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1) Hva vil du at folk skal vite om deg?
At jeg liker mennesker både barn og 
voksne, og at jeg trives i et skolemiljø.

2) Hvilket forhold har du til 
bibelstudiegrupper?
Jeg liker best bibelstudiegrupper som har 
et praktisk fokus. 

3) På hvilken måte deltar du i studie-
grupper: stiller du flest spørsmål eller 
gir du flest svar? 
Stiller spørsmål.

4) Hvis vi ser bort fra Jesus, hvilken 
person i bibelhistorien er du mest betatt 
av?
Det er mange i bibelhistorien jeg er betatt 
av, så det blir nesten umulig å velge.  Det 
er fascinerende å lese om Job og alt han 
utholdt. Men også personer som Josef, som 
tok på seg farsrollen for Jesus, imponerer.

5) Hva er etter din mening den viktigste 
boken i Bibelen?
Det er helt klart ett av evangeliene, hvis 
jeg må velge blir det Johannes.

6) Identifiserer du deg med den bort-
komne sønnen eller broren hans?
Jeg identifiserer meg mest med den 
bortkomne sønnen. Bitterheten som broren 
hans la for dagen, er ikke meg.

7) Hva er det beste du har opplevd i en 
bibelstudiegruppe?
At det å lese Bibelen sammen har ført til 
praktisk handling, at vi sammen eller 
enkeltvis har gjort noe for andre.

8) Er det mulig å lese Bibelen uten å bli 
politisk engasjert?
Da er det i så fall bare et teoretisk 
studium. 

Åtte faste
Jostein Myrdal er rektor ved Torderød skole i Moss. Han er 
glad i friluftsliv og liker helst å gå utenfor merkede stier.
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REDAK TØRENS FORORD

Her står vi: Luther om Romerbrevet

For 500 år siden denne måneden slo den 33-årige teologiprofessoren Martin Luther opp 
sine 95 teser. Han ville motbevise en pavelig håndlanger som stjal fra hans menighet 
ved å selge avlatsbrev. Men Luthers standhaftighet ble gnisten som tente reformasjo-
nens ild – og endret verden for alltid.

Mye er annerledes nå enn den dagen i 1517. Men Guds ord er det samme. Det er 
også de sannhetene som ga Luther teologisk grunnlag for å utfordre Roma og gi mil-
lioner av mennesker budskapet om frelse ved tro alene. 

Romerbrevet står sentralt i alt dette. Luther skrev i sin kommentar til teksten: 
«Brevet er den viktigste delen av NT og det aller reneste evangelium. Det er verdt, 
ikke bare at enhver kristen burde kunne det utenat, men bruke det hver dag, som 
sjelens daglige brød.» – Martin Luther: Kommentar til Romerbrevet, eng. overs. ved  
J. Theodore Mueller, 1976), side 8.

Ja, det var i Romerbrevet Luther fant sannheten om «rettferdiggjørelse ved tro» 
alene. Det var her at denne mannen, som strevde med å finne frelsesvisshet, avdekket 
den store sannheten – ikke bare i Romerbrevet, ikke bare i NT, men i hele Bibelen: 
sannheten om frelsesplanen «som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av» (2 Tim 1,9). 
Og dette er sannheten: at det ikke er frelse i noe annet enn Kristi rettferdighet. Denne 
rettferdigheten tilregnes oss ved tro og bygger ikke på vår lydighet mot loven. Eller 
som Paulus uttrykker det: «For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten 
lovgjerninger» (Rom 3,28). 

Det var denne sannheten som fikk Luther til å møte opp på Riksdagen i Worms 
i 1521 og erklære: «Jeg kan ikke og vil ikke trekke tilbake, for det er ikke trygt for en 
kristen å tale mot sin samvittighet ... Her står jeg, jeg kan ikke annet.» – J. H. Merle 
D’Aubigné D.D.: History of the Reformation, eng. overs., 1848), side 249. 

Heller ikke i vår tid kan trofaste protestanter gjøre annet enn å holde seg til Guds 
ord fremfor ubibelske tradisjoner og dogmer.

