen. Det er lovens oppgave å fordømme, men den evner ikke å tilgi eller kjøpe 
fri.» –SDA Bible Commentary, bind 6, side 1094. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva kan vi si om løfter, især brutte løfter. Hvordan har du det med dem som 

ikke har holdt det de lovet deg? Hvor mye har det å si om de hadde tenkt å 
holde løftet og så enten ikke kunne eller ombestemte seg, eller om du skjønte 
at de ikke hadde tenkt å holde det? Hadde du like stor tillit til vedkommende 
etter løftebruddet, uansett hva grunnen var? Hva betyr det for deg at du vet 
du kan stole på Guds løfter? Eller kanskje spørsmålet skulle ha vært: Hvordan 
kan man lære å stole på Guds løfter for aller første gang?

2. Hvordan kan vi komme til å bli så ødelagt av omgivelsene at vi mister de vik
tige sannhetene Gud har gitt oss helt av syne? Hvordan kan vi bli klar over 
hva det er som påvirker oss slik, og hvilke mottiltak kan vi sette inn? 

Sammendrag
Loven på Sinai-fjellet opphevet ikke Guds løfter til Abraham, og den forandret heller 
ikke løftene. Loven ble gitt så folk skulle se hvor syndige de var og innse sitt behov 
for Guds løfte til Abraham og hans etterkommere. 
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BØNN OG BRØNN
Sunita Hedge, Vest-India

Sunita er bondekone og skulle gjerne gå oftere i 
kirken, men da blir mannen sint, så hun sitter ofte 

hjemme om sabbatene og går dit når hun har spesielle 
bønneønsker. I fjor gikk hun for å be om en brønn.

Det hadde vært tørke, og to brønner var nesten 
tomme. De trengte vann. Hennes mann ville bruke 
et hindurituale, men Sunita sa at Gud var den eneste 
løsningen.

Så Sunita gikk til kirken og ba om at de måtte finne 
vann fort når de fikk en brønngraver til å komme. De 
hadde ikke råd til mange boringer.

Menigheten ba sammen med henne. De takket Gud 
for hennes trofasthet og ba om Guds hjelp. Dagen etter 
kom brønngraveren. Pastoren og menigheten kom også. 
Ingen visste hvor man skulle grave. Sunita hadde bare råd til å bore 45 meter.

Medlemmene plukket ut et tilfeldig sted, og pastoren ba. Så startet boringen.
15 meter. Ingenting.
30 meter. Ingenting.
45 meter. Ingenting.
Da stoppet boringen. ”Du må betale mer hvis jeg skal bore dypere,” sa mannen.
Medlemmene ba igjen. Så bønnfalt de brønngraveren om å grave bare noen fot til. Det gjorde 

han, og vannet strømmet opp av bakken.
”Jeg ble så glad,” sa Sunita. ”Vi ba i tro, og Gud velsignet oss!”
Brønnen har fremdeles masse vann. Naboene var forundret. ”Hvordan kan Gud velsigne deg 

slik, du som er så fattig?” Sunita sier det er opplagt: Gud ærer dem som ærer ham.
Når vi ærer Gud, gir han oss ubegrenset med livets vann.
Alate Adventist School ligger ikke langt fra der Sunita bor. En del av offeret 13. sabbat går til 

å bygge 14 klasserom, så flere barn kan få lære om Gud som hører bønn. Husk Sunita og Alate-
skolen i dine bønner og når misjonsofferet tas opp.

• Skolene har vært viktige for 
adventismens vekst helt siden 
menigheten kom til India. 

• Hvert år døpes det mange barn 
ved adventistenes skoler. Og de 
som ikke blir døpt, lærer også mye 
om tro.

• En del av offeret dette kvartalet 
går til å bygge nye internater ved to 
adventistskoler og klasserom ved to 
andre, så enda flere kan komme og 
lære om Guds kjærlighet.
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Bakgrunnsstoff
Gal 3,21–25; 3 Mos 18,5; Rom 3,9–19; 1 Kor 9,20; Rom 3,1.2; 8,1–4.

Minnevers
Skriften har lagt alt under synden, for at de som tror på Jesus Kristus, ved sin 
tro kan få det som var lovet (Gal 3,22).

Brevduer kan fly hundrevis av kilometer om dagen og finne bestemmelsesstedet med 
stor presisjon. Men selv de beste brevduer surrer seg bort iblant og kommer ikke 
tilbake til utgangspunktet. Det verste tilfellet hadde man i England, da ca. 20 000 
fugler (til en verdi av over 3 millioner kroner) aldri vendte hjem igjen. 

De fleste har nok opplevd ubehaget ved å bli desorientert. Man gripes av frykt og 
engstelse. Det kan også gi panikkfornemmelser.

Slik er det også i den åndelige verden. Vi kan gå oss vill også etter at vi har tatt 
imot Jesus. Noen kommer aldri tilbake til Herren. 

Men heldigvis har ikke Gud overlatt oss til oss selv. Han har kartlagt veien til tro 
slik det går frem av evangeliet, og på denne veien finner vi også loven. Mange prøver 
å skille loven fra evangeliet. Enkelte oppfatter dem også som motsetninger. Dette er 
feil, og det kan få triste følger. Uten loven ville vi ikke ha hatt noe evangelium. Det 
er i det hele tatt vanskelig å forstå evangeliet uten loven.
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LOVEN OG LØFTET 

Strider da loven mot Guds løfter? (Gal 3,21).

Paulus værer at det han har sagt, kan få motstanderne til å si at han rakker ned på 
Moses og Tora, så han stiller det spørsmålet de sitter med: «Mener du at loven strider 
mot Guds løfter?» Paulus svarer med et bastant «Nei!» Noe slikt kan man ikke si, for 
Gud er ikke imot seg selv. Det er Gud som har gitt oss både løftene og loven. Loven 
er ikke imot løftet. Men de har ulike oppgaver i Guds frelsesplan. 

Hva trodde Paulus’ motstandere at lovens rolle var? Sammenlign Gal 3,21; 3 Mos 
18,5 og 5 Mos 6,24.

De trodde loven kunne gi åndelig liv. Dette mente de nok fordi de misforsto slike 
tekster som 3 Mos 18,5 og 5 Mos 6,24, hvor det står hvordan Guds paktsfolk skal 
leve. Jo, loven regulerte livet i pakten, men de mente at loven var kilden til menne-
skets gudsforhold. Bibelen sier derimot at evnen til å «gjøre levende», tilhører Gud 
og hans Ånd, ingen annen (2 Kong 5,7; Neh 9,6; Joh 5,21; Rom 4,17). Loven kan ikke 
gi åndelig liv. Men dermed er det ikke sagt at loven strider imot Guds løfte.

Når Paulus vil vise at loven ikke kan gi liv, skriver han at «Skriften har lagt alt 
under synden» (Gal 3,22). I Rom 3,9–19 bruker Paulus en rekke vers fra GT og viser 
hvor ille det står til med oss. Disse versene er ikke tilfeldig valgt. Han starter med 
nøkkelen til syndens problem – egoismen, som er som en pest i menneskehjertet – og 
så kommer vers som beskriver hvordan synden gjennomsyrer og finnes overalt. 

Poenget? Med syndens omfang og lovens begrensninger kan løftet om evig liv 
bare oppfylles gjennom Kristi trofasthet på våre vegne. Her har vi igjen den store 
sannheten som førte til reformasjonen.

Hvilke fordeler har man av å holde loven selv om den ikke kan frelse oss? Altså: 
Hvordan har lydighet mot Guds lov ført noe godt med seg i ditt liv? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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«UNDER LOVEN»

I Gal 3,23 skriver Paulus: «Før troen kom, var vi i varetekt under loven». Med «vi» 
sikter Paulus til de jødekristne i Galatia. Det er de som kjenner loven, og det er 
særlig dem Paulus har talt til siden Gal 2,15. Dette ser vi av kontrasten mellom «vi» i 
Gal 3,23 og «dere» i Gal 3,26. 

I Gal 3,23 står det: «Før troen kom». Merk substantivets bestemte form. Si-
den Paulus sammenligner lovens stilling før og etter Kristus (Gal 3,24), viser nok 
«troen» til Jesus selv og er ikke en hentydning til kristentroen generelt. 

Paulus sier at jødene var «i varetekt under loven» før Kristus kom. Hva mener han 
med «under loven»? Sammenlign Gal 3,22.23 med Rom 6,14.15; 1 Kor 9,20; Gal 
4,4.5.21; 5,18.

Paulus bruker uttrykket «under loven» tolv ganger i brevene sine. Alt etter sammen-
hengen kan det ha et par ulike valører. 

1. ”Under loven» som alternativ frelsesvei (Gal 4,21). Motstanderne i Galatia 
prøvde å oppnå livgivende rettferdighet ved å være lydige. Men det er umulig, som 
Paulus har forklart (Gal 3,21.22). Senere vil han også påpeke at når galaterne ønsket 
å være under loven, forkastet de Kristus (Gal 5,2–4). 

2. «Under loven» i betydningen å være under dens fordømmelse (Rom 6,14.15). 
Loven kan ikke sone synd. Derfor fører brudd på lovens krav til slutt til fordømmel-
se. Dette er tilstanden alle mennesker opplever. Loven er fengselsbetjent og setter 
alle bak lås og slå som har brutt den og gitt seg selv en dødsdom. Det er dette Paulus 
mener med «under loven» her i verset. Dette skal vi se når vi ser på bruken av ordet 
varetekt (Gal 3,23) i tirsdagsavsnittet.

Et beslektet ord er ennomos. Det oversettes vanligvis med «under loven», men 
betyr bokstavelig talt «innenfor loven» og handler om å leve innenfor lovens krav i 
samfunn med Kristus (1 Kor 9,21). Man kan ikke bli rettferdig ved hjelp av «lov-
gjerninger» dvs. ved å prøve å holde loven uavhengig av Kristus, for bare de som er 
rettferdige ved tro, skal leve (Gal 3,11). Denne sannheten opphever ikke loven, den 
viser bare at loven ikke kan gi evig liv.

__________________________________________________________________________________________________________________
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LOVEN SOM «VOKTER» 

Paulus trekker to slutninger om loven: (1) Den verken opphever eller avskaffer løftet 
til Abraham (Gal 3,15–20). (2) Det er ingen motsetning mellom loven og løftet (Gal 
3,21.22). 

Hva er da poenget med loven? Paulus skriver at den var «et tillegg på grunn av 
våre lovbrudd» (Gal 3,19). Han utdyper dette med tre ord eller uttrykk i forbindelse 
med loven: var i varetekt (vers 23), innestengt (vers 23) og vokter (vers 24). 

Les Gal 3,19–24. Hva sier Paulus om loven? 

De fleste moderne oversettelser tolker uttalelsene om loven i Gal 3,19 helt negativt. 
Men grunnteksten er slett ikke så ensidig. Det greske ordet som er oversatt med 
«var i varetekt» (vers 23), betyr bokstavelig talt «å vokte». Det kan forstås negativt, 
som å «holde nede» eller «vokte på» (2 Kor 11,32). Men i NT har det stort sett den 
mer positive betydningen «bevare» eller «beskytte» (Fil 4,7; 1 Pet 1,5). Slik er det 
også med det ordet som er oversatt med «innestengt» (Gal 3,23). Det kan oversettes 
«lukkes» (1 Mos 20,18), «for å stenge» (2 Mos 14,3; Jos 6,1; Jer 13,19), «for å legge» 
(Luk 5,6), eller «for å begrense» (Rom 11,32). Eksemplene viser at ordet kan ha posi-
tive eller negative undertoner, alt etter sammenhengen. 

Hvilke fordeler hadde israelittene av loven (moralsk og seremoniell)? Rom 3,1.2; 
5 Mos 7,12–24; 3 Mos 18,20–30.

Paulus kan tale negativt om loven (Rom 7,6; Gal 2,19), men han har også mye godt å 
si om den (se Rom 7,12.14; 8,3.4; 13,8 ). Loven var ikke Guds forbannelse over Israel. 
Tvert imot, den skulle være til velsignelse. Offersystemet kunne ikke ta bort synden, 
men det pekte frem til den Messias som kunne gjøre det. Og lovene om hvordan folk 
skulle leve, var et vern mot mange onder som rammet andre av oldtidens folk. I lys 
av alt det positive Paulus sier om loven andre steder ville det være feil å oppfatte det 
han sier her som bare negativt. 

Tenk på noe godt som blir misbrukt. For eksempel kan et stoff som brukes til å 
behandle sykdom, også brukes som rusmiddel. Hva har du opplevd som kan il
lustrere dette prinsippet? Hvordan kan det vi vet om misbruk av gode ting, gjøre 
det lettere å forstå det Paulus er opptatt av her? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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LOVEN SOM VOKTER 

I Gal 3,23 beskriver Paulus loven som en kraft som vokter og beskytter. Hva sam
menligner han den med i vers 24, og hva vil det si? 

Det greske ordet for «vokter» eller «tuktemester» (1930) er paidagogos. På engelsk 
er det noen ganger gjengitt som «disciplinarian» (NRSV), «tutor» (NKJV), eller også 
«guardian» (ESV), men det finnes ikke ett ord som er helt dekkende. En paidagogos 
var en slave i det romerske samfunnet og hadde myndighet over sin herres sønner 
fra de fylte 6 eller 7 og til de var voksne. Foruten å ta seg av deres fysiske behov, så 
som å fylle badekaret, sørge for mat og klær og beskytte dem mot alle farer, skulle 
paidagogos sørge for at herrens sønner innfant seg på skolen og gjorde leksene sine. 
Han skulle også undervise om og selv praktisere moralske dyder. Dessuten skulle 
han sørge for at guttene lærte dem og levde etter dem. 

Enkelte pedagoger har nok vært både snille og avholdt, men det som oldtidens 
litteratur betoner mest, er strenghet. De sørget for lydighet, ikke bare med trusler og 
skraper, men også med pisking og pryl. 

Når Paulus skildrer loven som en pedagog, sier det noe om hans syn på dens rolle. 
Loven ble lagt til for å peke på synd og gi opplæring. Det sier seg selv at dette også 
har en negativ side. Loven irettesetter oss jo og fordømmer oss som syndere. Men 
Gud bruker også det «negative» til vårt beste, for når vi føler oss fordømt av loven, 
driver den oss til Kristus. Så loven og evangeliet er ikke motstandere. Gud ville at de 
skulle stå sammen om vår frelse. 

«I denne teksten [Gal 3,24], er det især moralloven apostelen taler om ved Den 
hellige ånd. Loven avslører synden for oss. Den gjør at vi føler vårt behov for 
Kristus og flykter til ham for å få tilgivelse og fred idet vi viser anger overfor Gud og 
tro på Herren Jesus Kristus.» – Selected Messages, 1. bok, side 234. 

Når sammenlignet du sist dine handlinger, ord og tanker med loven? Gjør det nå, 
og sammenlign dem ikke bare med lovens bokstav, men også dens ånd (Matt 
5,28; Rom 7,6). Hvordan gikk det? Hva sier svaret om det Paulus er opptatt av her 
i brevet? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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LOVEN OG DE KRISTNE (GAL 3,25)

Mange har forstått Paulus’ ord i Gal 3,25 som en blank avvisning av loven. Men det 
gir ikke særlig mening i lys av alt det positive Paulus sier om loven andre steder i 
Bibelen. Hva er det så han mener? 

For det første at vi ikke lenger er under lovens fordømmelse (Rom 8,3). Som krist-
ne hører vi Kristus til og har den forrett å stå under nåden (Rom 6,14.15). Dermed 
kan vi tjene Kristus av et helt hjerte, uten frykt for at vi skal bli fordømt på grunn 
av feil vi kan komme til å gjøre underveis. Dette er evangelisk frihet. Det er noe 
helt annet enn ikke lenger å måtte holde loven – som er det enkelte kaller «frihet» i 
Kristus. Men ulydighet mot loven er synd – og synd er ikke frihet (Joh 8,34). 

Les Rom 8,1–3. Hva vil det si at man ikke lenger er under lovens forbannelse? Hva 
bør denne sannheten få å si for vårt liv? 

Vårt forhold til loven er et annet etter at vi er tilgitt i Kristus. Nå er vi kalt til et 
liv som er til glede for ham (1 Tess 4,1). Det er dette Paulus kaller å være drevet av 
Ånden (Gal 5,18). Men moralloven er ikke satt ut av spill – det har aldri vært tanken. 
For hvordan er det mulig når det er loven som forklarer hva som er synd? 

Nei, loven er en avskrift av Guds sinn, og vi avspeiler ikke hans sinnelag når vi 
bryter loven. Men vi gjør mer enn det: Vi følger ikke bare en rekke påbud, men Jesu 
eksempel, han som gjør det for oss som loven ikke kunne gjøre: Han skriver den 
i vårt hjerte (Hebr 8,10), så dens krav kan bli oppfylt i oss (Rom 8,4). Fordi vi har 
samfunn med Jesus, er vi i stand til å holde loven som aldri før. 

Les Rom 8,4. Hva sier Paulus? Hvordan har dette løftet blitt realisert i ditt liv? 
Men samtidig: Hvorfor må frelsen bygge på det Kristus har gjort for oss og in
genting annet, selv om du har opplevd forandringer i livet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 7  /  12. august

TIL ETTERTANKE

«Man spør meg om loven i Galaterbrevet. Hvilken lov er det som skal føre oss til 
Kristus? Jeg svarer: Både seremoniloven og tibudsloven.

Kristus var grunnvollen for hele det jødiske gudstjenestesystemet. Abel døde 
fordi Kain ikke ville godta Guds plan i lydighetens skole. I den ville de bli frelst 
ved Jesu Kristi blod som sonofrene var et forbilde på. Kain ville ikke være med på å 
utøse blod, det som var symbolet på at Jesu blod skulle bli utøst til frelse for verden. 
Hele offersystemet var planlagt av Gud, og Kristus var grunnvollen for alt sammen. 
Dette er begynnelsen på oppgaven som den vokteren som skulle hjelpe synderen til å 
forstå at Kristus er grunnvollen for hele den jødiske religion.

Alle som tjenestegjorde i helligdommen, ble hele tiden undervist om at Kristus 
ville gripe inn på menneskets vegne. Denne tjenesten skulle plante en kjærlighet til 
Guds lov i hvert hjerte, Guds rikes lov.

Man må ikke bare se på tibudsloven som en serie forbud, men som velsignelser. 
Dens forbud er garantien for at lydigheten bringer lykke. Når vi tar imot den i Kris-
tus, skaper den en ren karakter i oss, en som vil føre til evig lykke. For den lydige er 
den en forsvarsmur.» – Selected Messages, 1. bok, side 235.

  Spørsmål til drøftelse
1. Vi strever ofte med spørsmålet om hvordan vi kan vinne seier over synd. 

Hvilke løfter om seier har vi i Bibelen? Hva kan vi gjøre selv for at disse løf
tene skal gå i oppfyllelse? Og samtidig: Hvorfor må vi passe på at hele vårt 
frelseshåp bygger på Kristi seier for oss og ikke på egne seire? 

2. Mange kristne sier at loven er avskaffet. Men de samme menneskene taler 
selvsagt imot synd. Dermed mener de naturligvis ikke at loven er avskaffet. 
Hva er det så de mener med det de sier? (Tips: Når dukker denne påstanden 
som regel opp? I forbindelse med hvilket bud?)

Sammendrag
Loven ble gitt for at syndere skulle innse at de trenger Kristus. Som vokter gir den 
opplæring om Gud og verner mot det onde. Men den er streng og peker også på vår 
synd og fordømmer oss. Kristus setter oss fri fra lovens fordømmelse og skriver sin 
lov i hjertet.



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 7 63

12 .  august

”JEG VIL BLI EVANGELIST”
Ghukato Yeptho (16), Nordøst-India

Ghukatos foreldre ble adventister da Ghukato var ni 
år. Både han og broren går på Nagaland Adventist 

School (0.–12. klasse) i Nordøst-India. Skolen har 204 
elever, og mange er fra kristne ikke-adventisthjem.

Ghukato er spesielt glad for den første timen på sko-
len hver dag, da de synger, ber og leser Bibelen sammen. 
Lærerne setter pris på at han hjelper andre med leksene 
og forteller dem om sin tro når anledningen byr seg. 

Men det er ikke alltid lett. Noen av foreldrene vil 
ikke at barna deres skal være på stedet på lørdager. Men 
Ghukato inviterer dem likevel. Når noen takker nei, sier 
han: ”Det er OK. Men hvis du kan komme en gang, 
så bare kom.” En slik åpen invitasjon har fått flere til å 
komme, deriblant en som ba om dåp. Ghukato ga ham 
bibelstudier, men foreldrene nektet ham å ta dåp.

Når noen avviser ham, finner Ghukato andre han kan 
bli venner med, også utenfor skolens område. På en bu-
tikk ble han kjent med en arbeider som het Albert. Han 
har det for travelt til å gå i kirken, men han tar gjerne 
imot Adventist World og annen litteratur.

Når man spør hva skolen har mest bruk for, svarer 
Ghukato straks at elevene trenger internater. Nå er skolen dagskole. Men flere ville komme hvis 
den hadde internat. Offeret 13. sabbat går til å bygge jenteinternat. Senere vil skolen skaffe pen-
ger til et gutteinternat.

Ghukato sier at internater er viktig, for mange som vil studere på skolen, er ute av stand til å 
reise dit hver dag. 

Ghukato sier at hans største ønske er å være rede når Jesus kommer. Husk Nagaland Adventist 
School i dine bønner og gi rundhåndet den 13. sabbat.

• Skolearbeidet er en viktig del 
av vitnetjenesten i Sørøst-Asia. 
Skolene har fra første stund vært 
engasjert i sjelevinning. Undervis-
ningen foregår på engelsk. Dette og 
vektleggingen av troen gjør at flere 
hundre elever ved adventistenes 
skoler tar imot Jesus og blir døpt 
hvert år.

• Mange av elevene på adventist-
skolene er ikke fra adventisthjem. 
Barna forteller om det de har lært, 
og hele familier blir adventister.

• Nagaland-skolen har 204 elever 
fordelt på tretten årskull. Dette 
kvartalet skal offeret bidra til å 
bygge et jenteinternat, mens skolen 
skaffer midler til gutteinternat slik 
at elever fra et større område kan 
komme dit.
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Bakgrunnsstoff
Gal 3,26–4,20; Rom 6,1–11; Hebr 2,14–18; 4,14.15; Rom 9,4.5.

Minnevers
Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, 
innsatt av Gud (Gal 4,7).

Paulus forteller galaterne at de ikke bør oppføre seg som slaver, men som Guds 
barn med alle de rettigheter og privilegier som hører med. Dette var en sannhet den 
unge Martin Luther trengte. Etter som syndserkjennelsen vokste, prøvde han å finne 
tilgivelse og fred ved egne gjerninger. Han førte et strengt religiøst liv og forsøkte 
å undertrykke sin onde natur med faste, våkenetter og piskeslag. Men klosterlivet 
hjalp ikke, enda han ikke skydde noe offer for å oppnå den hjertets renhet som ville 
sette ham i stand til å vinne Guds gunst. Senere sa han at han var en from munk som 
holdt seg strengt til munkeordenens regler, og likevel fant han ingen fred. «Hvis det 
var mulig for en munk å vinne himmelen med munkegjerninger, burde iallfall jeg ha 
vært berettiget til det.» Likevel klarte han det ikke.

Det var først da han begynte å forstå sannheten om frelsen i Kristus, slik den er 
åpenbart i Galaterbrevet, at han fant åndelig frihet og håp for sin sjel. Etter det har 
verden ikke vært den samme. 
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VÅR TILSTAND I KRISTUS (GAL 3,26–29)

Les Gal 3,26 med Gal 3,25 i tanke. Hvordan gjør denne teksten det lettere å forstå 
hva vårt forhold til loven er, nå som Jesus har frikjøpt oss? 

Ordet for i begynnelsen av vers 26 viser at Paulus ser klar sammenheng mellom 
dette verset og det forrige. Paulus sier at på samme måte som herrens sønn bare var 
under vokteren så lenge han var mindreårig, så er vi ikke lenger mindreårige når vi 
kommer til tro på Kristus. Vårt forhold til loven har endret seg fordi vi nå er voksne 
«sønner» av Gud. 

Uttrykket sønn gjelder ikke bare mannspersoner. Paulus regner kvinner til denne 
gruppen (Gal 3,28). Når han bruker ordet sønner i stedet for barn, er det fordi han 
tenker på familiearven. Den gikk til mannlige arvinger. Dessuten var «Guds sønner» 
et uttrykk for Israel i GT (5 Mos 14,1; Hos 11,1). I Kristus kan også hedningene ha 
det spesielle gudsforholdet som hadde vært forbeholdt Israel. 

Hva er det som er så viktig ved dåpen? Gal 3,27.28; Rom 6,1–11; 1 Pet 3,21.

Bruken av ordet for i vers 27 viser igjen hvor logisk Paulus’ tankerekke er. For ham 
er dåpen en beslutning om å forene sitt liv med Kristus. I Rom 6 viser han at dåpen 
er et symbol på vår forening med Jesus i hans død og oppstandelse. I Galaterbrevet 
bruker Paulus et annet bilde: I dåpen blir vi ikledd Kristus. Dette minner om tekster 
i GT som taler om å bli kledd i rettferdighet og frelse (se Jes 61,10; Job 29,14). 
«Paulus betrakter dåpen som det øyeblikket da Kristus omslutter den troende som 
et klesplagg. Uten å bruke begrepet, beskriver Paulus her den rettferdigheten som de 
troende får del i.» – Frank J. Matera: Galatians (Collegeville, Minn., 1992), side 145.

Dåpen symboliserer at vi er forent med Kristus, at det som er sant om ham, også 
er sant om oss. Siden Kristus er Abrahams «sæd», er de troende Kristi «medarvin-
ger» (Rom 8,17) og arver de paktsløftene Gud ga Abraham og hans etterkommere.

Tenk over dette at det som er sant om Kristus, også er sant om oss. Hva bør 
denne sannheten få å si for vårt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 8  / 19. august

SLAVER UNDER GRUNNKREFTENE I VERDEN 

Paulus har sammenlignet vårt gudsforhold med det å være sønner og arvinger. Nå 
utdyper han bildet. Han tar opp betydningen av arven (Gal 4,1–3). Ordbruken fører 
tankene hen på situasjonen når en godseier er død og har etterlatt det hele til eldste-
gutten. Men sønnen er mindreårig. Som i dagens testamenter kan faren bestemme at 
sønnen skal være underlagt verger og forvaltere til han blir voksen. I navnet er han 
sjef for farens eiendom, men som mindreårig er han i praksis bare en tjener. 

Sammenligningen minner om sønnen og pedagogen, i Gal 3,24, men her er 
formynderne og forvalterne viktigere og mer opphøyet. Ikke bare har de ansvar for 
oppdragelsen av godseierens sønn, de står også for driften og finansene til sønnen 
blir voksen. 

Les Gal 4,1–3. Hva vil Paulus ha sagt her som også belyser den rollen loven skal 
spille nå som vi er i Kristus? 

Det er delte meninger om hva Paulus mener med «grunnkreftene» (Gal 4,3.8). Det 
greske ordet stoicheia betyr ordrett «elementer». Noen mener dette er de grunn-
elementene som universet består av (2 Pet 3,10.12), eller djevelske makter som 
kontrollerer vår onde tid (Kol 2,15), eller troslivets grunnprinsipper, en slags troens 
ABC (Hebr 5,12). Paulus’ vektlegging av menneskets status som «mindreårig» før 
Kristi komme (Gal 4,1–3), tyder på at han mener troslivets grunnprinsipper. I så fall 
sier han at den gammeltestamentlige tid med dens lover og ofringer bare var en evan-
geliets ABC som skisserte frelsens grunnprinsipper. Seremonilovene var viktige og 
lærerike for Israel, men de var likevel bare skygger av det som skulle komme. De 
skulle ikke ta Kristi plass.

Den som lar disse reglene styre livet i stedet for Kristus, stiller klokka tilbake. 
Hvis galaterne går tilbake til disse elementære prinsippene nå som Kristus er kom-
met, er det som om den voksne sønnen i Paulus’ eksempel skulle bli barn igjen! 

En barnlig tro er noe fint (Matt 18,3), men er slik tro åndelig modenhet? Eller 
vil du si at jo større åndelig vekst, desto mer barnlig blir troen? Hvor barnlig og 
«uskyldig» er din tro?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUD SENDTE SIN SØNN (GAL 4,4)

Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven (Gal 
4,4). 

Med ordet fylde peker Paulus på Guds aktive rolle i oppfyllelsen av sitt mål med 
menneskets historie. Det var ingen tilfeldighet at Jesus kom da han kom. Han kom da 
Gud ville det skulle skje. Denne tiden omtales som Pax Romana (romerfreden), en 
200 år lang periode med stabile forhold og fred i hele Romerriket. Romas erobring 
av middelhavsområdet ga fred, et felles språk, gode reisemuligheter og en felles 
kultur som muliggjorde rask utbredelse av evangeliet. Og det var tiden da Gud hadde 
lovt at Messias skulle komme (se Dan 9,24–27). 

Hvorfor måtte Kristus bli menneske for å kjøpe oss fri? Joh 1,14; Gal 4,4.5; Rom 
8,3.4; 2 Kor 5,21; Fil 2,5–8; Hebr 2,14–18; 4,14.15.

I Gal 4,4.5 finner vi en av Skriftens mest fortettede beretninger om evangeliet. Jesu 
komme til menneskets historie var ingen tilfeldighet. «Gud sendte sin Sønn.» Altså: 
Gud tok initiativet til frelsen. 

Den kristnes tro på Kristi evige guddom er underforstått (Joh 1,1–3.18; Fil 2,5–9; 
Kol 1,15–17). Det var ikke en himmelsk budbærer som kom. Han kom selv. 

Jesus var den foruteksisterende Guds Sønn, men han var også «født av en kvin-
ne». Jomfrufødselen er underforstått, men hovedsaken er at han var sant menneske. 

Uttrykket «født under loven» peker ikke bare på at Jesus var jøde, men at han bar 
fordømmelsen for oss. 

Kristus måtte bli menneske, for vi kunne ikke frelse oss selv. Da han forente sin 
guddom med vår menneskenatur, hadde han rett til å være vår stedfortreder, frelser 
og øversteprest. Som den siste Adam kom han for å ta tilbake alt den første Adam 
mistet på grunn av sin ulydighet (Rom 5,12–21). Ved sin lydighet oppfylte han lovens 
krav til fullkommenhet og rettet opp Adams nederlag. Og ved sin død på korset opp-
fylte han lovens rettmessige krav om at synderen skulle dø, og vant retten til å kjøpe 
fri alle som kommer til ham i tro og overgivelse. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



68 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 7

Onsdag Studium 8  / 19. august

PRIVILEGIENE SOM ADOPTIVBARN (GAL 4,5–7)

I Gal 4,5–7 sier Paulus at Kristus har kjøpt fri «dem som sto under loven» (vers 4, 5). 
Der det før sto forløse, står det nå ofte kjøpe fri. Det viser til hva det koster å kjøpe 
fri enten et gissel eller en slave. Frikjøping innebærer en negativ situasjon: et men-
neske trenger å bli satt fri. 

Men hva skal vi settes fri fra? NT nevner blant annet: (1) satt fri fra djevelen og 
hans listige knep (Hebr 2,14.15), (2) satt fri fra døden (1 Kor 15,56.57), (3) satt fri fra 
syndens makt som slavebinder oss ( Rom 6,22) og (4) satt fri fra lovens fordømmelse 
(Rom 3,19–24; Gal 3,13; 4,5).

Hva oppnådde Kristus da han kjøpte oss fri? Gal 4,5–7; Ef 1,5; Rom 8,15.16.23; 
9,4.5. 

Det Kristus har gjort for oss, kaller vi ofte «frelse». Det er sant nok, men dette ordet 
kan ikke måle seg med Paulus’ bruk av det beskrivende ordet adopsjon (huiothe-
sia). Paulus er den eneste i NT som bruker ordet, men huiothesia var en juridisk og 
velkjent praksis i den gresk-romerske verden. Flere barnløse romerske keisere på 
Paulus’ tid hadde brukt adopsjon når de skulle velge seg en etterfølger. Ved adopsjon 
var man garantert visse privilegier: «(1) Adoptivbarnet blir et ekte barn ... av den 
som adopterer det. ... (2) Den som adopterer, lover å gi barnet en god oppdragelse 
og sørge for mat og klær. (3) Den som adopterer, kan ikke forkaste sitt adoptivbarn. 
(4) Barnekåret kan ikke omgjøres til slaveri. (5) Barnets naturlige foreldre har ingen 
rett til å få det tilbake. (6) Adopsjon gir arverett.» – Derek R. Moore-Crispin: «Gal 
4,1–9: The Use and Abuse of Parallels» i The Evangelical Quarterly, bind LXI/No. 3 
(1989), side 216. 

Hvis man er garantert disse rettighetene her på jorden, kan man bare tenke seg 
hvor mye større privilegier vi har som Guds adoptivbarn! 

Les Gal 4,6. Det hebraiske abba var det ordet barn brukte når de snakket til far, 
som ordet pappa i dag. Jesus brukte det når han ba (Mark 14,36), og som Guds 
barn får også vi kalle Gud «abba». Har du en slik nærhet til Gud? Hvis ikke: Hva 
er problemet? Hvordan kan du få denne nærheten? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 8  / 19. august

HVORFOR GÅ TILBAKE TIL SLAVERIET? (GAL 4,8–20)

Les Gal 4,8–20. Bruk linjene nedenfor og sammenfatt det Paulus sier. Hvor alvorlig 
tar han vranglæren i Galatia?

Paulus gir ingen beskrivelse av galaternes religionsutøvelse, men han tenker på en 
falsk tilbedelse som førte til åndelig trelldom. Han mente det var så farlig og ødeleg-
gende at han skrev dette ildfulle brevet og advarte galaterne om at det de gjorde, var 
som å gi avkall på ektefødselsretten for å få bli slaver. 

Paulus går ikke i detaljer, men hva sier han at galaterne gjorde, og som han opp
levde som så støtende? Gal 4,9–11. 

Mange har tolket Paulus’ ord om «dager, måneder, høytider og år» (Gal 4,10) som 
en innvending, ikke bare mot seremonilover, men også mot sabbaten. Men da går 
man lenger enn teksten gir grunn til. For det første: Det går klart frem av Kol 2,16 
at Paulus lett kunne ha talt åpent ut om sabbaten og andre jødiske skikker hvis han 
hadde villet det. For det andre: Uansett hva det var galaterne gjorde, så sier Paulus 
at det har ført dem fra frihet i Kristus til trelldom. «Hvis det å holde den syvende 
dag som sabbat fører et menneske i trelldom, da må skaperen også ha blitt en trell da 
han holdt verdens første sabbat!» – The SDA Bible Commentary, bind 6, side 967. Og 
hvorfor holdt Jesus sabbaten og lærte andre å holde den hvis en sann overholdelse av 
den berøvet folk den friheten de har i ham? (se Mark 2,27.28; Luk 13,10–16). 

Kan det tenkes at noe av det syvendedagsadventistene gjør, berøver oss litt 
av friheten i Kristus? Eller kanskje det ikke er det vi gjør, som er problemet; hva 
med innstillingen til det vi gjør? Hvordan kan feil holdninger føre til den trelldom
men som Paulus advarte galaterne mot? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 8  / 19. august

TIL ETTERTANKE

«Under den himmelske rådslagning ble det lagt planer så menneskene, enda de 
hadde forbrutt seg, ikke skulle bukke under i ulydighet, men bli Guds utvalgte ved 
troen på Kristus som stedfortreder og borgsmann og bli bestemt til å få barnekår 
hos Jesus Kristus etter hans gode vilje. Gud vil at alle skal bli frelst, for da han lot 
sin enbårne Sønn betale prisen så mennesket kunne bli frikjøpt, var offeret mer enn 
stort nok. De som går fortapt, går fortapt fordi de ikke vil bli Guds barn i Kristus 
Jesus. Det er menneskets stolthet som får det til å avvise frelsen. Mennesket får ikke 
komme frem for Gud med egne gjerninger. Det som gjør at Gud kan ta imot oss, er 
Kristi tildelte nåde ved troen på hans navn. Gjerninger og gode følelser duger ikke 
som bevis for at man er utvalgt av Gud. De utvalgte er utvalgt i Kristus.» – «Chosen 
in Christ», Signs of the Times, 2. januar 1893.

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk litt mer på hva det vil si og hva det ikke vil si å være som barn i vår vand

ring med Herren. Hva er det ved et barn som vi skal etterligne i vår tro og vårt 
gudsforhold? Og hvordan kan det overdrives? Snakk om det. 

2. Hva er det som gjør at folk er så redde for tanken om nåden og frelse ved tro 
alene? Hvorfor vil mange heller gjøre seg fortjent til frelsen om det bare var 
mulig? 

3. Se på det siste spørsmålet i torsdagens avsnitt. Hvordan kan syvendedags
adventister bli revet med av den trelldommen som vi burde være befridd for? 
Hvordan kan dette skje med oss, hvordan vet vi om vi gjør det, og hvordan 
kan vi bli fri? 

Sammendrag
I Kristus er vi adoptert inn i Guds familie som hans barn. Som Guds barn har vi 
adgang til alle familieforholdets privilegier. Det ville være tåpelig å forholde seg 
til Gud ut fra forskrifter og bestemmelser. Det ville være som om en sønn skulle gi 
avkall på arven og bli slave. 
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UGLESETT PÅ GRUNN AV SABBATEN, 1. DEL
Amunang Gonmei (77), Panmeichung Panmei (75)  
og hans kone Makukhoma (75), Nordøst-India.

Historien begynte da seks familier som holdt sab-
baten flyttet til landsbyen for å unnslippe et opprør 

i hjemregionen i 1966. Det gikk fint. Men da de ble 
adventister fire år senere, fikk de problemer. Landsbyfol-
ket, som tilhørte en annen kristen menighet, ville ha dem 
bort. De truet dem, brøt seg inn i kirken og bygget en 
ovn i den så den skulle være hus, ikke kirke.

Det kom flere dødstrusler, men da ingenting nyttet, 
fikk gruppen en lokal øvrighetsperson til å skrive en 
ordre om at adventistene måtte oppgi sin tro eller flytte.

Neste sabbat kom politiet etter kirketid. Mennene ble 
arrestert. De sa: ”Hvis dere vil drepe oss for vår tro, er 
vi rede.”

”Vi vil ikke drepe dere,” sa en politimann og satte 
håndjern på dem, ”men dere er uønsket her, så vi kjører dere vekk.”

Politiet tok dem til en politistasjon to timer borte, i Dimapur. På vei dit la Panmeichung merke 
til at håndjernene falt av. Han viste det til politiet, som satte dem på igjen og ville vite hvordan de 
fikk dem av. ”Vi gjorde ikke noe,” svarte han.

De to adventistene satt fengslet i to dager. På mandag sa politiet at de kunne gå hvis de flyttet. 
Adventistene protesterte: ”Dere har ikke sagt hvorfor dere arresterte oss uten etterforskning og 
tiltale.” Politiet ble svar skyldig og lot dem gå.

Da de kom hjem, klaget adventistene til myndighetene. De ba om å få bo i fred. To måneder 
senere fikk de vite at de kunne bli boende og at de andre skulle la dem være i fred.

Det var bare seks familier som flyttet til landsbyen, men i dag er 84 familier adventister. Det er 
nesten en tredjedel av landsbyens 1500 innbyggere.

Panmeichung fant aldri ut hvorfor håndjernene falt av. Men det minnet ham om at Gud var 
nær. 

En del av offeret 13 sabbat går til å bygge jenteinternat i byen hvor adventistene satt fanget i to 
dager. Nagaland Adventist School trenger internater så flere fra avsides landsbyer kan få gå på en 
adventistskole og lære å tjene Gud og sin neste.

(Fortsetter neste uke)

• Nagaland ligger langt nordøst i 
India. Det grenser mot Burma i øst. 
De fleste der regnes for stammefolk. 
De skiller seg fra folk i mesteparten 
av India.