Kristenheten har gjort store fremskritt siden Luthers tid og revet seg løs fra århund-
rer av overtro og falsk lære. 

Men til slutt stanset reformasjonen opp. Noen steder ble fremgang avløst av kald 
formalisme, andre steder gikk folk tilbake til pavekirken. I vår økumeniske og plu-
ralistiske tid er mange av de sannhetene som utløste reformasjonen, blitt tilslørt. De 
overskygges av ordkløveri som prøver å skjule forskjeller som er like fundamentale nå 
som på Luthers tid. Profetiene i Daniel 7,23–25; 8,9–12, og Åp 13,14, samt Romerbre-



Innhold
  1 | 7. OKTOBER Paulus i Roma   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

  2 | 14. OKTOBER Striden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16

  3 | 21. OKTOBER Menneskets vilkår  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24

  4 | 28. OKTOBER Rettferdiggjørelse ved tro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   32

 5 | 4. NOVEMBER Abrahams tro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40

 6 | 11. NOVEMBER Adam og Jesus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   48

 7 | 18. NOVEMBER Seier over synd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   56

 8 | 25. NOVEMBER Hvem er mennesket i Rom 7? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64

 9 | 2. DESEMBER Ingen fordømmelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

 10 | 9. DESEMBER Løftets barn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80

 11 | 16. DESEMBER De utvalgte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    88

 12 | 23. DESEMBER Overvinne ondt med godt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   96

 13 | 30. DESEMBER Kristenlivet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104

  Solnedgangstabell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   121

vets budskap om frelse ved tro alene, viser hvorfor de som er trofaste mot Bibelen, må 
holde seg til de sannhetene som våre protestantiske forfedre forsvarte, om det så skulle 
koste dem livet.

Vi er syvendedags-adventister og holder på prinsippet sola scriptura, Skriften alene. 
Derfor avviser vi forsøkene på å føre troende mennesker tilbake til Roma og til troen 
fra før reformasjonen. Skriften peker i motsatt retning (Åp 18,4). Det er den retningen 
vi følger når vi forkynner «det evige evangelium» (Åp 14,6) for verden, det evangeliet 
som inspirerte Luther for 500 år siden.
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Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følg ende tilleggs-
materiale som du kan få kjøpt på engelsk:

Adult Teachers Quarterly
Dette er den tradisjonelle engelske leksehjelpen for bibelstudier, med mye 
ekstra informasjon, flere henvisninger og utfyllende spørsmål som du kan 
bruke i gjennomgåelsen. 
http://sspm.gc.adventist.org

Bible Study Guide
Det engelske bibelstudieheftet.1. og 2. kvartal er i et hefte og 3. og 4. 
kvartal i et hefte. Det er forlaget i England som deler inn materialet slik. 

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

Companion Book
Hvert kvartal kommer det ut en bok som består av 13 kapitler (1 for 
hver uke) med mange gode tanker rundt de samme temaene som bibel-
studiet tar opp. Boken er uavhengig av studieheftet, men kan også være et 
fint tillegg til det. 

Collegiate Quarterly
Dette er en ungdomsversjon med kommentarer og henvisninger som 
passer til tenåringer/ungdommer/studenter. Det er mye brukt på universi-
tetene, hvor studentene forstår og kan snakke engelsk. 

Andre interessante internettadresser:
www.ssnet.org
www.GoBible.org

Den raskeste måten å bestille heftene på er via internett: 
www.adventistbookcenter.com

Du kan også bestille hos Norsk Bokforlag, 
Postboks 103, 3529 RØYSE Tlf. 32 16 15 60, faks 32 16 15 51 eller epost: 

ordre@norskbokforlag.no



Studium 1 7. oktober

Bakgrunnsstoff
Rom 15,20–27; Apg 28,17–31; Fil 1,12; Rom 1,7; Ef 1; Rom 15,14.

Minnevers
Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden 
blir det fortalt om deres tro (Rom 1,8). 

Vi bør vite noe om Romerbrevets historiske bakgrunn. Sammenhengen er viktig når 
man vil forstå Guds ord. Vi må kjenne de problemene som ble tatt opp. Paulus skrev 
til en bestemt gruppe kristne på et bestemt tidspunkt og av en bestemt grunn. Størst 
mulig kjennskap til denne bakgrunnen vil gjøre det lettere å forstå boken. 