• Kristendommen er den største 
religionen i området. Mange taler 
engelsk etter misjonærenes innsats 
der på 1800-tallet.

• Nagaland Seventh-day Adventist 
School ligger i Dimapur, som er den 
største byen i staten.
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Bakgrunnsstoff
Gal 4,12–20; 1 Kor 11,1; Fil 3,17; 1 Kor 9,19–23; 2 Kor 4,7–12.

Minnevers
Jeg ber dere, søsken: Bli som jeg, for jeg er blitt som dere (Gal 4,12). 

Paulus sparer ikke på kruttet. Men kraftuttrykkene avslører hans iver for det 
åndelige ve og vel i menigheten som han hadde grunnlagt. I tillegg til det viktige 
teologiske spørsmålet Paulus sto midt oppe i, gir brevet også et godt inntrykk av 
hvor viktig det er med korrekt lære. Ville Paulus ha vært så kompromissløs hvis det 
man tror på, ikke er viktig? Sannheten er at det vi tror på, betyr en hel del. 

I Gal 4,12–20 fortsetter Paulus redegjørelsen, men han endrer problemstilling, 
iallfall litt. Han har kommet med mange detaljerte og teologisk raffinerte resonne-
menter for å overbevise galaterne om at de tar feil. Nå kommer han med en personlig 
appell. Til forskjell fra de falske lærerne, som ikke hadde noen ekte omsorg for gala-
terne, viser Paulus hyrdens omsorg, bekymring, håp og kjærlighet for de bortkomne 
sauene. Han ville ikke bare rette på teologien deres, han ville hjelpe dem han var 
glad i. 
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PAULUS’ HJERTELAG

Les Gal 4,12–20. Hva vil Paulus ha sagt her? 

Det første tegnet på den uroen som tynger Paulus, er appellen i vers 12. Den kommer 
rett etter kravet om at galaterne må «bli som jeg». Betydningen av ordet be kommer 
ikke alltid klart frem i oversettelsene. Det greske ordet er deomai. Det kan overset-
tes «be», men det greske ordet uttrykker større fortvilelse (se 2 Kor 5,20; 8,4; 10,2). 
Egentlig sier Paulus: «Jeg bønnfaller dere!» 

Han var ikke bare opptatt av teologiske synspunkter. Han følte for dem han hadde 
ført til Kristus. Han oppfattet seg som mer enn en venn: Han var deres åndelige far, 
og de var hans barn. Men mer enn det, for Paulus sammenligner sin omsorg for gala-
terne med den angst og smerte som en mor opplever når hun føder (Gal 4,19). Paulus 
hadde trodd at hans første «veer» var nok til at de skulle bli født da han grunnla 
menigheten. Men nå som galaterne har forlatt sannheten, opplever Paulus fødselsve-
ene på nytt. 

Hva var Paulus’ mål for galaterne? Hva ville han at alle hans «veer» for deres skyld 
skulle føre til? Gal 4,19. 

Etter å ha skildret galaterne som dannet i mors liv taler Paulus som om de selv var 
gravide. Det ordet som er oversatt med «får skikkelse», ble brukt om fosterutvik-
lingen. Paulus bruker bildet for at de skal se hva det vil si å være kristen, både den 
enkelte og menigheten. Det å høre Kristus til, er mer enn en trosbekjennelse. Det 
innebærer en radikal forvandling etter Kristi bilde. Paulus «var ikke bare ute etter 
noen små justeringer hos galaterne, men en forvandling slik at den som så dem, så 
Jesus.» – Leon Morris: Galatians (Downers Grove, Ill., 1996), side 142.

Hvordan har Kristi sinnelag kommet til syne hos deg? Hvor er det plass til mye 
videre vekst? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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UTFORDRINGEN OM Å BLI 

Les 1 Kor 11,1; Fil 3,17; 2 Tess 3,7–9 og Apg 26,28.29. Der sier Paulus noe som går 
igjen i Gal 4,12. Hva? Hvordan skal vi forstå det? 

Flere ganger i sine brev oppmuntrer Paulus andre til å etterligne hans oppførsel. 
Hver gang fremstiller han seg som et eksempel til etterfølgelse. I 2 Tess 3,7–9 sier 
han at han er et eksempel på at de kristne i Tessalonika bør tjene til livets opphold 
og ikke være andre til byrde. I 1 Kor 11,1 ber han korinterne ta etter ham og sette 
andres ve og vel først. I Galaterbrevet er nok Paulus opptatt av noe annet. 

I Gal 4,12 er ikke ønsket at de skal etterligne ham. I stedet ber han dem «bli som» 
han er – han taler om å være, ikke gjøre. Hvorfor? Problemet i Galatia var ikke 
dårlig oppførsel eller en ukristelig livsstil, slik som hos menigheten i Korint. Hos 
galaterne hadde problemet sin rot i kristendommens vesen. Det dreide seg mer om 
«tilstand» enn «oppførsel». Paulus sa ikke gjør som meg, men vær det jeg er. 

De samme ordene som i Gal 4,12 finner vi igjen i Paulus’ appell til Herodes 
Agrippa II (Apg 26,29). «Like før eller langt igjen, mitt ønske til Gud er at både du 
og alle som hører meg i dag, må bli som jeg, bare uten disse lenkene» (kursiv til-
føyd). Med andre ord: Paulus sikter til sin kristne erfaring: en grunnvoll som bygger 
på Kristus alene, en tro som setter sin lit til det Kristus har gjort for ham og ikke til 
egne lovgjerninger. Galaterne var mer opptatt av sin oppførsel enn av hvem de var i 
Kristus. 

Paulus sier ikke uttrykkelig i hvilken forstand han vil at galaterne skal bli som 
ham, men sammenhengen viser at det ikke var noe allmenngyldig utsagn som dekket 
hele hans livsførsel. Paulus var urolig for det loviske i galaternes religion, så han må 
ha tenkt på den kjærlighet, glede, frihet og frelsesvisshet han hadde funnet i Jesus 
Kristus. I lys av Kristi storhet hadde Paulus lært å betrakte alt annet som skrap (Fil 
3,5–9), og han ville at galaterne skulle få oppleve det samme. 

Kjenner du noen (annen enn Jesus) som er et godt eksempel for deg? Hva er det 
ved dette mennesket du finner så mønstergyldig, og hvordan kan dette få større 
plass i ditt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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JEG HAR BLITT SOM DERE 

Les 1 Kor 9,19–23. Hva skriver Paulus her som kan gi oss en bedre forståelse av 
siste del av Gal 4,12? (Se også Apg 17,16–34; 1 Kor 8,8–13; Gal. 2,11–14.)

Gal 4,12 kan være litt forvirrende. Hvorfor skal galaterne bli som Paulus hvis han 
allerede er blitt som dem? 

Som vi så i gårsdagens avsnitt, ville han at de skulle bli som ham i hans tro og 
tillit til at Kristus var det eneste han behøvde for å bli frelst. Det han sa om å ha blitt 
som dem, var en påminnelse om at jøden Paulus var blitt en hedning «uten loven» 
så han kunne nå hedningene med evangeliet. Som hedningenes apostel hadde Paulus 
funnet ut hvordan han skulle forkynne evangeliet for både jøder og hedninger. Ja, 
1 Kor 9,19–23 sier at Paulus varierte arbeidsmetoden ut fra hvem han ville ha i tale. 
Men evangeliet var det samme. 

«Paulus var en foregangsmann i det som kalles kontekstualisering, å formidle 
evangeliet slik at det taler til hele den sammenhengen tilhørerne lever i.» – Timothy 
George: The New American Commentary: Galatians (Nashville, Tenn., 1994), side 
321.

Det Paulus sier i 1 Kor 9,21, tyder på at det var grenser for hvor langt man burde 
gå i å kontekstualisere evangeliet. Man kan f.eks. gjerne henvende seg på forskjellig 
vis til jøder og hedninger. Men denne friheten åpner ikke for en lovløs livsstil, for de 
kristne er bundet «av Kristi lov». 

Kontekstualisering er ikke alltid enkelt. Men «vi bør også ta etter Paulus i den 
grad vi er i stand til skille evangeliets kjerne fra det kulturelle hylsteret og kon-
tekstualisere budskapet om Kristus uten at vi gir avkall på dets innhold.» – Timothy 
George: Galatians, side 321, 322. 

Er det ikke lett å gi etter for andre? Noen ganger blir det lettere jo lenger man 
har vært kristen. Hvorfor, tror du? Vær ærlig og se på deg selv. Hvor mange kom
promisser har sneket seg inn, og hvordan har du begrunnet det? Hvordan kan du 
rette opp dette der det trengs? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DA OG NÅ 

Paulus’ forhold til de kristne i Galatia hadde ikke alltid vært så kjølig og vanskelig 
som nå. Ja, når han tenker på den første tiden da han forkynte evangeliet i Galatia, 
omtaler han deres behandling av ham i glødende ordelag. Hva skjedde? 

Hva kan det ha vært som fikk Paulus til å forkynne evangeliet i Galatia? Gal 4,13.

Det virker som om det ikke hadde vært meningen å forkynne evangeliet i Galatia. 
Men han ble syk på reisen, så enten måtte han bli lenger enn planlagt i Galatia, eller 
han måtte dra dit for å bli frisk. Paulus’ sykdom er innhyllet i mystikk. Enkelte 
har trodd at han fikk malaria. Andre (ut fra hans ord om at galaterne ville ha ofret 
øynene for ham) mener at det kan ha vært en øyesykdom. Sykdommen kan også ha 
hatt noe å gjøre med den «torn i torn i kroppen» som han nevner i 2 Kor 12,7–9. 

Men uansett hva han led av sier han at det var så ubehagelig at det ble en prøvelse 
for galaterne. I en verden der sykdom ofte ble regnet som tegn på Guds mishag (Joh 
9,1.2; Luk 13,1–4), kunne Paulus’ sykdom lett ha gitt galaterne et påskudd for å av-
vise både ham og budskapet. Men de tok imot ham med glede. Hvorfor? Fordi ordet 
om korset (Gal 3,1) og Den hellige ånds overbevisning hadde varmet deres hjerte. 
Hva kan ha fått dem til å endre holdning? 

Hvorfor lot Gud Paulus lide, tror du? Hvordan kunne Paulus tjene andre når han 
hadde sitt å slite med, han også? Rom 8,28; 2 Kor 4,7–12; 12,7–10. 

Vi vet ikke hvilken sykdom Paulus hadde. Men det må ha vært noe alvorlig, og det 
kunne ha gitt ham et påskudd til å gi Gud skylden for problemene eller slutte som 
forkynner. Paulus gjorde ingen av delene. Han lot seg ikke slå ut av situasjonen, 
men brukte den som en anledning til å hvile mer i Guds nåde. «Gud har ofte brukt 
motgang – sykdom, forfølgelse, fattigdom, ja også naturkatastrofer og uforklar-
lige tragedier – som anledninger til å åpenbare sin barmhjertighet og nåde og for å 
fremme evangeliet.» – Timothy George: Galatians, side 323, 324. 

Hvordan kan man lære å la prøvelser og lidelser få en til å stole mer på Gud? (Hva 
er alternativet?)

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SANNHETSORD

Les Gal 4,16. Hva er poenget? Har du opplevd noe lignende? Hva? (Se også Joh 
3,19; Matt 26,64.65; Jer 36,17–23.)

Ordene «å si sannheten» kan ofte ha en negativ biklang i vår tid. Det kan oppfat-
tes som en hardtslående taktikk der alt er tillatt og man forteller fakta selv om de er 
aldri så ubehagelige eller uønsket. Om det ikke hadde vært for det Paulus skriver i 
Gal 4,12–20 og enkelte andre steder i brevet (se Gal 6,9.10), kunne man tro at han 
var mer opptatt av sannhet enn kjærlighet. Ja, Paulus var opptatt av at galaterne 
skulle kjenne «evangeliets sannhet» (se Gal 2,5.14), men det var fordi han var glad 
i dem. Det kan gjøre vondt når man må si noen et sannhetsord som de ikke liker. Vi 
gjør det fordi vi bryr oss om dem, ikke for å såre. Men det hender at det vi har sagt, 
virker sårende eller vekker sinne og motvilje. Likevel gjør vi det, for vi vet at de 
trenger å høre det, enda det ikke er et budskap de har lyst til å høre. 

Hva sier Paulus om sine motstandere i Gal 4,17–20? Hva misliker han, bortsett fra 
teologien deres? 

Paulus’ evangelium var preget av en åpenhjertighet som gjorde at han risikerte å 
pådra seg galaternes vrede. Motstanderne hans smisket heller med dem, ikke av 
kjærlighet, men ut fra sine egoistiske baktanker. Det er litt uklart hva Paulus mener 
når han sier at motstanderne «vil bare skille dere ut» (1985-overs.), men det handler 
kanskje om et forsøk på å stenge dem ute fra evangeliets privilegier til de er blitt 
omskåret. 

Tenk på en gang da det du sa (enda det var sant og nødvendig), gjorde noen sint 
på deg. Hva lærte du av det som kunne bli til hjelp neste gang du må gjøre sånt? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«I galatermenighetene holdt åpen og usminket vranglære på å ta evangeliets plass. 
Kristus, troens virkelige grunnvoll, ble skjøvet bort til fordel for gamle judaistiske 
seremonier. Apostelen innså at det var nødvendig med klare forholdsregler og skarpe 
advarsler om de troende i Galatia skulle bli berget fra den farlige påvirkningen de 
var utsatt for. 

 Det er viktig for forkynnere av ordet å lære hvordan de skal innrette sitt arbeid 
etter situasjonen hos dem de forsøker å hjelpe. Mildhet, tålmod, besluttsomhet og 
fasthet er alt like nødvendig, men må brukes med stor klokskap. Å opptre riktig 
overfor mennesker som opplever vekslende omstendigheter og forhold, krever en 
visdom og dømmekraft som er opplyst og helliget ved Den hellige ånd. ...

Paulus bønnfalt de troende som en gang hadde kjent Guds kraft i sitt liv, om å 
vende tilbake til sin første kjærlighet til evangeliet. Med ubestridelige argumenter la 
han frem for dem fordelene ved å være fri i Kristus. Alle som ved Kristi nåde over-
gir seg fullstendig til ham, blir kledd i hans rettferdighets kledning. Paulus inntok 
det standpunkt at alle som ønsker å bli frelst, må ha en ekte og personlig erfaring i 
det som hører Gud til.

 Apostelens alvorlige formaninger gav resultater. Den hellige ånd virket med stor 
kraft, og mange som var kommet på ville veier, vendte tilbake til troen på evangeliet. 
Siden holdt de fast på den frihet som Kristus hadde frigjort dem med.» – Alfa og 
Omega, bind 6, side 263–265 [AA 385, 386, 388]. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk på hvordan Gud kan bruke lidelsen. Hva med situasjoner der det virker 

som om lidelsen ikke fører til noe godt? 

2. Paulus sier at Kristus dannes i oss. Hvordan skal dette forstås rent praktisk? 
Hvordan kan vi vite at det er dette som skjer? Hvordan kan vi unngå å bli mot
løse hvis det ikke skjer så fort som vi forventer? 

Sammendrag
Etter å ha lagt frem flere detaljerte teologiske argumenter kommer Paulus med en 
mer personlig appell til galaterne. Han ber dem om å høre på hans veiledning og 
minner om hvor godt de hadde det sammen og hans ekte kjærlighet og omsorg for 
dem som deres åndelige far. 
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HVORDAN BYEN GODTOK ADVENTISTENE
Amunang Gonmei (77), Nordøst-India

Sist uke fikk vi høre at en liten landsby i Nordøst-India 
prøvde å tvinge seks adventistfamilier til å flytte. De 
truet dem på livet og vandaliserte kirken. Politiet ar-
resterte adventistene, men da de slapp ut, forlangte 
myndighetene at landsbyen skulle la adventistene være i 
fred. Men det var ikke slutten på visa.

Gnisningene varte i månedsvis etter at de tre adven-
tistene hadde vært arrestert. Det toppet seg da en 

respektert person ble adventist. Folk var redde for at det 
skulle gi adventistene vind i seilene, så de rettet falske 
anklager om at den nye adventisten drev med sort magi.

Flere ungdommer klatret opp på taket hans og ropte 
fornærmelser mot adventismen. Så rev de huset og en 
låve. Deretter høstet de avlingen hans og bar den med 
seg hjem.

Underlige ting begynte å skje. Noen av ungdommene ble syke og døde. En mann blødde 
neseblod mens han var ute og reiste og døde på vei hjem. Alle som hadde ødelagt huset og spottet 
kirken og dens medlemmer, døde av uforklarlige årsaker på kort tid.

Det året fikk landsbyen beskjed om at forsvaret trengte hjelp til å flytte utstyr. Dette var vanlig. 
Men i år skulle det skje på en lørdag.

Adventistene søkte om fritak, men fikk avslag. Så kunngjorde forsvaret plutselig at arbeidet 
var flyttet fra lørdag til søndag. Landsbyfolket ble overrasket og murret: ”Kanskje har Gud hørt 
adventistene.”

Den søndagen rammet tragedien. Mens folk fraktet utstyr over en bro, raste den sammen under 
dem. Flere ble skadet, men adventistene ble spart.

Nå ble det folkesnakk. Holdt Gud med adventistene? Nyheten spredte seg over hele regionen, 
og adventistene fikk være i fred.

Kirkens ledelse sier at de ikke tror Gud tok livet av noen, men at han beskytter dem som er tro 
mot ham. I dag er 30 prosent av landsbyen adventister. Menigheten har godt ord på seg og nyter 
folks respekt. 

Denne landsbyen ligger litt over to timers kjørsel fra Nagaland Adventist School. En del av 
offeret 13. sabbat går til nytt jenteinternat, så barn fra slike avsides steder kan få gå på skolen.

• Den eneste adventistskolen i 
nærheten av landsbyen er Nagaland 
Adventist School i Dimapur, regio-
nens største by.

• Nagaland-skolen ble startet i 2007 
og har 205 elever i 0.–12. klasse.

• Mange elever fra avsides lands-
byer ønsker å gå på skolen. Nå bor 
noen av dem hjemme hos arbeidere 
på skolen. Men noen må avvises av 
plassmangel. Internater vil gi elever 
fra avsides strøk adgang til god 
kristen skolegang.
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Bakgrunnsstoff
Gal 4,21–31; 1 Mos 1,28; 2,2.3; 3,15; 15,1–6; 2 Mos 6,2–8; 19,3–6.

Minnevers
Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor (Gal 4,26). 

Kristne som forkaster GT, tror ofte at Sinai-loven er uforenlig med evangeliet. De 
mener at pakten fra Sinai representerer en tidsalder i menneskehetens historie da 
frelsen bygget på lydighet mot loven. Men siden folket ikke oppfylte lovens krav, 
innstiftet Gud (sier de) en ny pakt, en nådepakt som bygger på Jesu Kristi fortjenes-
ter. De forstår altså de to paktene slik: den gamle bygget på lov, den nye på nåde. 

Det er en vanlig oppfatning, men den er feil. Frelsen har aldri bygget på lydighet 
mot loven. Jødedommen var fra første stund en nådens religion. Den legalismen 
Paulus møtte i Galatia, var en forvrengning, ikke bare av kristendommen, men også 
av GT. De to paktene handler ikke om tid, men menneskers holdninger. De står for 
to forskjellige måter å forholde seg til Gud på og går helt tilbake til Kain og Abel. 
Den gamle pakt står for dem som gjør samme feil som Kain: De prøver å oppnå 
Guds gunst med egne gjerninger. Men den nye pakt står for dem som er som Abel og 
setter sin lit til at Gud i sin nåde vil gjøre det han har lovt. 
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GRUNNLEGGENDE OM PAKTENE 

Mange synes Paulus’ tolkning av Israels historie i Gal 4,21–31 er den vanskeligste 
delen av brevet. Avsnittet er et svært sammensatt argument som forutsetter god 
kjennskap til personer og begivenheter i GT. For å forstå dette avsnittet, må man 
først forstå et begrep som er viktig for Paulus’ argument: pakten. 

Det hebraiske ordet for «pakt» er berit. Det brukes nesten 300 ganger i GT og 
viser til en bindende kontrakt, en avtale eller en traktat. I tusener av år ble forholdet 
mellom folk og nasjoner i Det nære østen regulert av pakter. En pakt forutsatte ofte 
slakting av dyr når man inngikk («skar») en pakt. Dyrets død symboliserte det som 
ville skje med en part som ikke respekterte paktens løfter og forpliktelser. 

«Fra Adam til Jesus handlet Gud med menneskene i tråd med paktsløfter som 
gjaldt en kommende frelser. Dette toppet seg i pakten med David (1 Mos 12,2.3; 
2 Sam 7,12–17; Jes 11). Gud lovte israelittene som var fanger i Babylon en mer effek-
tiv ‘ny pakt’ (Jer 31,31–34) i forbindelse med at Messias skulle komme av Davids ætt 
(Esek 36,26–28; 37,22–28).» – Hans K. LaRondelle: Our Creator Redeemer (Berrien 
Springs, Mich., 2005), side 4.

Hva var grunnlaget for Guds første pakt med Adam i Edens hage, før syndefallet? 
1 Mos 1,28; 2,2.3.15–17.

Ekteskapet, arbeidet og sabbaten var sider ved skapelsens pakt. Men først og fremst 
gjaldt pakten Guds bud om ikke å spise av den forbudte frukten. Pakten var «vær 
lydige og lev!» Gud forlangte ikke det umulige, for verden var skapt i harmoni med 
hans gode vilje. Lydighet var en naturlig tilbøyelighet for mennesket. Men Adam og 
Eva valgte det som ikke var naturlig, og dermed brøt de ikke bare skapelsens pakt, 
de gjorde det umulig for mennesker som var smittet av synden, å oppfylle betin-
gelsene. Men Gud ville gjenopprette det forholdet som Adam og Eva hadde mistet. 
Han gjorde det ved å skape en nådepakt som bygget på det evige løftet om en frelser 
(1 Mos 3,15). 

Les 1 Mos 3,15, det første frelsesløftet i Bibelen. Hvor i verset finner du en antyd
ning om vårt håp i Kristus? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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PAKTEN MED ABRAHAM 

Hvilke paktsløfter ga Gud Abram i 1 Mos 12,1–5? Hva svarte Abram? 

Guds første løfter til Abram er en av GTs store tekster. Disse versene er fulle av 
Guds nåde. Det er Gud, ikke Abram, som lover noe. Abram hadde ikke gjort noe for 
å fortjene Guds gunst, og ingenting tyder på at Gud og Abram hadde samarbeidet 
frem denne avtalen. Det er Gud som står for løftene. Abraham blir bedt om å stole 
på Guds løfte. Dette er ikke en svak antagelse, men en tro som får ham til å forlate 
storfamilien (han er 75 år!) og dra til det landet Gud har lovt ham. 

«Med ‘velsignelsen’ av Abraham, og gjennom ham alle mennesker, hadde 
Skaperen fornyet sitt forsett om å frelse. Han hadde ‘velsignet’ Adam og Eva 
i paradiset (1 Mos 1,28; 5,2), og etter vannflommen ‘velsignet’ han Noah og 
sønnene hans (9,1). Slik viste Gud hva løftet om en frelser gjaldt. Han skal kjøpe 
fri menneskene, knuse det onde og gjenreise paradiset (1 Mos 3,15). Gud bekreftet 
løftet om å velsigne ‘alle slekter på jorden’ med sin verdensomfattende misjon.»  
– Hans K. LaRondelle: Our Creator Redeemer, side 22, 23. 

Hvilke spørsmål hadde Abram om Guds løfte etter ti års venting på at løftets sønn 
skulle komme? 1 Mos 15,1–6.

Det er lett å tenke på Abram som en troens mann som aldri tvilte. Men Skriften 
forteller en annen historie. Abram trodde, men han hadde også sine spørsmål. Troen 
var en gryende tro. Som faren i Mark 9,24 sa Abram egentlig dette til Gud: «Jeg 
tror,   hjelp min vantro». Gud forsikret ham om at løftet sto ved lag ved å inngå en 
pakt med Abram (1 Mos 15,7–18). Det som er overraskende med denne teksten, er 
ikke det at Gud inngår en pakt med Abraham, men hvor langt Gud gikk for å gjøre 
det. Andre herskere i Det nære østen i oldtiden vegret seg for å gi undersåttene sine 
bindende løfter. Men Gud ga ham ikke bare sitt æresord. Ved symbolsk å gå mellom 
stykkene av slaktede dyr, satset Gud sin eksistens på det. Og Jesus ga sitt liv på 
korset for at løftet skulle bli en realitet. 

På hvilke områder er du henvist til å stole på det som fortoner seg som umulig? 
Hvordan kan man lære å holde fast, samme hva som skjer? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ABRAHAM, SARA OG HAGAR 

Hvorfor er Paulus så negativ til hendelsen med Hagar? Gal 4,21–31; 1 Mos 16. Hva 
vil Paulus ha sagt om frelsen med denne historien fra GT? 

Hagars plass er direkte knyttet til Abrams manglende evne til å tro Guds løfter. Som 
egyptisk slave hos Abram var Hagar trolig blitt en del av husholdningen som en av 
faraos mange gaver til ham i bytte for Sarai. Dette skjedde den første gangen Abram 
tvilte på Guds løfte (1 Mos 12,11–16). 

Abram og Sarai var fremdeles barnløse da de hadde ventet på løftets barn i ti år. 
Sarai ville hjelpe Gud, så hun lot Abram få Hagar som medhustru. Vi synes nok det 
er merkelig, men Sarais plan var snedig nok. Etter gammel skikk kunne en kvinnelig 
slave være surrogatmor for sin ufruktbare eier. Så Sarai kunne regne ethvert barn 
som Hagar fødte for sitt eget. Det ble da også barn av det, men ikke det barnet Gud 
hadde lovt. 

Historien er et eksempel på at troen kunne svikte, også hos en stor gudsmann, når 
omstendighetene gikk ham imot. I 1 Mos 17,18.19 bønnfalt Abraham Gud om å god-
ta Ismael som hans arving. Men Herren avslo tilbudet. Det eneste «underet» i forbin-
delse med Ismaels fødsel var at Sarai var villig til å dele mannen sin med en annen 
kvinne! Det var ikke noe særskilt ved at Hagar fødte et barn «etter naturens orden». 
Hvis Abraham hadde satt sin lit til det Gud hadde lovt ham i stedet for å la omsten-
dighetene undergrave troen, ville verden ha blitt spart for mye sorg og elendighet. 

Se på omstendighetene omkring Isaks fødsel i motsetning til Ismaels fødsel. 
1 Mos 17,15–19; 18,10–13; Hebr 11,11.12. Hvorfor krevde situasjonen så mye tro av 
Abraham og Sara? 

Hvordan har manglende tillit til Guds løfter påført deg smerte? Hvordan kan dette 
lære deg å ta Gud på ordet samme hva som skjer? Hva kan du gjøre for å bli flin
kere til å stole på Guds løfter? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HAGAR OG SINAIFJELLET (GAL 4,21–31)

Hva slags paktsforhold ville Gud ha med folket sitt på Sinai? Hvilke likhetstrekk er 
det med løftet til Abraham? 2 Mos 6,2–8; 19,3–6; 5 Mos 32,10–12.

Gud ønsket seg det samme paktsforholdet med israelittene på Sinai som han hadde 
hatt med Abraham. Det er likhetstrekk mellom det Gud sier til Abraham i 1 Mos 
12,1–3 og det han sier til Moses i 2 Mos 19. Begge ganger understreker Gud hva han 
vil gjøre for sitt folk. Han ber ikke israelittene om å love å gjøre noe som helst for 
å fortjene hans velsignelser. De skal vise lydighet som svar på disse velsignelsene. 
Det hebraiske ordet som er oversatt «adlyde» i 2 Mos 19,5, betyr ordrett «å høre». 
Det Gud sier, innebærer ikke rettferdiggjørelse ved gjerninger. Tvert imot, han vil at 
Israel skulle ha den troen som kjennetegnet Abrahams svar på hans løfter. 

Hvorfor sammenligner Paulus Sinaifjellet med Hagars opplevelse hvis det pakts
forholdet Gud tilbød Israel på Sinai, ligner på det han ga Abraham? 2 Mos 19,7–25; 
Hebr 8,6.7.

Pakten ved Sinai skulle peke på menneskets syndighet og hvordan Gud ville bøte 
på dette, slik det går frem av helligdomstjenesten. Problemet med Sinai-pakten var 
ikke Gud, men folkets defekte løfter (Hebr 8,6). De besvarte ikke Guds løfter med 
ydmykhet og tro, men selvgodhet: «Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre» (2 Mos 
19,8). De hadde ikke lenger noen sann forståelse av Guds storhet eller egen syn-
dighet etter å ha levd som slaver i Egypt i over 400 år. Israelittene prøvde å gjøre 
om Guds nådepakt til en gjerningspakt, slik Abraham og Sara prøvde å hjelpe Gud 
med oppfyllelsen av løftet. Hagar symboliserer Sinai fordi begge deler var forsøk på 
frelse ved gjerninger.

Paulus sier ikke at loven som ble gitt på Sinai, var ond eller avskaffet. Han påpe-
ker at galaternes gjerningskristendom er en misforståelse av loven. «I stedet for å 
overbevise dem om hvor fullstendig umulig det er å vinne Guds gunst ved å holde 
loven, skapte loven en inngrodd besluttsomhet om å ty til egne krefter for å gjøre 
Gud til lags. Dermed tjente ikke loven nådens hensikt og førte dem ikke til Kristus. 
I stedet holdt den dem borte fra ham.» – O. Palmer Robertson: The Christ of the 
Covenants (Phillipsburg, N.J., 1980), side 181.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ISMAEL OG ISAK I DAG 

Paulus’ skisse av Israels historie var ment som motvekt mot motstandernes 
argumenter, for de sa at de var Abrahams sanne etterkommere og at Jerusalem – 
jødekristendommens og lovens midtpunkt – var deres mor. De sa at hedningene var 
uekte barn. Skulle de bli Kristi sanne etterfølgere, måtte de først bli Abrahams barn 
og la seg omskjære. 

Sannheten er det stikk motsatte, sier Paulus. Disse lovtrellene er ikke Abrahams 
barn, men uekte sønner, slik som Ismael. Når de setter sin lit til omskjærelsen, stoler 
de på «naturen» slik Sara gjorde med Hagar og slik israelittene gjorde med Guds lov 
på Sinai. De hedningkristne derimot, var Abrahams barn, ikke på grunn av naturlig 
avstamning, men en overnaturlig herkomst, slik som Isak. «Som Isak var også de 
oppfyllelsen av løftet til Abraham [...] Som Isak var de født til frihet som et resultat 
av Guds nåde. Som Isak tilhører også de løftets pakt.» – James D. G. Dunn: The 
Epistle to the Galatians (London, 1993), side 256.

Hva vil Abrahams sanne etterkommere få oppleve her i verden? Gal 4,28–31; 1 Mos 
21,8–12.

Det å være løftets barn ga Isak velsignelser, men også motstand og forfølgelse. Når 
det gjelder forfølgelse, tenker Paulus på seremonien i 1 Mos 21,8–10, der det blir 
gjort ære på Isak, og Ismael later til å gjøre narr av ham. De hebraiske ordet i 1 Mos 
21,9 betyr bokstavelig talt «å le», men Saras reaksjon tyder på at Ismael ertet eller 
spottet Isak. I dag synes vi kanskje ikke at Ismaels oppførsel var noe å ta på vei for, 
men den avslørte et dypere fiendskap som handlet om førstefødselsretten. Mange 
av oldtidens herskere forsøkte å trygge sin posisjon ved å fjerne mulige rivaler, også 
søsken (Dom 9,1–6). Isak hadde en motstander, men han nøt også godt av all den 
kjærlighet, beskyttelse og gunst som hørte med til det å være farens arving. 

Som Isaks åndelige etterkommere skal vi ikke bli forundret når vi møter motstand 
og tunge tider, selv om det er fra folk i menigheten. 

Har du blitt forfulgt for din tro av dem som har stått deg nærmest? Hvordan? Eller 
skal vi snu på flisa? Kan du ha forfulgt andre for deres tro? Tenk over det. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les «Loven og paktene» i Alfa og Omega, bind 1, side 339–348 [PP 363–373].

«Men når pakten med Abraham inneholdt løftet om gjenløsning, hvorfor ble det så 
opprettet en annen pakt ved Sinai? Under trelldommen hadde folket i stor utstrek-
ning mistet kunnskapen om Gud og om prinsippene i pakten med Abraham. ... 

Gud førte dem til Sinai, der han åpenbarte sin herlighet og gav dem sin lov med 
løfte om store velsignelser dersom de var lydige. «Hvis dere adlyder min røst og holder 
min pakt, skal dere være ... et kongerike av prester og et hellig folk for meg.» 2 Mos 
19,5.6. Men folket var ikke klar over sin egen syndighet og at det var umulig for dem 
å holde Guds lov uten Kristi hjelp. Uten betenkeligheter inngikk de derfor pakten med 
Gud. [...] Likevel gikk det bare noen uker før de brøt pakten med ham og tilba et støpt 
bilde. De kunne ikke regne med Guds nåde gjennom en pakt de hadde brutt. 

Når de nå innså sin syndighet og sitt behov for tilgivelse, følte de at de behøvde 
den frelseren som åpenbarte seg i pakten med Abraham, og som ofringene pekte 
frem til. Ved tro og kjærlighet ble de nå knyttet til Gud som deres befrier fra syndens 
trelldom. Først nå var de beredt til å verdsette velsignelsene i den nye pakt.» – Alfa 
og Omega, bind 1, side 345–346 [PP 371, 372].

  Spørsmål til drøftelse
1. Vandrer du med Herren mest som i en «gammel pakt» eller en «ny pakt»? Hva 

er forskjellen? 

2. Hvilke problemer i menigheten skaper spenninger i fellesskapet? Hvordan 
løses de? Du er kanskje offer for «forfølgelse», men hvordan kan du være 
sikker på at det ikke er du som forfølger en annen? Hvor går grensene for hva 
som er forfølgelse? (Se også Matt. 18,15–17.)

3. Hvor mange ganger har du lovt Gud at du ikke vil gjøre dette eller hint, men 
likevel gjorde du det? Hvordan gir dette deg innsikt i hva nåde er? 

Sammendrag
Beretningene om Hagar, Ismael og israelittene ved Sinai viser hvor nytteløst det er å 
prøve å stole på egne bestrebelser for å oppfylle Guds løfter. Slik egenrettferdighet 
kalles den gamle pakt. Den nye pakt er den evige nådepakten som ble inngått med 
Adam og Eva etter syndefallet, fornyet med Abraham og oppfylt i Kristus. 
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HJEM, KJÆRE HJEM
Ranjith Kumar (17), Sør-India

Moren tok sitt eget liv, og familien skydde ham. Men 
Ranjith har det håpet som ble født av råd han fikk som 
barn.

Ranjith er fra en fattig familie. Men han fikk et råd av 
huseieren: ”Be hver dag, les i Bibelen, så vil Jesus 

lede deg.”
Mannen betalte for Ranjith på en adventistskole, men 

da han kom i femte klasse, flyttet mannen utenlands, og 
Ranjith måtte gå på offentlig skole.

Men så fikk han vite at han kunne få stipend og kom-
me tilbake til adventistskolen. I sjuende klasse flyttet han 
inn i internatet på James Memorial Higher Secondary 
School i Sør-India. Her følte han seg hjemme. ”Her var 
jeg trygg,” sier han.

I åttende klasse rammet tragedien. Foreldrene kranglet, og moren tente på seg. Hun døde av 
skadene. 

Han sørget over moren og bestemte seg for å være tro mot Jesus. Men da ville ikke familien ha 
mer med ham å gjøre. De skydde ham. Det ble bare verre da faren giftet seg opp igjen og den nye 
konen ikke ville godta Ranjith. Det var vanskelig for ham å tenke på studiene, og det gikk dårlig 
på skolen. Han fikk dårlige venner og vurderte å forlate Jesus.

Men i en bønneuke ba pastoren for ham, og han ba også selv om alle sine problemer. Ranjith 
gjenvant sin tro. I dag er han 17 år og går i 11. klasse. Han ber, leser i Bibelen og søker Guds vilje 
mens han forbereder seg på dåp. ”Internatet er mitt hjem, mitt kjære hjem. Kirken er det eneste 
stedet hvor jeg er trygg,” sa han.

James Memorial Higher Secondary School er også en trygg havn for hundrevis av andre. 
Tusenvis av unge har fått sin skolegang her og lært Jesus å kjenne. 

En del av offeret 13. sabbat skal gå til å bygge nytt jenteinternat ved skolen. Dagens internat er 
65 år og har bare fem toaletter og fire dusjer til 100 jenter. Det nye internatet får plass til flere og 
vil gi dem sunnere leveforhold. Husk denne skolen i dine bønner og når du gir dine misjonsgaver.

• James Memorial Higher Secondary 
School er en internatskole i delsta-
ten Tamil Nadu i Sør-India. Skolen 
ble startet i 1941 og har 0.–12. 
klasse, med 936 elever, hvorav 243 
i internater.

• 80 prosent av elevene er fra 
adventisthjem. Det er dåpsklasse 
hver sabbat. 50–60 elever døpes 
hvert år.

• Enda flere ønsker å komme til 
skolen, men internatene har ikke 
plass til flere. En nytt jenteinternat 
skal bygges med midler fra offeret 
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Bakgrunnsstoff
Gal 5,1–15; 1 Kor 6,20; Rom 8,1; Hebr 2,14.15; Rom 8,4; 13,8. 

Minnevers
Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som 
kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet (Gal 5,13).

I Gal 2,4 henviste Paulus til betydningen av å verne om den «friheten» vi har i 
Kristus Jesus. Men hva mener han når han taler så mye om «frihet»? Hva er denne 
friheten? Hvor langt går den? Har den noen grenser? Og hva har loven med frihet i 
Kristus å gjøre? 

Paulus tar opp dette når han advarer om to farer. Den første er legalisme. Paulus’ 
motstandere i Galatia var så ivrige etter å vinne Guds gunst med sin oppførsel at de 
mistet av syne det frigjørende i Kristi verk, frelsen som de hadde i Kristus ved troen. 
Den andre faren er å misbruke den frihet Kristus har kjøpt oss ved å hengi seg til 
løssluppenhet. De som tenker sånn, tar feil og tror at frihet er uforenlig med loven. 

Både legalisme og libertinisme er uforenlig med frihet, for i begge tilfeller blir 
man slave. Derfor oppfordrer Paulus galaterne til å holde fast på den sanne frihet 
som Kristus har gitt oss.
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KRISTUS HAR SATT OSS FRI

Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under 
slaveåket igjen (Gal 5,1). 

Som en militær leder kaller sammen sine nølende tropper, slik lyder Paulus når 
han ber galaterne om ikke å gi slipp på friheten i Kristus. Kraften i Paulus’ utsagn 
får nesten ordene til å springe mot oss fra siden og tre i aksjon. Og det var vel også 
meningen. Dette verset henger tematisk sammen med versene foran og etter, men 
det kommer så brått på og er så blottet for syntaktiske forbindelser på gresk at Paulus 
sikkert ville at det skulle stå like klart for oss som en kjempestor plakat. Friheten i 
Kristus er summen av alt det Paulus har sagt, og galaterne holdt på å gi slipp på den.

Les Gal 1,3.4; 2,16 og 3,13. Hvilke bilder er brukt, og hvordan gjør de det lettere å 
forstå det Kristus har gjort for oss? 

Ordene «Til frihet har Kristus frigjort oss» (Gal 5,1) kan tyde på at Paulus har et 
annet bilde i bakhodet. Ordlyden minner om ordene som ble brukt når slaver fikk 
sin frihet. Siden de ikke hadde juridiske rettigheter, tenkte man seg at en guddom 
kunne kjøpe dem fri, og at slaven, som egentlig var fri, juridisk sett skulle tilhøre 
guden. I praksis var det oppspinn. Slaven betalte for friheten selv. Formuleringen er 
brukt i en av de nesten tusen inskripsjonene man finner i Apollon-tempelet i Delfi 
og stammer fra tiden 201 f.Kr. til 100 e.Kr.: «Til frihet kjøpte den pytiske Apollon 
en kvinnelig slave ved navn Nicaea av Sosibos av Amfissa ... Men kjøpesummen har 
Nicaea overgitt til Apollon for friheten.» – Ben Witherington III: Grace in Galatia 
(Grand Rapids, Mich., 1998), side 340. 