Så bli med tilbake i tid. Vi skal til Roma i det første århundre, tre inn i menighe-
ten der, og vi skal høre på Paulus og det som Den hellige ånd ga ham å skrive til de 
kristne i Roma.

De problemene Paulus tok opp, er lokale, men prinsippene bak – spørsmålet 
om hvordan man blir frelst – er universelle. Ja, Paulus talte til en bestemt gruppe 
mennesker og hadde et bestemt problem i tankene da han skrev brevet. Men mange 
århundrer senere, i en annen tid og sammenheng, var brevet like relevant for Martin 
Luther som det hadde vært for Paulus. Og det er relevant for oss i dag.

Paulus i Roma

8 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 7
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Studium 1  /  7. oktober Søndag

PAULUS’ BREV

Rom 16,1.2 tyder på at Paulus skrev Romerbrevet i Kenkreæ, ikke langt fra Korint. 
Han nevner Føbe, som bodde i eller ved Korint, så han skrev nok brevet derfra.

Man vil gjerne vite hvor nytestamentlige brev er skrevet fra, for det kan hjelpe 
med dateringen. Paulus reiste mye, og vet vi hvor han var, gir det oss en pekepinn 
om datoen.

Paulus grunnla menigheten i Korint på sin andre misjonsreise, i år 49–52 (se 
Apg 18,1–18). På den tredje reisen, i 53–58, kom han igjen til Hellas (Apg 20,2.3) og 
mottok en gave til de troende i Jerusalem nær slutten av reisen (Rom 15,25.26). Så 
Romerbrevet ble trolig til tidlig i år 58.

Hvilke andre viktige menigheter besøkte Paulus på sin tredje misjonsreise? 
Apg 18,23. 

Da han besøkte menighetene i Galatia, oppdaget Paulus at falske lærere hadde fått 
medlemmene til å la seg omskjære og holde andre av Moselovens forordninger mens 
han var borte. Av frykt for at motstanderne hans skulle nå Roma før ham, skrev han 
et brev (Romerbrevet) for å forhindre at tragedien skulle gjenta seg. Man mener at 
Galaterbrevet også ble skrevet fra Korint under Paulus’ tre måneder lange opphold 
der på den tredje misjonsreisen, kanskje kort tid etter at han ankom. 

«I brevet til romerne framholder Paulus evangeliets store grunnregler. Han 
skriver også hva han mener om de problemer som skapte uro i både jødekristne og 
hedningkristne menigheter. Han viste at de håp og løfter som en gang tilhørte bare 
jødene i særdeleshet, nå også var tilbudt hedningene.» – Alfa og Omega, bind 6, 
side 255–256 (AA:373).

Når man studerer Bibelens bøker, er det altså viktig å vite hvorfor de er skrevet, 
hvilken situasjon forfatteren henvendte seg til. For å forstå Romerbrevet, må vi vite 
hvilke spørsmål som opptok menighetene, både de jødiske og de ikke-jødiske. Neste 
uke skal vi se på disse spørsmålene.

Hvilke saker opptar din menighet nå? Kommer truslene mest utenfra eller innen-
fra? Hvilken rolle spiller du i alt dette? Hvor ofte har du tenkt over din rolle og 
dine holdninger til det dere står overfor? Hvorfor er slik selvransaking viktig? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  7. oktober

PAULUS’ ØNSKE OM Å BESØKE ROMA

Et personlig budskap er som regel den beste måten å kommunisere på. Vi kan ringe, 
sende e-post, SMS eller skype, men ansikt til ansikt er den beste måten å nå frem til 
andre. Derfor skrev Paulus at han ville besøke dem selv. Han ville at de skulle vite at 
han kom, og hvorfor.

Les Rom 15,20–27. Hvorfor har ikke Paulus besøkt Roma før? Hvorfor bestemte 
han seg for å komme da han kom? Hvor viktig var misjonsoppdraget for hans tan-
kegang? Hva kan Paulus’ ord lære oss om misjon og vitnesbyrd? Hvilket punkt om 
jøder og hedninger skriver Paulus om i Rom 15,27?