Formelen minner om Paulus’ språkbruk, men det er en vesentlig forskjell. Hos 
Paulus er det ikke noe liksom ved det. Vi skaffet ikke til veie kjøpesummen selv 
(1 Kor 6,20; 7,23). Det hadde vi ikke midler til. Vi kunne ikke frelse oss selv, men 
Jesus gjorde det vi ikke kunne gjøre selv. Han betalte straffen for våre synder og 
fridde oss fra fordømmelsen. 

Se på ditt liv. Tror du at du kunne ha frelst deg selv? Hva bør svaret si deg om 
hvor takknemlig vi må være for det Jesus har gjort for oss? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN KRISTNE FRIHET 

Paulus’ befaling om å stå fast i friheten er ikke gitt i et tomrom. Først står denne 
kjensgjerningen: «Til frihet har Kristus frigjort oss.» Hvorfor bør de kristne stå fast 
i sin frihet? Fordi Kristus allerede har satt dem fri. Med andre ord: Vår frihet følger 
av det som Kristus allerede har gjort for oss. 

Denne skrivemåten, med et faktum etterfulgt av en oppfordring, er vanlig hos 
Paulus (1 Kor 6,20; 10,13.14; Kol 2,6). Ta f.eks. Rom 6. Der nevner Paulus en rekke 
kjensgjerninger om vår stilling i Kristus, så som: «Vi vet at vårt gamle menneske 
ble korsfestet med ham» (Rom 6,6). Ut fra denne kjensgjerningen kommer han med 
oppfordringen i imperativ (bydeform): «La altså ikke synden herske i deres dødelige 
legeme» (Rom 6,12). I praksis sier Paulus: «Bli det som dere allerede er i Kristus.» I 
lys av evangeliet er ikke det etiske liv en byrde der vi prøver å gjøre ting for å vise at 
vi er Guds barn. Nei, vi gjør det vi gjør fordi vi allerede er hans barn. 

Hva har Kristus frigjort oss fra? Rom 6,14.18; 8,1; Gal 4,3.8; 5,1; Hebr 2,14.15. 

Ordet frihet brukes oftere om kristenlivet i Paulus-brevene enn noe annet sted i NT. 
Frihet og beslektede ord opptrer 28 ganger hos Paulus og bare 13 ganger ellers. 

Hva mener Paulus med frihet? For det første: Frihet er ikke et abstrakt begrep. 
Det handler ikke om politisk frihet, økonomisk frihet eller frihet til å leve etter eget 
hode. Tvert imot, det er en frihet som bygger på forholdet til Jesus Kristus. Av sam-
menhengen skjønner vi at Paulus taler om frihet fra den trelldom og fordømmelse 
som preger en lovisk kristendom. Men vår frihet er så mye mer. Den er frihet fra 
synd, evig død og djevelen. 

«Utenfor Jesus Kristus er menneskets tilværelse preget av trelldom – trelldom 
under loven, trelldom under de ondskapens makter som dominerer i verden, trelldom 
under synd, kjøttet og djevelen. Gud sendte sin Sønn til verden for å bryte disse 
slaveeiernes herredømme.» – Timothy George: Galatians, side 354. 

Hva er du slave av? Lær Gal 5,1 utenat og be Gud om at den friheten du har i 
Kristus, må bli en realitet i ditt liv.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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LEGALISMENS FARLIGE FØLGER (GAL 5,2–12)

Gal 5,2–12 innledes på en måte som viser hvor viktig avsnittet er: «Hør hva jeg, 
Paulus, sier dere.» Han mener alvor. Med bruken av ordet hør ber han om deres fulle 
oppmerksomhet. Det skal også minne dem om hans apostoliske myndighet. Han vil 
at de skal forstå hvilke farlige følger det vil få hvis hedningene skal være nødt til å la 
seg omskjære for å bli frelst.

Les Gal 5,2–12. Hva er det Paulus advarer mot når det gjelder omskjærelsen? 

De første følgene av å prøve å gjøre seg fortjent til Guds gunst ved å la seg 
omskjære, er at mennesket må holde hele loven. Vers 2 og 3 inneholder et interes-
sant ordspill. De vil ikke ha noen nytte av Kristus (ophelesei), sier han. I stedet blir 
de forpliktet (opheiletes) på loven. Når et menneske vil leve etter loven, kan det ikke 
bare velge og vrake hva det vil rette seg etter. Det er alt eller intet. 

For det andre blir de «avskåret» fra Kristus. Når man vil bli rettferdiggjort av 
gjerninger, avslår man Guds rettferdiggjørelse i Kristus. «Man kan ikke få begge 
deler. Når man tar imot Kristus, bekjenner man at man ikke kan frelse seg selv. Da 
kan man ikke la seg omskjære og dermed si at man kan frelse seg selv.» – John R. W. 
Stott: The Message of Galatians (Leicester, England, 1968), side 133. 

Den tredje innvendingen mot omskjærelsen er at den hindrer åndelig vekst. Paulus 
bruker bildet om en løper som blir hindret på vei mot målet. Det ordet som er over-
satt «hindret» (vers 7), ble i militære kretser brukt om «å ødelegge en vei eller bro 
eller legge hindringer i veien for en fiende for å forsinke hans fremrykning.» – SDA 
Bible Commentary, bind 6, side 978. 

Og endelig: Med omskjærelsen forsvinner det anstøtelige ved korset. Hvordan da? 
I budskapet om omskjærelsen er det underforstått at man kan frelse seg selv. Dette 
taler til vår stolthet. Men budskapet om korset er til anstøt for menneskets stolthet, 
for det lærer at vi er helt avhengig av Kristus. 

Paulus er så rasende over at disse folkene insisterer på omskjærelsen at han sier at 
han skulle ønske at kniven glapp så de kastrerte seg selv! Harde ord, men det viser 
alvoret i situasjonen. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



92 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 7

Onsdag Studium 11  /  9. september

FRIHET, IKKE TØYLESLØSHET (GAL 5,13)

Gal 5,13 markerer et viktig vendepunkt i brevet. Så langt har Paulus kun konsentrert 
seg om det teologiske innholdet i budskapet sitt. Men nå vender han blikket mot den 
kristnes livsførsel. Hvordan bør man leve hvis man ikke blir frelst av lovgjerninger? 

Hvilket misbruk av friheten vil Paulus unngå at galaterne gjør seg skyldige i?  
Gal 5,13.

Paulus visste godt at han kunne misforstås når han talte om nåden og vår frihet i 
Kristus (Rom 3,8; 6,1.2). Men problemet var ikke Paulus’ evangelium. Problemet 
er vår hang til å tilfredsstille oss selv. Historiebøkene er fulle av beretninger hvor 
fordervelse og moralsk kaos var en direkte følge av manglende selvbeherskelse. 
Og hvem har vel ikke sett det hos seg selv? Det er derfor Paulus ber de kristne om 
ikke å hengi seg til nytelsessyke. Ja, de skal gjøre det motsatte og tjene «hverandre i 
kjærlighet». Enhver som tjener andre av kjærlighet, vet at det krever at man lar selvet 
(kjøttet) dø. De som hengir seg til selvet, er sjelden de som tjener andre. Tvert imot. 

Så vår frihet i Kristus er ikke bare en frihet fra å være verdens slaver. Den er et 
kall til en ny slags tjeneste: å tjene andre av kjærlighet. Det er «muligheten til å elske 
sin neste uten forbehold, muligheten til å skape et samfunn der man gir av seg selv 
i stedet for å jage etter makt og status.» – Sam K. Williams: Galatians (Nashville, 
Tenn., 1997), side 145.

Når man kjenner kristentroen og ordlyden i moderne oversettelser av Gal 5,13, er 
det lett å overse hvor slående disse ordene må ha vært for galaterne. For det første 
viser grunnteksten at den kjærligheten som ligger til grunn for slik tjeneste, ikke er 
alminnelig kjærlighet. Menneskelig kjærlighet er omgitt av betingelser. Paulus’ bruk 
av artikkelen (-en) ved ordet kjærlighet på gresk viser at han tenker på den guddom-
melige kjærligheten som vi bare kan få ved Ånden (Rom 5,5). Det merkelige er at 
det ordet som er oversatt med «tjene», er det greske ordet for «å bli gjort til slave». 
Frihetens mål er ikke uavhengighet, men gjensidig slaveri under hverandre i tråd 
med Guds kjærlighet.

Svar ærlig: Har du ikke iblant tenkt at du kunne bruke friheten i Kristus til å 
synde litt i ny og ne? Hva er så galt med å tenke slik?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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OPPFYLLE HELE LOVEN (GAL 5,13–15)

Hvordan får dere Paulus’ negative ord om å «holde» hele loven (Gal 5,3) til å rime 
med hans positive ord om å «oppfylle» hele loven (Gal 5,14)? Sammenlign Rom 
10,5; Gal 3,10.12; 5,3 med Rom 8,4; 13,8; Gal 5,14.

Mange har oppfattet kontrasten mellom det negative Paulus sier om å «holde hele 
loven» og hans positive utsagn om å «oppfylle hele loven» som et paradoks. Men 
det er ikke tilfelle. Løsningen ligger i dette at Paulus med overlegg benytter disse 
uttrykkene for å påpeke et viktig skille mellom to måter å beskrive sammenhengen 
mellom kristen livsførsel og loven på. Når Paulus taler positivt om kristen overhol-
delse av loven, taler han aldri om å «holde loven». Dette uttrykket bruker han bare 
om den misforståtte oppførselen hos dem som lever under loven og prøver å bli 
godtatt av Gud ved å «gjøre» det som loven krever. 

Dermed er det ikke sagt at de som har funnet frelsen i Kristus, ikke er lydige. På 
ingen måte! Paulus sier at de «oppfyller» loven. Han mener at kristen livsførsel er 
mye mer enn en ytre lydighet der man bare «holder» loven. Den «oppfyller» loven. 
Paulus benytter ordet oppfylle fordi det går mye lenger enn bare å «holde». Denne 
formen for lydighet har han fra Jesus (se Matt 5,17). Loven avskaffes ikke, og den 
begrenses ikke til bare kjærlighet, det er slik den kristne kan oppleve hva hele loven 
innebærer! 

Hvor finner man den fulle betydning av loven, ifølge Paulus? 3 Mos 19,18; Mark 
12,31.33; Matt 19,19; Rom 13,9; Jak 2,8.

Sitatet er fra 3. Mosebok, men Paulus’ uttalelse i Galaterbrevet bygger på Jesu bruk 
av 3 Mos 19,18. Og Jesus var ikke den eneste som sa at denne teksten var summen av 
hele loven. Rabbi Hillel, som levde en mannsalder før Jesus, sa: «Det du hater, skal 
du ikke gjøre mot din neste. Det er hele loven.» Men Jesu perspektiv var et annet 
(Matt 7,12). Ikke nok med at det er mer positivt, det viser også at lov og kjærlighet 
ikke utelukker hverandre. Uten kjærlighet er loven tom og kald. Uten loven virrer 
kjærligheten omkring uten retning. 

Hva er lettest, og hvorfor: å elske andre, eller å holde de ti bud? Ta med svaret til 
gruppa. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Sann tro er alltid virksom i kjærlighet. Når man betrakter Golgata, er det ikke for å 
finne fred i en sjel som ikke gjør sin plikt, heller ikke for å legge seg til å sove, men 
for å få tro på Jesus, en tro som er virksom og renser sjelen for egenkjærlighetens 
grums. Når vi griper Kristi hånd i tro, er arbeidet så vidt begynt. Alle har dårlige og 
syndige vaner å overvinne med intens krigføring. Alle må kjempe troens gode strid. 
Hører vi Kristus til, kan vi ikke være uærlige, vi kan ikke være hardhjertet og blottet 
for sympati. Vår tale kan ikke være full av grovheter. Man kan ikke være pompøs og 
oppblåst, hovmodig eller bruke harde ord og opptre dømmende. 

Kjærlighetsgjerningene har sitt utspring i troens gjerning. Bibelsk religion krever 
stadig innsats. ‘Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode 
gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!’ ‘Arbeid på deres frelse med 
frykt og beven! For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans 
gode vilje.’ Med iver skal vi gjøre gode gjerninger og fortsette med det. Og Det 
sanne vitne sier: ‘Jeg kjenner dine gjerninger.’

Det er sant at vår innsats ikke i seg selv sikrer oss frelsen, men det er også sant 
at den troen som forener oss med Kristus, vekker sjelen til aktiv innsats (MS 16, 
1890).» – SDA Bible Commentary, bind 6, side 1111. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Se på det siste spørsmålet i torsdagens avsnitt sammen. Hvilket alternativ 

syntes de fleste var enklest, og hvorfor? Hvilke viktige sannheter antyder 
svaret deres når det gjelder hva det vil si å oppfylle loven?

2. Paulus sier at troen «er virksom» ved kjærlighet. Hva menes med det? 

3. Se på tanken om å bruke friheten i Kristus til å hengi seg til synd. Hvorfor kan 
dette fort skje? Hvilken felle går folk i når de tenker slik? (se 1 Joh 3,8.) 

Sammendrag
Frihet er ett av Paulus ‘yndlingsord’ når han taler om evangeliet. Det omfatter både 
det Kristus gjorde for oss da han frigjorde oss fra trelldom til verden og hvordan vi 
er kalt til å leve kristenlivet. Men vi må passe oss så ikke vår frihet ender i legalisme 
eller tøylesløshet. Kristus har ikke satt oss fri for at vi skal tilfredsstille oss selv, men 
for at vi skal overgi oss til tjenesten for vår neste. 
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TAPT OG FUNNET
Sneha (14) Sør-India

Sneha er en jente på 14 år og går på en av adventistenes 
internatskoler i Sør-India.

Far var fisker, og mor var sykepleier. Da lillesøsteren 
min ble født, begynte far å drikke. Han kom hjem 

sent på natt og hylte og skrek. Mor bare gråt. Ingen hjalp 
henne.

En dag da jeg var 10 år, sendte mor oss på skolen og 
gikk hjem. Der satt far. Han var så full at han ikke kunne 
snakke ordentlig. Da han så henne, forlangte han penger 
til alkohol. Hun hadde ikke noe, og han ble rasende. Han 
slo henne forferdelig. Ingen hjalp henne.

Så tok han parafin og helte over henne. Han tente på og hun ble fryktelig forbrent. Da han fikk 
summet seg, fikk han henne til sykehuset. Men hun var så forbrent at hun døde etter 15 dager. Far 
var søkk borte. Min søster og jeg sørget over mor i mange måneder. Bestemor tok seg av oss.

En dag fikk bestemor besøk av en adventistpastor. Han trøstet oss, og da han fikk vite at vi var 
foreldreløse, kontaktet han hjelpeorganisasjonen Adventist Child India, og vi fikk plass på James 
Memorial Higher Secondary School. 

Jeg hadde aldri hørt om Gud før. Men nye venner og lærere fortalte om Frelseren. Jeg leste i 
Bibelen og ba. 

Nå er jeg 14 år og går i tiende klasse. Søsteren min er tolv år og går i åttende klasse. Jeg takker 
Gud for den jeg er i dag. Jeg mistet begge foreldrene mine, men jeg har fått en Far i himmelen 
som tar seg av sine. Han forlater oss ikke.

Jeg er glad for skolen! Men internatet er veldig gammelt. Det er ikke nok toaletter til de hun-
dre jentene som bor her. Jeg er glad for at en del av offeret 13. sabbat skal gå til nytt jenteinternat. 
Da kan flere få komme hit. Noen av dem kommer kanskje fra en vanskelig familiebakgrunn, slik 
som vi, men de får lære om Guds kjærlighet. Takk for at du gir, og spesielt 13. sabbat, så flere 
som meg kan få kristen utdanning. Gud være takk!

• James Memorial Higher Secon-
dary School ligger i delstaten Tamil 
Nadu i Sørøst-India. Det er en høyt 
utviklet stat med stor befolknings-
tetthet.

• Regionen er ganske tørr og avhen-
gig av monsunen.

• Det offisielle språket er tamil, et 
av verdens eldste språk.
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Bakgrunnsstoff
Gal 5,16–25; 5 Mos 13,4.5; Rom 7,14–24; Jer 7,9; Hos 4,2; Matt 22,35–40.

Minnevers
Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets 
kjøtt og blod (Gal 5,16). 

Robert Robinsons «Gud, du miskunnhetens kilde» er en kjent og kjær kristen salme. 
Men Robinson hadde ikke bestandig vært noen troens mann. Farens død hadde 
fylt ham med sinne, og han levde i utsvevelser og drukkenskap. Etter å ha hørt den 
kjente forkynneren George Whitefield overga han seg Jesus, ble metodistsprest og 
skrev denne salmen, som opprinnelig hadde med disse linjene: «Oh, to grace how 
great a debtor/Daily I’m constrained to be!/Let Thy goodness, like a fetter, Bind my 
wandering heart to Thee.» [3. vers av nr. 252 i vår salmebok: Som en skyldner til din 
nåde vil jeg alltid finne meg, La din godhet i meg råde, dra mitt (omflakkende) hjerte 
nær til deg.]

En redaktør mislikte ordene om den kristnes omflakkende [wandering] hjerte og 
skrev om verset så det virket mer fromt. «Prone to worship, Lord, I feel it, Prone to 
love the God I serve.» 

Men tross hans gode hensikter var originalen en bedre beskrivelse av den kristnes 
kamp. Som kristne er vi i besittelse av både kjødet og Ånden, og de står hverandre 
imot. Selv om vår syndige natur alltid vil være tilbøyelig til å flakke bort fra Gud, 
behøver vi ikke å være slaver under begjæret i kjøtt og blod hvis vi bare overgir oss 
til Guds Ånd. Dette er summen av Paulus’ budskap i versene for denne uken. 
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DREVET AV ÅNDEN 

Les Gal 5,16. 1930oversettelsen bruker originalens «vandre». Hva har dette med 
å leve troens liv å gjøre? 5 Mos 13,4.5; Rom 13,13; Ef 4,1.17; Kol 1,10.

«Å vandre» er et bilde som er hentet fra GT og viser til hvordan man skal leve. 
Paulus, som var jøde, benyttet ofte dette bildet i brevene sine for å beskrive det 
som bør kjennetegne kristenlivet. Bruken av bildet er nok også knyttet til det første 
navnet som ble brukt om den første menighet. Før Jesu etterfølgere ble kalt kristne 
(Apg 11,26), ble de kjent bare som tilhengere av «veien» (Joh 14,6; Apg 22,4; 24,14). 
Dette tyder på at kristendommen allerede tidlig ikke bare var teologiske oppfatnin-
ger om Jesus, men også en «levevei» som skulle «vandres». 

Hvordan er Paulus’ bilde om å vandre forskjellig fra det vi finner i GT? Sammenlign 
2 Mos 16,4; 3 Mos 18,4; Jer 44,23 med Gal 5,16.25; Rom 8,4.

I GT ble oppførselen ikke bare beskrevet som å «vandre», men som å «vandre i 
loven». Halakhá er jødenes juridiske begrep for forskrifter og bestemmelser som 
man finner i både loven og forfedrenes rabbinske tradisjoner. Halakhá oversettes 
vanligvis som «den jødiske lov», men ordet bygger i virkeligheten på det hebraiske 
ordet for «å gå» og betyr ordrett «måten å gå på». 

Det Paulus sier om å «vandre i Ånden», står ikke i motsetning til lydighet mot 
loven. Han mener ikke at de kristne skal leve på en måte som bryter med loven. 
Paulus er heller ikke motstander av loven eller lydighet mot loven. Men han er imot 
en legalistisk bruk av loven. Gud vil ha sann lydighet, og det kan ikke oppnås ved 
tvang, bare ved den indre motivasjon som Ånden skaper (Gal 5,18). 

Hvordan har det vært for deg å «vandre i Ånden»? Hvordan gjør du det? Hva i ditt 
liv kan gjøre det tyngre å vandre slik? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN KRISTNES KAMP 

For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse lig
ger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil (Gal 5,17, se også Rom 
7,14–24). Hvordan har du som kristen opplevd den harde virkelighet som ligger i 
disse ordene? 

Den kampen som Paulus beskriver, er ikke en kamp som alle kjemper. Det er snakk 
om den indre dragkampen som foregår i den kristne. Mennesket er født i harmoni 
med «det kjøttet vil» (Rom 8,7), og det er først når vi blir født på ny av Ånden at det 
blir noen reell åndskamp (Joh 3,6). Dermed er det ikke sagt at ikke-kristne slipper 
unna moralske dilemmaer, for det gjør de ikke. Men også den konflikten er i siste 
instans et resultat av Ånden. Den kristnes kamp har en ny dimensjon, for den tro-
ende rommer to naturer som strider mot hverandre: kjøttet og Ånden. 

Opp gjennom tidene har de kristne lengtet etter å slippe denne kampen. Noen har 
trukket seg tilbake fra samfunnet, andre har sagt at vår syndige natur kan utryddes 
ved hjelp av en eller annen nådehandling. Alt dette er feil. Vi kan utvilsomt under-
trykke kjøttets lyster med Åndens kraft. Men konflikten vil fortsette på mange slags 
vis helt til vi får en ny kropp ved Jesu gjenkomst. Det nytter ikke å flykte bort fra 
samfunnet, for kampen følger oss overalt hvor vi går, helt til vi dør eller Jesus kom-
mer. 

I Rom 7 skriver Paulus at de kristnes indre konflikter hindrer dem i å gjøre det de 
vil. Slik understreker han hvor omfattende kampen er. To naturer bor i oss. Derfor 
deltar vi på begge sider av slaget. Den åndelige delen av oss vil det som er åndelig og 
kan ikke fordra kjøttet. Og den kjødelige delen lengter etter det som kjøttet vil og er 
motstander av det åndelige. I seg selv har ikke den omvendtes sinn krefter til å mot-
stå kjøttet. Vårt eneste håp om å undertrykke kjøttet er at vi dag for dag bestemmer 
oss for å stå på Åndens side mot vårt syndige selv. Det er derfor det er så mye om å 
gjøre for Paulus at vi skal velge å vandre i Ånden. 

Tenk på din egen erfaring fra kampen mellom de to naturer. Hvilket råd vil du gi 
til en kristen som prøver å avfinne seg med den evige kampen mot selvet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KJØTTETS GJERNINGER

Etter å ha kommet inn på kampen mellom kjøttet og Ånden, utdyper Paulus denne 
motsetningen med en liste moralske dyder og onder i Gal 5,18–26. Slike lister ble 
mye brukt i både jødisk og gresk-romersk litteratur. De pekte på uting man skulle 
unngå og dyder man skulle etterleve. 

Se nøye på listene over onder og dyder i tekstene nedenfor. Hva er likt og ulikt mel
lom listene i Gal 5,19–24 og de andre listene? Jer 7,9; Hos 4,2; Mark 7,21.22; 1 Tim 
3,2.3; 1 Pet 4,3; Åp 21,8. 

Paulus visste godt at det fantes lister over onder og dyder, men det er klare forskjel-
ler i bruken av de to listene i Galaterbrevet. For det første: Paulus setter de to listene 
opp mot hverandre, men han omtaler han dem forskjellig. Han gir listen over onder 
betegnelsen «kjødets gjerninger» (1930), men dydene kalles «Åndens frukt». Skillet 
er viktig. Som James D. G. Dunn sier det: «Kjøttet krever, men Ånden skaper. Den 
ene listen ånder av engstelig selvhevdelse og hektisk nytelsessyke. Den andre taler om 
omsorg for andre, sinnsro, styrke, pålitelighet. Den ene viser til menneskelig manipu-
lering, den andre til det Gud gir nåde og kraft til. Den viser at den indre forvandling 
er kilden til ansvarlig handling.» – The Epistle to the Galatians, side 308. 

Den andre forskjellen på de to listene er at listen over ondene med fullt overlegg 
har fått en merkelapp i flertall: «kjøttets gjerninger». Men «Åndens frukt» står i 
entall. Forskjellen kan tyde på at livet i kjødet bare fører til splid, uro og uenighet. 
I sammenligning fører et liv levd i Ånden til Åndens frukt, som avspeiler seg i ni 
egenskaper som fremmer enhet. 

Nå er det noen som sier at hva et menneske måtte tro om Gud egentlig ikke har 
noe å si bare man er oppriktig. Lenger fra sannheten kan man knapt komme. Paulus’ 
liste over onder tyder på det motsatte: Misforståelser om Gud avføder forskrudde 
tanker om seksualitet og moralske dyder, og ødelegger forholdet mellom mennesker. 
Og de kan føre til tap av det evig liv (Gal 5,21). 

Se på listen over «kjøttets gjerninger». Hvordan kan hver av dem anses som 
brudd på ett eller flere av de ti bud? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ÅNDENS FRUKT (GAL 5,22–24)

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, 
trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! (Gal 
5,22.23). Hvordan er lydighet mot de ti bud en avspeiling av Åndens frukt slik den 
er uttrykt i disse versene? (Se også Matt 5,21.22.27.28; 22,35–40). 

De ti bud er ikke et alternativ til kjærligheten. De hjelper oss å se hvordan vi skal 
vise kjærlighet, både mot Gud og mennesker. Hvor mye kjærligheten enn overgår 
lovens bokstav, så er den ikke i strid med loven. Å si at kjærlighet til Gud og vår 
neste gjør de ti bud avleggs, er omtrent like logisk som å si at kjærlighet til naturen 
opphever tyngdekraften. 

Og i motsetning til de femten enkeltordene som beskriver kjødets gjerninger, 
skildres Åndens frukt med ni dyder. Mange mener at de ni dydene er plassert i tre 
grupper på tre, men det er liten enighet om rekkefølgens betydning. Enkelte ser 
en hentydning til treenigheten i tallet tre, andre tror de tre treergruppene avspeiler 
hvordan vi skal forholde oss til Gud, vår neste og oss selv, og atter andre oppfatter 
listen som en beskrivelse av Jesus. Alt dette har noe for seg, men det viktigste er den 
overordnede betydningen som Paulus gir kjærligheten. 

Det er ingen tilfeldighet at kjærligheten nevnes først av de ni dydene. Paulus har 
allerede pekt på kjærlighetens sentrale rolle i kristenlivet i Gal 5,6.13, og han har 
den med i sine dydslister andre steder (2 Kor 6,6; 1 Tim 4,12; 6,11 og 2 Tim 2,22). De 
andre dydene går også igjen i ikke-kristne tekster, men kristendommen er alene om 
kjærligheten. Alt dette tyder på at kjærligheten ikke bare skal oppfattes som en av 
mange dyder, men som den viktigste kristne dyden og nøkkelen til de andre. Kjær-
lighet er Åndens viktigste frukt (1 Kor 13,13; Rom 5,5), og den bør prege kristenlivet 
hos alle troende (Joh 13,34.35), enda så vanskelig det kan være å vise kjærlighet noen 
ganger.

Hvor mye selvfornektelse er det i kjærligheten? Kan man elske uten selvfornek
telse? Hva lærer Jesus om kjærlighet og selvfornektelse?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VEIEN TIL SEIER

Det vil alltid være en indre kamp mellom kjødet og Ånden i den kristnes sinn, men 
kristenlivet behøver ikke å være bare nederlag og synd. 

Hva er nøkkelen til et liv der Ånden hersker over kjødet? Se Gal 5,16–26. 

I Gal 5,16–26 finner vi fem viktige verb om livet der Ånden hersker. For det første: 
Den troende må «vandre» i Ånden (vers 16). Det greske verbet er peripateo, som 
betyr «å gå rundt eller følge etter». Tilhengerne av den greske filosofen Aristoteles 
ble kalt peripatetikere fordi de fulgte Aristoteles overalt hvor han gikk. Verbet står 
i presens. Det betyr at Paulus ikke taler om en vandring i ny og ne, men en stadig 
erfaring. Og siden det også er et påbud om «å vandre» i Ånden, betyr det at det å 
vandre i Ånden er et daglig valg. Det andre verbet er «å bli ledet» (vers 18). Dette 
viser at vi må la Ånden veilede oss der vi skal gå (se Rom 8,14; 1 Kor 12,2). Det er 
ikke opp til oss å føre an. Vi skal følge etter. 

De neste to verbene står i Gal 5,25. Det første er «å leve» (zao). Med «leve» mener 
Paulus opplevelsen av den nye fødsel, som må kjennetegne alle troende. Han bruker 
presens fordi den nye fødsel skal fornyes daglig. Siden vi lever ved Ånden, skal vi 
også «vandre» ved Ånden, sier Paulus. Det ordet som er oversatt «vandre», er ikke 
det samme som i vers 16. Her er ordet stoicheo. Dette er et militært uttrykk som 
betyr «å trekke en linje», «å gå i takt», «å føye seg». Tanken er at Ånden ikke bare 
gir liv, men at han må få sette retningen for vårt liv hver dag. 

I vers 24 brukes verbet «å korsfeste». Det er litt rystende. Skal vi følge Ånden, 
må vi fatte en beslutning om å la kjøttets ønsker dø. Det er naturligvis snakk om 
overført betydning. Vi korsfester kjøttet når vi tilfører vårt åndelige liv næring og 
sultefôrer kjøttets lyster. 

Hva må bli annerledes om du skal få de seirene som du har fått løfte om i Kristus, 
– seire som til stadighet glipper for deg? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Kristenlivet er ikke bare lett. Vi får harde kamper. Vi angripes av store fristelser. 
‘For vår onde natur står med sitt begjær Ånden imot, og Ånden står imot vår onde 
natur.’ Jo nærmere vi kommer avslutningen av jordens historie, desto lumskere blir 
de fellene som fienden legger for oss. Angrepene blir hardere og hyppigere. De som 
motsetter seg lys og sannhet, vil bli mer forherdet og upåvirkelige. De vil innta en 
mer uforsonlig holdning mot dem som elsker Gud og holder hans bud (MS 33, 1911).» 
– SDA Bible Commentary, bind 6, side 1111. 

«Den hellige ånds påvirkning er Kristi liv i sjelen. Vi kan ikke se Kristus og tale 
med ham, men hans Ånd er oss like nær på ett sted som på et annet. Den virker i 
og gjennom alle som tar imot Kristus. De som kjenner Ånden i sitt liv, åpenbarer 
Åndens frukt – kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet 
(MS 41, 1897)». – SDA Bible Commentary, bind 6, side 1112. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva vil det si å korsfeste kjøttets lyster? Hvordan skjer det? Hvor ofte må 

vi gjøre det? Hvorfor bruker Paulus så sterkt et uttrykk? Hva sier bruken av 
ordet korsfeste om hvor hard denne kampen med selvet er? 

2. Hva betyr menneskets anstrengelser for at Åndens frukt skal vokse frem? Hva 
kan din egen erfaring lære deg om dette? 

3. Paulus sier at de som praktiserer kjøttets gjerninger, ikke skal arve Guds 
rike. Hvordan harmonerer dette med det han sier om at vi er frelst ved tro og 
ikke ved gjerninger? 

4. Hvilken kamp er den største i din vandring med Herren? Er det ikke synden og 
det som synden gjør med ditt gudsforhold? Hvilken kristen har vel ikke følt 
fremmedgjøring, tvil og skuffelse på grunn av synden i sitt liv, spesielt fordi 
vi har fått løftet om seier over denne synden? Og apropos seier over synd: 
Hvorfor må vi alltid huske at frelsen utelukkende hviler på det som Jesus har 
gjort for oss? 

Sammendrag
Alle kristne opplever kampen mellom kjøttets lyster og det Ånden vil. Men den 
kristne er ikke dømt til nederlag. For Kristus har seiret over syndens og dødens 
makt. Derfor kan kristenlivet være et liv der Ånden hersker og gir nok av Guds nåde 
til at vi kan holde kjøttets lyster i sjakk. 
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BORTKOMMET FAR FINNER JESUS
Vaishali Papa (jente,15), Sør-India

Helt fra jeg var liten, hadde far slått mor. Han var 
grønnsakhandler, men levde i alkoholrus gjennom 

mye av barndommen min.
Da jeg var åtte år, ble vi kjent med en adventistpastor. 

Han ba for oss, og mor og jeg lærte om Jesus. Vi ble 
adventister, men far fortsatte å slå mor. Nå slo han meg 
også.

Jeg klarte ikke å konsentrere meg om leksene. I tre 
måneder var jeg borte fra skolen. Mor ville starte et nytt 
liv og tok meg med til en by langt borte. Men far fant 
oss. Han ble i tre dager, så stjal han fra eieren og forlot 
huset.

Nå sendte mor meg til besteforeldrene mine. Der bodde jeg en stund. Så fikk hun høre om 
James Memorial Higher Secondary School i Sør-India. Hun tok meg med dit og fikk en vaskejobb 
for å betale skolepengene mine.

Skolen har vært til stor hjelp for meg. Jeg har lært mer om Gud og fått fred i sinnet. Nå er jeg 
15 år, og jeg er glad for å bo her. 

Men jeg hadde ikke glemt far. Jeg ba hver dag om at han måtte slutte å drikke og ta imot Jesus. 
Og i fjor skjedde det. Han bekjente sine synder og vendte om. Han sluttet å drikke og stjele og ble 
døpt. Nå er han adventist, og jeg er så glad. Jeg ber fremdeles hver dag at far ikke må begynne å 
drikke igjen. Gud hører bønn. Far er et nytt menneske!

Jeg kjenner ikke fremtiden. Men dette vet jeg: Livet uten Jesus er en katastrofe. Livet med ham 
er fred og glede.

Jeg stortrives på skolen. Noen er adventister når de kommer, andre er kristne, men ikke SDA, 
og atter andre vet ikke hvem Jesus er. Men vi lever og lærer sammen, og mange finner Jesus her. 
Det er jeg så glad for!

En del av offeret 13. sabbat går til nytt jenteinternat på skolen. Det gamle internatet er slitt 
ned, og toalettene kan ikke betjene de 100 jentene som bor her. Med det nye internatet blir det 
plass til mange flere elever. Husk skolen i dine bønner og misjonsgaver. Tusen takk.

• Det er 243 elever på James Memo-
rial Higher Secondary School. Ca. 
100 bor i det gamle jenteinternatet, 
som ble bygget for mange færre. 
Det har bare fem toaletter. Det er 
ikke nok.

• En del av offeret dette kvartalet 
går til å bygge et nytt internat med 
plass til flere jenter.
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Bakgrunnsstoff
Gal 6,1–10; Matt 18,15–17; 1 Kor 10,12; Rom 15,1; Joh 13,34; Luk 22,3. 

Minnevers
Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår 
familie i troen (Gal 6,10). 

Noen bønder besluttet å ta de største grønnsakene selv og plante de små som frø. 
Etter noen skuffende år oppdaget de at avlingen deres var på størrelse med klinkeku-
ler. Katastrofen lærte dem en viktig lekse. 

«De kunne ikke bare nyte det beste i livet selv og bruke restene til å samle frø. 
Livets lov tilsier at det man høster, avspeiler det man planter. 

I overført betydning er det å plante små [grønnsaker] fremdeles vanlig. Vi for-
syner oss av de store ting i livet og planter restene. Vi forventer at de åndelige lover 
skal fikse det slik at vår egenkjærlighet belønnes med uegennytte.» –International 
Student Fellowship Newsletter, mars 2007. 

Paulus anvender dette prinsippet i Gal 6,1–10. Medlemmene «biter og glefser etter 
hverandre» (Gal 5,15), men menigheten bør være et sted hvor Ånden får oss til å 
sette andre høyere enn oss selv. Når vi forstår at vi er frelst av nåde, bør det gjøre oss 
ydmyke og mer tålmodige og medfølende overfor andre.
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HJELP DEM SOM HAR SYNDET 

Paulus har store forventninger til kristenlivet (Gal 5,16), men hans råd i Gal 6,1 
er også befriende realistisk. Mennesker er ufullkomne. Ikke engang de sterkeste 
kristne er immune mot feil. Den greske ordbruken i Gal 5,16 viser at han ser for seg 
en situasjon som nok vil finne sted i menigheten før eller siden. Paulus gir galaterne 
praktiske råd om hvordan de skal forholde seg når slikt skjer. 

Hvordan bør den kristne ta det når en trosfelle faller i synd? Gal 6,1; Matt 18,15–17.

Skal vi få noe ut av rådet i Gal 6,1, må vi forstå hva slags situasjon Paulus ser for 
seg. Dette går frem av to ord som er brukt i første del av setningen. Det første ordet 
er grepet. Det betyr «å bli oppdaget, innhentet eller overrasket». Sammenhengen 
og ordets nyanser tyder på at Paulus har to ting i tanke. Det er ikke bare det at en 
kristen «tar» en annen kristen i å gjøre noe galt. Det viser også til det at en person 
«innhentes» av en oppførsel (se Ordsp 5,22) som han under andre forhold ville ha 
avstått fra. 

Ordbruken hos Paulus tyder på at han taler om noe som ikke er gjort med over-
legg. Det ordet som er oversatt «feiltrinn», kommer av det greske paraptoma og 
viser ikke til en forsettlig synd, men en tabbe, at man snubler eller trår feil. Dette er 
rimelig i lys av det Paulus før har sagt om å «vandre» i Ånden. Det unnskylder ikke 
menneskets feil, men det er heller ikke tale om forsettlig synd (1 Kor 5,1–5). 

I slike tilfeller er det ikke straff, fordømmelse eller utestengning som gjelder, men 
gjenreisning. Det greske ordet som er oversatt «vise til rette», er katartizo og betyr 
«å reparere» eller «å sette i stand». I NT brukes det om «å bøte» garn (Matt 4,21), og 
i gresk medisinsk litteratur beskriver det prosessen med å lege et bein etter et brudd. 
Vi ville ikke forkaste en trosfelle som falt og brakk beinet, og som medlemmer av 
Kristi legeme skal vi ta oss av våre søsken i Kristus som snubler og faller på veien til 
Guds rike.

Hvorfor snakker vi så ofte stygt om dem vi er sinte på og lar sinnet putre og koke, 
eller til og med planlegger hevn, i stedet for å følge Matt 18,15–17? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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PASS DEG FOR FRISTELSER 

Da sa Natan til David: «Du er mannen» (2 Sam 12,7).

Ikke se bort fra alvoret i det Paulus skriver i Gal 6,1: å passe seg så man ikke blir 
fristet selv også. Man får et inntrykk av hvor viktig dette er for Paulus når man ser 
hvordan han ordlegger seg. Det ordet som er oversatt «pass deg», betyr bokstavelig 
talt «å se nøye på» eller «å følge nøye med» (se Rom 16,17; Fil 2,4). Det Paulus 
påpeker, er «vær på vakt overfor deg selv» så ikke synden overrasker deg også. For 
å betone advarselen skifter Paulus fra flertall («dere») i første halvdel av Gal 6,1 til 
entall («deg») i siste halvdel. Dette er ingen generell advarsel til hele menigheten. 
Den er personlig og rettet til hver enkelt. 

Paulus sier ikke uttrykkelig hva slags fristelse han advarer så sterkt mot. Kan-
skje var det ikke noe bestemt, men faren for å begå den samme synden, hva den enn 
måtte være, når de prøver å hjelpe en annen. Men samtidig antyder ordene i Gal 5,26 
om å bli «drevet av tom ærgjerrighet», at han advarer mot å føle seg åndelig overle-
gen sammenlignet med den man hjelper. 

Hvorfor måtte Paulus advare galaterne mot åndelig stolthet? Tenk på 1 Kor 10,12; 
Matt 26,34, 2 Sam 12,1–7.

En av de største farene under den kristne vandring er åndelig stolthet. Den gjør at vi 
føler oss immune for visse synder. Ikke glem at alle har den samme syndige natur 
– en natur som står Gud imot. Hvis ikke Guds Ånd legger bånd på oss, kan vi begå 
hvilken som helst synd når anledningen byr seg. En slik erkjennelse av hvem vi er 
uten Kristus kan bevare oss mot selvrettferdighetens synd. Det kan også gi oss større 
medfølelse med andre som gjør feil. 