Hedningenes store misjonær følte stadig at han måtte nå nye steder med evangeliet 
og la andre arbeide der evangeliet alt hadde fått innpass. I en tid da kristendom-
men var ung og arbeiderne få, ville det ha vært å sløse med ressursene om Paulus 
skulle arbeide der mennesker allerede hadde tatt imot troen. «Jeg har alltid satt min 
ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke er kjent, for at jeg ikke skal 
bygge på en grunnvoll som andre har lagt» for at «de som ikke har hørt, skal forstå» 
(Rom 15,20.21). 

Paulus hadde ikke tenkt å slå seg ned i Roma. Målet var å nå Spania med evange-
liet. Han håpet at de kristne i Roma ville hjelpe ham med det. 

Hvilket misjonsprinsipp kan vi lære av at Paulus ville ha en etablert menighet til å 
hjelpe seg med evangeliseringen av et nytt område? 

Les Rom 15,20–27 om igjen. Legg merke til Paulus’ store ønske om å være en 
tjener. Hvorfor gjør du det du gjør? Hvor mye av det du gjør for andre, kommer fra 
hjertet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  7. oktober

PAULUS I ROMA

«Da vi var kommet inn i Roma, fikk Paulus tillatelse til å bo privat sammen med den 
soldaten som hadde oppsyn med ham» (Apg 28,16). Hva sier dette om omstendig-
hetene på den tiden? Hva kan det si oss om alt det uventede og uønskede som så 
ofte kan overrumple oss? 

Paulus kom til Roma, men det var som fange. Ofte går det ikke slik som vi hadde 
håpet og planlagt her i livet. 

Mot slutten av sin tredje misjonsreise dro Paulus til Jerusalem med den gaven 
til de fattige som han hadde samlet inn i menighetene i Europa og Lilleasia. Der 
skjedde det uforutsette ting. Han ble arrestert og lagt i jern. Etter to år i fangenskap 
i Cæsarea stevnet han sin sak inn for keiseren. Om lag tre år etter at han ble arres-
tert, kom han til Roma, neppe slik han hadde tenkt det da han skrev til dem om sine 
planer om å besøke dem.

Hva sier Apg 28,17–31 om Paulus’ tid i Roma? Hva kan vi lære av det? 

«Det var ikke apostelens taler, men hans lenker som gjorde hoffet oppmerksom på 
kristendommen. Det var som fange han løste mange mennesker fra lenker som holdt 
dem i syndens slaveri. Men det var ikke alt. Han fastslår: ‘De fleste av brødrene har 
gjennom mitt fangenskap fått en slik tillit til Herren at de enda mer uredd enn før 
våger å forkynne Guds ord (Fil 1,14).’» – Alfa og Omega, bind 6, side 315–
316 [AA 464].

Hvor mange ganger har livet ditt tatt uventede vendinger som det til syvende og 
sist kom noe godt ut av? (se Fil 1,12). Hvordan kan og bør dette hjelpe deg å stole 
på Gud i det som det ikke ser ut til å ført til noe godt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 1  /  7. oktober

DE «HELLIGE» I ROMA

Slik hilser Paulus menigheten i Roma: «Jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds el-
skede som er kalt til å være hellige: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, 
og Herren Jesus Kristus!» (Rom 1,7). Hvilke prinsipper om sannhet, teologi og tro 
finner vi her?

Elsket av Gud. Gud elsker verden, men i en særlig forstand elsker han dem som har 
valgt ham, dem som har tatt imot hans kjærlighet. 

Dette gjenkjenner vi fra menneskelivet. Vi har en særlig kjærlighet til dem som 
elsker oss; vi har varme følelser for hverandre. Kjærlighet krever et svar. Uten gjen-
svar får ikke kjærligheten sitt fulleste uttrykk.

Kalt til å være hellige. I noen oversettelser står ordene «å være» med kursiv for å 
vise at det er føyd til av oversetterne. Men meningen er uansett den samme. Når de 
utelates, får vi uttrykket «kalt hellige», altså «betegnet som hellige». 