Hvor mange ganger har du tatt deg selv i å fordømme andre (kanskje bare i ditt 
stille sinn) for synder som du selv har begått senere? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BÆRE BYRDER (GAL 6,2–5)

Hvilke andre instrukser gir Paulus de kristne i Galatia ut over det å hjelpe syndere 
til rette? (Gal 6,2–5; se også Rom 15,1; Matt 7,12). 

Det greske ordet for «byrde» i Gal 6,5 er baros. Det ble brukt om en tung vekt eller 
bør som noen måtte bære langt. Men med tiden ble det et bilde på alle slags pro-
blemer og vanskeligheter, så som en lang dags arbeid i stekende hete (Matt 20,12). 
Sammenhengen for Paulus’ oppfordring om å bære «hverandres byrder», omfatter 
også de feiltrinnene trosfeller gjør seg skyldige i og som ble nevnt i forrige vers. 
Men det han mener med å bære byrder, dekker mye mer. Paulus’ retningslinjer sier 
mye om kristenlivet som vi ikke bør overse. 

For det første, som Timothy George sier: «Alle kristne bærer byrder. Våre byrder 
er nok av ulik størrelse og form, og de varierer etter våre livserfaringer. For noen er 
den tunge børen en fristelse og følgene av et feiltrinn, som eksemplet i vers 1. For 
andre kan det være en fysisk skavank, eller en sinnslidelse, en familiekrise, arbeids-
ledighet, djevlebesettelse eller mye annet. Men ingen kristen fritas for byrder.» – 
Galatians, side 413. 

For det andre vil ikke Gud at vi skal bære alle våre byrder alene. Og dessverre: 
Vi er ofte mye mer villige til å hjelpe andre med deres byrder enn vi er til å la andre 
hjelpe oss med våre. Paulus fordømmer denne selvtilstrekkeligheten (Gal 6,3). Det er 
menneskelig stolthet når vi ikke vil vedgå at vi har behov og svakheter, vi også. Slik 
stolthet berøver oss den trøst andre kan gi oss. I tillegg hindrer den andre i å få utført 
den tjenesten Gud har kalt dem til. 

Ëndelig kaller Gud oss til å bære andres byrder fordi det er gjennom våre gjernin-
ger at Guds trøst åpenbares. Denne tanken bygger på den kjensgjerning at menighe-
ten er Kristi legeme. Paulus gir et eksempel på dette: «Men Gud som trøster de 
ydmyke, ga oss nytt mot da Titus kom» (2 Kor 7,6). Merk deg at «Paulus fikk ikke 
del i Guds trøst ved å be og vente på Herren. Det skjedde i og med det selskap en 
venn ga ham og de gode nyhetene han kom med. 

Menneskers vennskap, der vi bærer hverandres byrder, er en del av Guds plan for 
sitt folk.» – John R. W. Stott: The Message of Galatians, side 158. 

Hvorfor ber du ikke om hjelp? Skyldes det stolthet, skam, mangel på tillit, selv
tilstrekkelighet? Hvorfor ikke finne noen du har tillit til og be dem om å dele dine 
byrder?

__________________________________________________________________________________________________________________
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KRISTI LOV (GAL 6,2–5)

Paulus forbinder det å bære byrder med å oppfylle Kristi lov. Hva mener han med 
«Kristi lov»? Gal 5,14; 6,2; Joh 13,34; Matt 22,34–40.

Uttrykket «Kristi lov» (ton nomon tou Christou) forekommer ikke andre steder i 
Bibelen, men han bruker et lignende uttrykk i 1 Kor 9,21 (ennomos Christou). Dette 
uttrykket har gitt opphav til flere tolkninger. Enkelte gjør den feilen å tro at uttryk-
ket er et bevis på at Guds lov fra Sinai er erstattet av en annen lov, Kristi lov. Andre 
sier at ordet lov ganske enkelt betyr et allmenngyldig «prinsipp» (se Rom 7,21) og 
at vi følger Jesu eksempel når vi bærer andres byrder. Den siste tolkningen har noe 
for seg, men sammenhengen og likheten med ordlyden i Gal 5,14 tyder på at det «å 
oppfylle Kristi lov», er det samme som å oppfylle moralloven i kjærlighet. Tidligere 
i brevet har Paulus vist at moralloven ikke ble avskaffet ved Kristi komme. Nei, 
moralloven tolket i kjærlighet spiller en viktig rolle i kristenlivet. Dette er essensen 
i det Jesus lærte og det han levde etter, helt inn i døden. Når vi bærer andres byrder, 
går vi i Jesu fotspor, og vi oppfyller også loven. 

Et annet problem vi finner i disse versene, er det som ser ut som en motsetning 
mellom Gal 6,2 og 6,5. Men dette er lett å løse når man skjønner at Paulus bruker 
ulike ord om ulike situasjoner. Vi har alt sett at ordet for byrde i vers 2 (baros) viser 
til en tung last som må bæres et langt stykke. Men ordet phortion i vers 5 dreier 
seg om en skipslast, soldatens ryggsekk eller til og med et ufødt barn i mors mage. 
De andre byrdene kan man legge til side, men ikke den siste. En som er med barn, 
må bære barnet selv. Det er altså visse byrder andre kan hjelpe oss med, men det er 
andre som ingen kan bære for oss, så som en dårlig samvittighet, lidelse og død. Her 
er det bare Gud som kan hjelpe (Matt 11,28–30). 

Mennesker kan hjelpe deg med noen byrder, men andre er det bare Herren som 
kan hjelpe deg med. Hvordan kan vi lære å la Herren ta de tingene vi ikke klarer å 
bære? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SÅ OG HØSTE (GAL 6,6–10)

Det ordet som er oversatt «spotte» (mukterizo) i Gal 6,7, finnes bare her i NT, men 
mange ganger i den greske oversettelsen av GT. Det betyr «å sette nesen i været av 
forakt». I GT brukes det ofte om å vise forakt for Guds profeter (2 Krøn 36,16; Jer 
20,7), og én gang brukes det om en opprørsk holdning overfor Gud (Esek 8,17). 

Paulus’ poeng er at man kan la være å høre på Gud og overse hans bud, men man 
kan ikke lure Gud. Han er den siste dommer, og til slutt må de betale prisen for sine 
handlinger. 

Les Gal 6,8. Hva mener han? Hvilke eksempler gir Bibelen på at noen sår i kjøttet 
eller sår i Ånden? (se f.eks. Apg 5,1–5; Luk 22,3; Dan 1,8; Matt. 4,1). 

Paulus er ikke alene om bildet om å så og høste. Det er en livets kjensgjerning 
og nevnt i mange ordspråk i oldtiden. Vi legger merke til at Paulus bruker det til 
å understreke det han har sagt om kjøttet og Ånden. Dunn skriver: «Et moderne 
motstykke er at det står oss fritt å velge, men vi kan ikke velge følgene av vårt valg.» 
– Galatians, side 330. 

Gud lar oss ikke alltid slippe unna følgene av våre synder, men vi skal ikke for-
tvile over de dårlige beslutningene vi har tatt. Vi kan glede oss over at Gud har tilgitt 
oss og gitt oss barnekår. Vi bør gjøre det beste ut av de mulighetene vi har fått til å 
investere i det som gir avkastning hos Gud. 

Gal 6,10 viser at «kristen etikk har to siktemål: Det ene er altomfattende: «La oss 
gjøre godt mot alle.» Det andre er konkret og spesifikt: «mest mot dem som er vår 
familie i troen». Paulus’ generelle appell bygger på at alle mennesker er skapt i Guds 
bilde og er av uendelig verdi for ham. Når kristne har glemt denne grunnsannheten, 
har de blitt offer for synder som gjør blind – rasisme, kjønnsrollefiksering, stammefø-
lelse, klassediskriminering og tusen andre bigotterier som har skjemmet menneskehe-
ten fra Adam og Evas dager til vår tid.» – Timothy George: Galatians, side 427, 428. 

Du sår, enten for det gode eller det onde. Se på deg selv. Hva kommer du til å 
høste? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Guds Ånd holder det onde under samvittighetens kontroll. Når mennesket hever seg 
over Åndens påvirkning, blir høsten skjemmet av ondskap. Det blir stadig vanske-
ligere for Ånden å hindre et slikt menneske i å så ulydighet. Det tar stadig mindre 
hensyn til advarsler. Etter hvert mister det sin gudsfrykt. Det sår for kjøttet, det skal 
høste fordervelse. Den sæden det har sådd, modnes og gir sin høst. Det forakter 
Guds hellige bud. Kjøtthjertet blir et steinhjerte. Motstanden mot sannheten befester 
uretten i mennesket. Folk har sådd ondskap. Derfor var lovløshet, forbrytelser og 
vold fremherskende i verden før syndfloden. 

Alle bør være klar over hvordan sjeler ødelegges. Det skyldes ikke en befaling 
som Gud har rettet mot mennesket. Det er ikke han som gir mennesket åndelig 
blindhet. Gud gir nok lys og beviser til at vi kan skille mellom sannhet og løgn. Men 
han presser ingen til å ta imot sannhet. Han lar oss velge det gode eller det onde. 
Hvis vi motsetter oss beviser som burde styre vår dømmekraft i riktig retning og 
velger det onde én gang, blir det lettere å gjøre det samme neste gang. Tredje gang 
vender vi Gud ryggen enda raskere og velger Satans side. Og slik fortsetter det til 
ondskapen har slått rot i oss og vi tror den løgnen vi har gitt rom for som om den var 
sannhet. Vår motstand har båret frukt (MS 126, 1901)» – SDA Bible Commentary, 
bind 6, side 1112.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva betyr det i praksis å «gjenreise» en trosfelle som har falt i synd? Hvordan 

påvirkes hjelpeprosessen av hva slags synd det dreier seg om? Blir alt som 
før når man blir hjulpet til rette? Drøft dette spørsmålet. 

2. Hvordan kan vi vite om vi bør prøve å hjelpe noen når det finnes bører som 
folk må bære selv? (Gal 6,5).

3. Hvor godt følger din menighet Paulus’ råd i Gal 6? Hva kan du gjøre som betyr 
noe? 

Sammendrag
Tegnet på at Gud er til stede hos sitt folk, er at Kristi ånd åpenbarer seg i menighe-
ten. Man kan se det på at de som har begått feil, får tilgivelse og hjelp, at de hjelper 
hverandre i prøvelser og at de bevisst viser vennlighet, ikke bare mot hverandre, men 
også mot ikke-troende. 
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UTFORDRET OG SEIERRIK
Janeesh Kumar (30), Sør-India

Janeesh hadde vokst opp i en kristen menighet på 
landsbygda. Senere studerte han til prest. Men en dag 

begynte han å gå på kveldsmøter hos adventistene. Da 
de talte om sabbaten, ville han vise at de tok feil. Men 
selv ikke lærerne hans kunne hjelpe ham. Nå gikk han 
i kirke både lørdag og søndag. Senere ble han døpt og 
flyttet over til adventistenes pastorskole.

Etter farens død holdt Janeesh og noen venner møter 
på hjemstedet hans. En pastor inviterte dem til å drøfte 
hviledagsspørsmålet. Det endte med at han og menig-
heten hans begynte å holde sabbaten.

Men andre kjempet imot og organiserte sine egne 
møter, der de fikk en ung prest til å tale om hviledagen. Da tre dagers møter var til ende, spurte 
han om noen nå var i tvil om søndagens hellighet. Janeesh og vennene hans reiste seg. De siterte 
mange skriftsteder om sabbaten, og pastoren var forbløffet. Han lovte å finne en mer erfaren 
pastor som kunne forklare det hele.

Etter disse møtene ble Janeesh møtt med mer respekt. Men så fikk han diagnosen kreft. Noen 
prester og medlemmer sa det var Guds straff fordi han ble adventist. Gud ville nok straffe alle 
som ble adventister. 

Janesh ble mismodig en stund. Han fikk 36 cellegiftbehandlinger. Menigheten ba. Andre pas-
torer sa han måtte slutte å tale om sabbaten, ellers ville han bli enda mer syk. Men Janeesh hørte 
ikke på dem. Han og vennene arrangerte møter om sabbaten. Åtte ungdommer ble døpt. Nå var de 
dobbelt så mange.

Janeesh leide et rom der han ga bibelstudier to ganger i uken. Han holdt også bønnemøter. Når 
det kom for mange, måtte de sitte utenfor døren og høre på.

Legene har ikke erklært Jaeesh kreftfri, men de innrømmer at de tok feil om at han bare ville 
få et halvt år. Han ser frisk ut og føler seg frisk. Både han og andre sier at det er et mirakel.

Snart blir det kanskje en livskraftig menighet i landsbyen og barn som trenger skolegang. I en 
by halvannen time unna får en adventistskole midler til å bygge ny klasseromfløy dette kvartalet. 
Da kan de ta imot flere barn. 

• Vellarada Adventist High School 
ligger i delstaten Kerala i lengst sør 
i India. Den betjener barn fra 0. til 
10. klasse.

• Skolen ble startet i 1982 og har 
plass til 300 elever. De fleste er 
kristne.

• En ny undervisningsfløy skal gi 
plass til flere elever og oppfylle de 
offentlige krav.
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Bakgrunnsstoff
Gal 6,11–18; Rom 6,1–6; 12,1–8; 2 Kor 4,10; 5,17; 11,23–29

Minnevers
Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det 
er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden (Gal 6,14). 

Dette har vært et intenst studium av Galaterbrevet. Det er fordi brevet selv er så 
intenst. Paulus var vel vitende om sitt kall, at det han forkynte, var sant. (Han sa 
jo flere ganger at sannheten kom fra Herren.) Derfor skrev han med samme liden-
skapelige engasjement som profetene i GT, som Jesaja, Jeremia og Hosea. De ba 
innstendig Guds folk om å ta avstand fra sine feil. Det samme ber Paulus sine samti-
dige om. 

Omstendighetene var helt annerledes, men Jeremias ord kunne like gjerne ha 
vært myntet på galaterne som på dem som levde på hans tid: «Så sier Herren: Den 
vise skal ikke være stolt av sin visdom, den sterke skal ikke være stolt av sin styrke, 
den rike skal ikke være stolt av sin rikdom. Men den som vil være stolt av noe, skal 
være stolt av dette: at han har forstand og kjenner meg. For jeg er Herren, som viser 
miskunn, rett og rettferd på jorden. Ja, slik vil jeg ha det, sier Herren» (Jer 9,23.24). 

Vår menneskelige visdom, vår rikdom og vår makt er aldri mer tom og hul enn 
ved Kristi kors – som er utgangspunktet for Paulus’ brev til menighetene i Galatia. 
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PAULUS EGENHENDIG

Sammenlign Paulus’ sluttbemerkninger i Gal 6,11–18 med hans avslutning i 
andre brev. Hva er likt og ulikt? (se avslutningen av Romerbrevet, Korinterbrevene, 
Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet og Tessalonikerbrevene.) 

Paulus’ avskjedshilsener varierer, men de har flere fellestrekk: (1) hilsener til 
bestemte personer, (2) en siste oppfordring, (3) personlig underskrift og (4) en 
velsignelse til slutt. To ting slår oss når vi sammenligner disse særtrekkene med 
avslutningen av Galaterbrevet. 

For det første: Galaterbrevet skiller seg ut fra mange av Paulus-brevene ved at det 
ikke inneholder én eneste personlig hilsen. Hvorfor? Vi finner heller ikke den tra-
disjonelle takksigelsen i begynnelsen av brevet. Alt dette er nok enda et tegn på det 
anstrengte forholdet mellom Paulus og galaterne. Paulus er høflig, men formell. 

For det andre: Husk at apostelen hadde for vane å diktere sine brev til en skriver 
(Rom 16,22). Når han var ferdig, grep Paulus ofte pennen selv og skrev egenhendig 
noen korte beskjeder til avslutning (1 Kor 16,21). Men i Galaterbrevet avviker Paulus 
fra vanlig praksis. Når han griper skriverens penn, er han fremdeles så urolig for 
forholdene i Galatia at han skriver videre. Han klarer ikke å legge fra seg pennen før 
han enda en gang har bedt galaterne om å vende om fra sin galskap. 

I Gal 6,11 nevner Paulus at han skrev brevet med store bokstaver. Vi vet ikke 
hvorfor. Noen har ment at han ikke mente bokstavenes størrelse, men deres vanskap-
te form. De mener at hendene hans kan ha vært så forkrøplet av all forfølgelsen eller 
knudret av telthåndverket at han ikke riktig kunne forme bokstavene slik han ville. 
Andre tror dette er et tegn på hans dårlige syn. Begge deler er mulig, men det er nok 
mer trolig at Paulus skrev med store bokstaver for å understreke det han ville si, slik 
vi understreker et viktig ord eller begrep ved å sette strek under det, skrive det med 
kursiv eller bruke STORE bokstaver. 

Uansett hva grunnen var, så var Paulus utvilsomt opptatt av at leserne skulle høre 
på hans advarsler og oppfordringer. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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STOLT AV KROPPEN 

Les Gal 6,12.13. Hva sier Paulus her? 

Paulus har tidligere antydet hva motstanderne (se Gal 1,7; 4,17) er ute etter. Men Gal 
6,12.13 er hans første klare uttalelse om motstanderne. Han sier at de «vil ta seg godt 
ut blant mennesker». Det greske uttrykket «ta seg godt ut» betyr bokstavelig talt å 
ta på «et godt ansikt». På gresk er ordet for «ansikt» det samme som ordet for en 
skuespillers maske, og ordet ble til og med brukt i overført betydning om den rollen 
en skuespiller spilte. Paulus sier altså at disse menneskene var som skuespillere som 
søkte publikums gunst. I en kultur som er basert på skam og ære, er det viktig å 
passe inn. Og de som for med falsk lære, ser ut til å ha ønsket å komme høyere på 
ære-skalaen hos andre jøder i Galatia og de jødekristne hjemme i Jerusalem.

Paulus kommer med et viktig poeng om ett av motivene deres – ønsket om å 
slippe forfølgelse. Forfølgelsen kan nok forstås i dens dramatiske former, så som 
fysisk tortur. Men den kan være like skadelig i «milde» former, som trakassering og 
utestenging. Paulus og andre fanatikere i Judea hadde en gang stått bak den første 
typen forfølgelse (Gal 1,13), men den siste rammet også de kristne. 

Jødenes religiøse ledere hadde ennå betydelig politisk makt mange steder. De 
var offisielt godkjent av Roma, så mange jødekristne ville gjerne stå på god fot 
med dem. Urostifterne i Galatia fant en felles plattform med de lokale jødene da de 
omskar hedningene og lærte dem å holde Tora. De sto på god fot med synagogene 
og kunne styrke båndene til de jødekristne i Jerusalem, som ble stadig mer urolige 
for det som foregikk blant hedningene (Apg 21,20.21). I en viss forstand har nok også 
deres handlinger gjort det lettere å vitne blant jødene. 

Hva situasjonen enn var, så var Paulus klinkende klar: «Alle som vil leve et gud-
fryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt» (2 Tim 3,12). 

Tenk over hvorfor disse folkene forkynte sin vranglære. Det virker da egentlig 
ganske rimelig. Hva kan det lære oss om at selv de «beste» motiver kan føre 
oss på villspor om vi ikke passer på? Når gjorde du sist noe galt av helt riktige 
motiver? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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STOLT AV KORSET (GAL 6,14)

Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er 
verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden (Gal 6,14). 

Etter å ha avslørt de motivene som fikk enkelte til å insistere på omskjærelsen legger 
Paulus frem evangeliet for galaterne en siste gang, men bare som et sammendrag. 
Slik Paulus ser det, bygger evangeliet på to sannheter: (1) korset i sentrum (vers 14) 
og (2) læren om rettferdiggjørelsen (vers 15). I dag ser vi på punkt 1. 

For oss i det 21. århundret er det vanskelig å fatte hvor sjokkerende Paulus’ ord 
om korset (Gal 6,14) lød. I vår tid er Kristi kors et kjært og kjent symbol som vekker 
positive følelser hos folk flest. Men på Paulus’ tid var korset ikke noe man pyntet seg 
med. Det var noe foraktelig. For jøder var tanken om en korsfestet Messias anstøte-
lig, og for romerne var korsfestelse så avskyelig at det ikke kunne brukes til å straffe 
romerske borgere. 