Hellige er hagioi på gresk. Det betyr «innviet». De som er hellige, er «satt til 
side» av Gud. De kan ha mye igjen av helliggjørelsen, men det at de har valgt Kris-
tus som Herre, viser at de er hellige i bibelsk forstand. 

Paulus sier at de var «kalt til å være hellige». Vil det si at enkelte ikke er kalt? 
Hvordan er Ef 1,4; Hebr 2,9 og 2 Pet 3,9 en innføring i hva Paulus mener?

Evangeliets glade nyhet er at Kristus døde for alle. Alle er kalt til å bli frelst i ham, 
«kalt til å være hellige», helt fra før verdens grunnvoll ble lagt. Gud ville at alle 
skulle finne frelsen i Jesus. Helvetes flammer var bare tiltenkt djevelen og englene 
hans (Matt 25,41). Gaven blir ikke mindre av at enkelte takker nei til tilbudet, akku-
rat som torget ikke blir mindre rikholdig på gode varer av at noen setter seg ned og 
nekter å spise noe av føden. 

Allerede før verdens grunnvoll ble lagt, kalte Gud deg til å bli frelst. Hvorfor skal 
man ikke la noe hindre en i å besvare kallet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  7. oktober

DE TROENDE I ROMA

«Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir 
det fortalt om deres tro» (Rom 1,8). 

Vi vet ikke hvordan menigheten i Roma ble til. Tradisjonen som sier at Peter eller 
Paulus skal ha stiftet den, er uhistorisk. Kanskje ble den grunnlagt av lekpersoner som 
hadde vært til stede på pinsedagen i Jerusalem (Apg 2) og så besøkte Roma eller flyttet 
dit. Eller kanskje flyttet noen av de omvendte til Roma senere og vitnet om sin tro.

Det er overraskende at det var en velkjent menighet der bare noen få tiår etter 
pinsedagen, uten at noen av apostlene hadde besøkt den. «Til tross for motstanden 
var det en levende og livskraftig menighet i Roma 20 år etter korsfestelsen. Denne 
menigheten var sterk og nidkjær, og Herren arbeidet for den.» – SDA Bible Commen-
tary, bind 6, side 1067. 

«Tro» omfatter her det noe videre begrepet trofasthet, altså trofasthet mot det nye 
livet de hadde funnet i Kristus. 

Les Rom 15,14. Hvordan beskriver Paulus menigheten i Roma?

De tre tingene Paulus mener er verd å nevne om de kristne i Roma, er: 
1. «Fylt av godhet.» Ville folk ha sagt det om oss? Er det vår fylde av godhet som 

fanger oppmerksomheten når folk omgås oss? 
2. «Har kunnskap nok.» Bibelen understreker gjentatte ganger betydningen av 

opplysning og kunnskap. Vi blir oppmuntret til å granske Bibelen og sette oss godt 
inn i dens lære. «Ordene ‘Jeg vil gi dere et nytt hjerte,’ (Esek 36,26) betyr: ‘Jeg vil gi 
dere et nytt sinn.’ Med et nytt hjerte følger alltid en klar forståelse av sannheten og 
en overbevisning om vår plikt som kristne.» – Livet sammen med Gud, 20. januar. 

3. «Kan rettlede hverandre.» Ingen kan ha det åndelig godt hvis de holder seg 
borte fra andre kristne. Vi må kunne støtte og oppmuntre andre og samtidig bli 
oppmuntret av andre. 

Hvordan er det med menigheten du tilhører? Hva sier folk om den? Eller sier de 
noe som helst? Hva sier svaret om din menighet? Og hva kan du eventuelt gjøre 
for at det skal bli bedre?

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



14 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 7

Fredag Studium 1  /  7. oktober

TIL ETTERTANKE

Les «The Mysteries of the Bible» side 706 i Testimonies for the Church, bind 5; 
«Frelsen og jødene» i Alfa og Omega, bind 6, side 255ff (AA:372ff). Les også SDA 
Bible Dictionary, side 922 og SDA Bible Commentary, bind 6, side 467, 468.