Den forakt som datiden viste Kristi kors, går tydelig frem av de første tegningene 
av korsfestelsen. Et stykke gammel graffiti fra begynnelsen av det andre århundret 
viser en korsfestet mann med eselhode. Under korset og ved siden av en tegning av 
en mann med hendene løftet i tilbedelse, står teksten: «Aleksander tilber guden sin». 
Poenget er at Kristi kors er tåpelig. Det er på denne bakgrunnen at Paulus sier at han 
ikke vil rose seg av noe annet enn Kristi kors! 

Hva hadde Kristi kors å si for Paulus’ forhold til verden? Gal 6,14; Rom 6,1–6; 12,1–
8; Fil 3,8. 

Kristi kors forandrer alt for den troende. Det utfordrer oss, ikke bare til å ta vårt 
syn på oss selv opp til ny vurdering, men også forholdet til verden. Verden – vår 
onde tidsalder og alt den står for (1 Joh 2,16) – er Guds motstander. Men vi er døde 
med Kristus. Derfor har verden ikke lenger den samme makten til å slavebinde oss, 
og det gamle livet som vi en gang levde for verden, finnes ikke lenger. Følger man 
Paulus’ tankegang, bør den kristnes brudd med verden være som om de to hadde 
dødd fra hverandre.

Hva har korset betydd for ditt forhold til verden? Hva har blitt annerledes? Hva er 
forskjellen på ditt liv nå og før du overga deg til ham som døde for deg? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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EN NY SKAPNING 

Nå som Paulus har understreket korsets sentrale plass i kristenlivet, understreker han 
den andre store sannheten i sitt evangelium: rettferdiggjørelse ved tro. 

Hele kvartalet har vi sett at Paulus har satt omskjærelsen opp mot evangeliet. Men 
han er ikke imot selve inngrepet. Paulus har kommet med mange sterke utfall mot 
omskjærelsen (se Gal 5,2–4), men han vil ikke at galaterne skal tro at det er bedre 
å være uomskåret enn omskåret. Det er ikke det som er poenget, for man kan være 
like legalistisk med det man gjør som med det man unnlater å gjøre. Åndelig sett er 
omskjærelsen irrelevant. Sann tro har ikke sin rot i ytre handlinger, men i hjertets 
tilstand. Som Jesus sa: man kan ta seg godt ut på utsiden, men være åndelig råtten på 
innsiden (Matt 23,27).

Hva vil det si å være en ny skapning? Gal 6,15; 2 Kor 5,17. Hvordan har du opplevd 
det?

Ktisis er det greske ordet som er oversatt «skapning». Det kan enten vise til en enkelt 
«skapning» (Hebr 4,13) eller til alt det «skapte» som sådan (Rom 8,22). I begge 
tilfeller forutsetter ordet en skaper som handler. Dette er saken. Det å bli «en ny 
skapning», er ikke noe som skjer ved egen innsats – enten det er omskjærelse eller 
noe annet. Jesus kaller det å bli født på ny (Joh 3,5–8). Det skjer når Gud puster 
åndelig liv i et menneske som er åndelig dødt. Dette er et bilde på Guds frelsende 
handling, som Paulus pleier å beskrive som rettferdiggjørelse ved tro. 

Han omtaler den nye skapelsen mer inngående i 2 Kor 5,17. I dette verset sier 
han at det å bli en ny skapning, er mer enn bare en ny status i himmelens bøker: Det 
fører til endringer i vårt liv her og nå. Som Timothy George skriver: Det «omfatter 
hele omvendelsesprosessen: Den hellige ånds fornyende verk som fører til anger og 
tro, den daglige prosess med å dø og få liv, en stadig vekst i hellighet som fører til at 
man til slutt ligner Kristi bilde.» – Galatians, side 438. 

Men det er ikke det at vi blir en ny skapning som gjør oss rettferdige. Nei, denne 
forandringen er tvert imot et resultat av at man er rettferdiggjort. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 1 7 117

Studium 14  /  30. september Torsdag

AVSLUTTENDE MERKNADER (GAL 6,16–18)

Paulus har en velsignelse til dem som «følger denne rettesnoren», som han 
sier (Gal 6,16). Hvilken «rettesnor» tror du han taler om, sammenhengen tatt i 
betraktning?

Det ordet som er oversatt «rettesnoren», brukes om en rett stang som murere eller 
snekkere målte med. Ordet fikk etter hvert en billedlig mening som viser til regler 
eller standarder som en person evaluerer noe ut fra. For eksempel: Når folk taler om 
den nytestamentlige kanon, er det tale om de 27 bøkene i NT. De regnes som norma-
tive for kirkens liv og lære. Hvis en lære ikke «holder mål» etter det som står i disse 
bøkene, avvises den.

Hva er «Jesu merker» som Paulus bærer på kroppen? Hva mener han når han skri
ver at ingen skal «plage» ham på grunn av dem? Kan Gal 6,14 gi svar på dette? Gal 
6,17; 2 Kor 4,10; 11,23–29.

Ordet for merke kommer av det greske ordet stigmata, som det norske ordet stigma 
også er avledet av. Paulus tenker kanskje på praksisen med å merke slaver med deres 
herres bumerke som en form for identifikasjon, eller praksisen i noen mysteriereli-
gioner hvor tilhengerne merket seg selv som et tegn på sin tro. Med «Jesu merker» 
mener Paulus sikkert de arrene han har fått på kroppen etter forfølgelse og motgang 
(se 2 Kor 4,10; 11,24–27). Hans motstandere insisterer nå på å tvinge konvertittene 
hans blant hedningene til å ta omskjærelsens merke som tegn på underkastelse under 
jødedommen. Men Paulus har merker, som viser hvem han er slave under, og hans 
troskap er ene og alene mot Kristus. ... De arr som Paulus’ fiender hadde påført 
ham mens han tjente sin Herre, viste hans hengivenhet for Kristus.» – SDA Bible 
Commentary, bind 6, side 989.

Hvilke fysiske eller andre «merker» har du fått på grunn av din tro på Jesus? Hva 
har troen kostet deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«Golgatas kors utfordrer og vil til slutt beseire alle jordiske og djevelske makter. 
Korset er sentrum for all innflytelse, og ut fra det strømmer all innflytelse. Det er 
det store sentrum for tiltrekning, for der ga Kristus sitt liv for menneskeheten. Dette 
offeret skulle gjenreise menneskets opprinnelige fullkommenhet. Og mer enn det: 
Det skulle forvandle vårt sinn og gjøre oss til mer enn seierherrer.

De som seirer over Guds og menneskets store fiende i Kristi kraft, skal få en høy-
ere stilling i himmelens saler enn de englene som ikke falt i synd. 

Kristus sier: «Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Hvis 
korset ikke finner noe som taler dets sak, skaper det en innflytelse. I generasjon etter 
generasjon har sannheten for vår tid vist seg å være nettopp det. I Kristus på korset 
møtte godhet og sannhet hverandre, og rettferd og fred kysset hverandre. Det er 
dette som skal vekke verden (MS 56, 1899)». – SDA Bible Commentary, bind 6, side 
1113.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva tror du er grunnen til at Paulus både innleder og avslutter brevet med å 

vise til Guds nåde? Sammenlign Gal 1,3 og 6,18.

2. Hvordan bør vi forholde oss til verden i lys av det Paulus sier om at han var 
«korsfestet ... for verden» (Gal 6,14)? Hvordan kan vi forholde oss til miljø
spørsmål, rasisme, abort osv. hvis vi er døde for verden? 

3. Hvordan kan man vite om man er blitt en «ny skapning», som Paulus sier?

4. Ta utgangspunkt i det du har lært dette kvartalet. Hvordan vil du oppsum
mere Paulus’ syn på disse emnene: loven, lovgjerninger, rettferdiggjørelse 
ved tro, den gamle og den nye pakt, Kristi verk og kristenlivet? 

Sammendrag
Sann religion består ikke bare av ytre handling, men av hjertets tilstand. Når hjertet 
er overgitt til Gud, vil livet gjenspeile stadig mer av Kristi sinn etter som man 
vokser i tro. Hjertet må være underkastet Kristus. Når det skjer, følger alt det andre 
etter.
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RAPPORT:

I 2014 gikk en del av offeret 13. sabbat til å 
bygge møtesal for folk fra Bhutan. Det nye 
senteret ligger i Nordøst-India nær grensen 
mot Bhutan og gir opplæring til mennesker 
som arbeider blant folk fra Bhutan som kom-
mer til India. Senteret har også kirkesal og 
barnesabbatsskolelokaler for nye troende. 
Takk for at dere gir, så arbeidet blant bhuta-
neserne kan ha fremgang.

PROSJEKTENE I 4. KVARTAL 2017

• Flerbruksbygninger i Rezina, Moldova

• Mentoring-program for barn og tenåringer i 
Dushanbe i Tadsjikistan

• Flerbrukskompleks for idrett ved Heritage Chris-
tian School i Tokmok i Kirgisistan

• Misjonssenter i Rostov i Russland

• Misjonssenter i Vladivostok, Russland

• Barneprosjekt: Førskolesenter i Kasakhstan

30 .  september

13. SABBAT

Det er tre land i Sørasia-divisjonen: Bhutan, India og Nepal, pluss flere øyer. India har flest 
innbyggere, over 1,2 milliarder. Nesten 80 prosent av innbyggerne er hinduer, 13 prosent er 

muslimer og 2,3 prosent er kristne. Ca. 1,6 millioner er adventister. Det er ca. én per 870 innbyg-
gere.

I de siste hundre år har adventistenes skolevirksomhet lagt grunnlaget for kirkeveksten. 
Skolene våre nyter stor respekt overalt i landet. Mange ikke-kristne sender barna sine til adven-
tistenes internatskoler, så de kan få seg en god utdanning. I andre tilfeller er det venner og naboer 
som oppfordrer dem til å skrive inn barna sine på en adventistskole. Men når barna blir kjent med 
historiene om Guds kjærlighet, forteller de om det hjemme, og hele familier blir forvandlet.

Adventistene har stor fremgang i Sør-Asia. Det skyldes for en stor del skolene og lekmanns-
arbeidet. Men både lekmannsarbeidet og divisjonens avdelinger trenger et sted der de kan holde 
viktige kurs. Dette behovet vil man nå oppfylle i Sentral-India, der man bygger det nye Pioneer 
Memorial Training Centre and Conference Centre. Det vil redusere kostnadene til viktige samlin-
ger for hele divisjonen.

Hver uke hjelper misjonsgavene mennesker over hele verden å bli kjent med Jesus. Dette er 
mennesker som kanskje aldri ville ha fått høre om ham uten vår hjelp. Men i dag er det trettende 
sabbat. Da kan vi hjelpe Sørasia-divisjonen slik at medlemmene lettere kan nå ut til andre.

Offeret i dag skal bidra til å bygge internater på to adventistskoler og undervisningsfløyer på 
to andre. Dermed vil flere elever kunne få sin skolegang der og lære Guds kjærlighet å kjenne. 
Offeret skal også være med og fullføre et opplærings- og konferansesenter for hele divisjonen, 
der pastorer og lekmedlemmer kan få opplæring i å føre mennesker til Jesus. 

La oss løfte i flokk så flere kan få høre evangeliet for første gang.

[Offeret tas opp]
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Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studie-
forbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og 
institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjen-
nom en samarbeidsavtale.

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. 
Formålet er A) å fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjo-

nenes menigheter, organisasjoner og institusjoner og B) å bidra til å gi alle 
mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse ved å fremme den enkeltes 
menneskelige og åndelige utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeids-
liv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbund-
enes virksomhet.

Virksomheten  drives i tråd med voksenopplæringsloven, og finansieres med 
medlemskontingent og bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Vi bygger 
virksomheten på disse verdiene:

• Frivillighet
• Menneskeverd
• Utvikling
• Økumenikk
• Samfunnsansvar

Å fordele tilskudd til opplæring, arrangere Årets kurs for lokale ressursperso-
ner, gi pedagogisk veiledning, være en pådriver for utvikling av studiemateriell 
og pedagogiske arbeidsformer og drive interessepolitisk arbeid overfor myndig-
hetene er blant våre kjerneområder.
http://k-stud.no/ 

Adventistkirken er medlem og bibelgrupper kan derfor søke om tilskudd her:
http://minekurs.studieplaner.no/k-stud/



SOLNEDGANG FREDAG KVELD I 2017

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:  
http://www.hvafor.no/oppslag/nar-er-soloppgang-og-solnedgang 

*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 31. mars og 3. november.

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   6 15.33 15.58 15.51 14.58 13.31 - - -
  13 15.47 16.11 16.05 15.16 14.02 13.11 12.02 -
  20 16.03 16.26 16.22 15.37 14.33 13.56 13.24 12.24
  28 16.23 16.44 16.42 16.01 15.08 14.39 14.16 13.36
 Februar   3 16.39 16.58 16.58 16.20 15.34 15.09 14.48 14.15
  10 16.57 17.15 17.17 16.42 16.02 15.41 15.23 14.54
  17 17.15 17.32 17.36 17.04 16.29 16.12 15.56 15.29
  24 17.33 17.48 17.54 17.25 16.56 16.41 16.27 16.02
 Mars   3 17.51 18.05 18.12 17.46 17.21 17.08 15.56 16.33
  10 18.09 18.21 18.30 18.07 17.46 17.35 17.24 17.04
  17 18.26 18.37 18.47 18.27 18.11 18.02 17.52 17.33
  24 18.43 18.53 19.05 18.47 18.35 18.29 18.20 18.03
  31 20.00* 20.08* 20.22* 20.07* 19.59* 19.55 19.48 19.33
 April   7 20.17 20.24 20.39 20.27 20.24 20.22 20.17 20.03
  14 20.34 20.40 20.57 20.48 20.50 20.51 20.47 20.36
  21 20.51 20.55 21.15 21.09 21.17 21.20 21.19 21.10
  28 21.08 21.11 21.33 21.30 21.44 21.52 21.53 21.49
 Mai   5 21.26 21.27 21.50 21.51 22.14 22.27 22.33 22.37
  12 21.43 21.42 22.08 22.13 22.46 23.09 23.24 00.12
  19 21.59 21.57 22.25 22.35 23.23 00.11 - -
  26 22.14   22.10 22.40 22.55 00.10 - - -    
Juni   2 22.27 22.22 22.54 23.14 - - - -
  9 22.37 22.31 23.04 23.29 - - - -
  16 22.43 22.36 23.11 23.38 - - - -
  23 22.46 22.38 23.13 23.41 - - - -
  30    22.43 22.36 23.10 23.36 - - - -    
 Juli   7 22.36  22.31 23.03 23.24 - - - - 
  14 22.26 22.22 22.52 23.08 00.36 - - -
  21 22.13 22.10 22.38 22.49 23.42 - - -
  28 21.57 21.56 22.22 22.29 23.05 23.31 23.53 -    
August   4 21.40 21.40 22.04 22.07 22.32 22.47 22.54 23.02
  11 21.21 21.23 21.45 21.44 22.00 22.09 22.12 22.09
  18 21.01 21.05 21.25 21.20 21.30 21.35 21.34 21.27
  25 20.41 20.46 21.04 20.56 21.00 21.02 20.58 20.48
 September   1 20.20 20.27 20.43 20.32 20.31 20.30 20.25 20.12
  8 19.59 20.07 20.22 20.08 20.02 19.58 19.52 19.37
  15 19.38 19.47 20.00 19.43 19.33 19.27 19.19 19.03
  22 19.17 19.27 19.38 19.19 19.04 18.57 18.47 18.29
  29  18.55 19.07 19.17 18.55 18.36 18.26 18.16 17.56
 Oktober   6 18.34 18.48 18.56 18.31 18.08 17.56 17.44 17.22
  13 18.14 18.28 18.35 18.07 17.39 17.25 17.12 16.48
  20 17.54 18.10 18.14 17.44 17.11 16.55 16.40 16.14
  27 17.35 17.52 17.54 17.21 16.43 16.24 16.07 15.39
 November   3 16.16* 16.35* 16.36* 15.59* 15.15* 14.52 14.33 14.02
    10 15.59 16.19 16.18 15.38 14.48 14.20 13.58 13.21
  17 15.44 16.06 16.03 15.19 14.20 13.47 13.19 12.32
  24  15.31   15.54 15.49 15.02 13.53 13.10 12.30 -    
 Desember   1 15.21 15.45 15.39 14.48 13.27 12.20 - - 
  8 15.15 15.40 15.32 14.38 13.02 - - -
  15 15.12 15.38 15.29 14.33 12.43 - - -
  22 15.14 15.41 15.31 14.35 12.38 - - -
  29 15.21 15.47 15.38 14.42 12.57 - - -



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 2017 brukes årgang B

Smårollingene, 3–5 år
I 2017 brukes årgang B

Miniorene, 6–9 år
I 2017 brukes årgang B

Power Points, 10–13 år
I 2017 brukes årgang B

Real Time Faith, 14–16 år
I 2017 brukes årgang B. 
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med  
Norsk Bokforlag  
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no 
eller til ordrekontoret  

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

Temaet for studiet neste kvartal er Paulus’ brev til romerne, med tittelen: 
Frelse ved tro alene

På den siste dagen i oktober markerer vi at det er 500 år siden Martin Luther 
startet reformasjonen ved å spikre sine 95 teser til kirkedøren i Wittenberg. Det 
var ved å lese Paulus’ brev til romerne og galaterne at Luther fant sannheten 
om frelse ved tro alene: «For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten 
lovgjerninger» (Rom 3,28). Dette kvartalet studerer vi Paulus brev til galaterne, 
neste kvartal studerer vi Paulus brev til romerne. Hva passer vel bedre enn å 
lese denne bibelteksten under selve reformasjonsjubileet og i de påfølgende 
månedene? Selv om det har gått 500 år siden Luther gjenoppdaget de gode 
nyhetene, inspirerer de oss fortsatt. Nåden oppleves fortsatt som like stor. 

Lekse 1: Apostelen Paulus i Roma
Minnevers: Rom 1,8
Bibeltekster: Rom 15,20-27; Apg 28,17-21; Fil 1,12; Rom 1,7; Ef 1; Rom 15,14

Lekse 2: Kontroverser
Minnevers: Joh 1,17
Bibeltekster: Hebr 8,6; Matt 19,17; Åp 12,17; 3 Mos 23; Apg 15,1-29; Gal 
1,1-12

1. kvartal 2018
Forvaltning

2. kvartal 2018
Forberedelser til endetiden

3. kvartal 2018
Apostlenes gjerninger



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 
Modeller for bibelstudium 
Det finnes mange modeller for bibelstudium. En mulighet er å lese Bibelen på tre 
forskjellige måter: Med mikroskop, teleskop og stetoskop. Først ser man på detal-
jene 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



DEN SØRASIATISKE DIVISJON

UNION  MENIGHETER GRUPPER  MEDLEMMER  FOLKETALL
Østlige Sentral-India  2 611 1466 982 909 137 544 009
Nordøst-India  195 316 47 741  49 391 000
Nord-India   464 1450 176 733   763 643 000
Sørlige Sentral-India   252   216   76 475   69 000 000
Sørøst-India  451   810  126 840   80 472 000
Sørvest-India  236   91   36 974   36 779 000
Vest-India   257   482  116 992  190 073 000
Tilknyttede områder*  38  118  10 227  29 615 000
Til sammen  4504  4949   1 574 941 1 358 973 000
Tall per desember 2016

* Andaman og Nicobar-øyene, Øst-Himalaya (Bhutan) og Nepal.

PROSJEKTER DETTE KVARTALET:
1   Opplæringssenter for møter på divisjonsplan og opplæringsprogram i 

delstaten Telangana i Sentral-India.
2  Jenteinternat i delstaten Nagaland i Nordøst-India.
3  Jenteinternat ved James Memorial Higher Secondary School i delstaten 

Tamil Nadu i Sørøst-India.
4  Undervisningsfløy ved Vellarada Adventist High School i delstaten 

Kerala i Sør-India.
5  Undervisningsfløy ved Alate Adventist School i delstaten Maharashtra i 

Vest-India.
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