«Menneskehetens frelse var ikke en guddommelig ettertanke eller improvisasjon 
som skyldtes en uforutsett hendelse da synden oppstod. Den er resultatet av 
Guds plan for menneskets frelse. Planen ble lagt før verden ble til (1 Kor 2,7; 
Ef 1,3.14; 2 Tess 2,13.14) og bygger på Guds evige kjærlighet til menneskeheten 
(Jer 31,3).

Denne planen favner en evig fortid, vår historiske tid og en evig fremtid. Den 
omfatter slike realiteter og velsignelser som utvelgelsen og forutbestemmelsen om 
å være Guds hellige folk og bære Kristi bilde, frelse og tilgivelse, alle tings samling 
i Kristus, forsegling med Den hellige ånd, den evige arv og herliggjørelsen (Ef 1,3–
14). Sentralt i planen står Jesu lidelse og død, som ikke var noen historisk tilfeldighet 
eller et utslag av menneskers beslutninger, men var forankret i Guds frelseshensikt 
(Apg 4,27.28). Jesus var i sannhet «Lammet som ble slaktet... fra verdens grunnvoll 
ble lagt» (Åp 13,8). – The Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hager-
stown, Md., 2000), side 275, 276.

  Spørsmål til drøftelse
1. Snakk sammen om reformasjonens betydning. Ta opp dette spørsmålet: 

Hvordan ville verden ha sett ut i dag uten den? 

2. Hva betyr det at vi ble kalt til frelse allerede før verden ble til (se også 
Tit 1,1.2; 2 Tim 1,8.9). Hvorfor er dette en oppmuntrende tanke? Hva sier det 
om Guds kjærlighet til alle mennesker? Hvorfor er det tragisk når folk avviser 
det som Gud i sin nåde har tilbudt dem? 

3. Les spørsmålene på slutten av torsdagens avsnitt. Hvordan kan gruppen din 
være med og gi menigheten et bedre ansikt utad?
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GUD SA ”HYSJ”
Christian Müller, Kirgisistan

Min familie er volontører i Kirgisistan. Hvert år 
har vi en ferie, men jeg klaget til Gud da jeg fikk 

vite at vi måtte ta ferie i juni. Da er det vinter hjemme i 
Argentina. Men vi pakket og forlot SDA-skolen Heritage 
Christian School i Tokmok, der jeg hadde vært utvi-
klingsleder de siste fire årene.

Mens vi var i Argentina, ringte en kvinne. Hun var 
adventist og hadde hørt at jeg samlet inn midler til 
adventistskolen i Kirgisistan. Og hun ville at jeg skulle 
fortelle henne om prosjektet. 

Da jeg kom, sa hun at hun hadde prøvd å selge huset 
sitt i to år uten hell. Hun hadde halvert prisen, men 
likevel fikk hun ikke solgt. Så hun sa til Gud: ”Hvis jeg 
får solgt huset, skal jeg gi 100 000 dollar til et menig-
hetsprosjekt. Jeg har prøvd å kontakte flere institusjoner, 
men de har ikke ringt tilbake. Så hørte jeg at du var her.” 

Jeg fortalte at Heritage Christian School forsøkte å skaffe 400 000 dollar til et treetasjes under-
visningsbygg, slik at vi kunne doble elevtallet, som var 330. I fjor måtte vi avvise 40 elever.

”Fint, da gir jeg til prosjektet, men dere må be. Jeg har prøvd å få solgt huset i to år, og ingen-
ting nytter.”

Vi ba sammen før jeg gikk, og den kvelden fortalte jeg min kone og guttene på seks og sju år 
om det. Vi ba både den kvelden og neste morgen.

Dagen etter hadde hun en kjøper til huset. Det kom som et sjokk at det gikk så fort. Jeg hadde 
vært frustrert over at vi var i Argentina om vinteren, men Gud hadde andre planer.

Gud visste at midlene fra kvinnens hussalg ville dekke en fjerdedel av kostnadene til den 
nye bygningen i Kirgisistan. Takket være hennes gave, og andre, har skolen nå tre fjerdedeler av 
midlene, og bygningen skal innvies senere i år.

En del av offeret 13. sabbat går til å fullføre byggingen av et nytt flerbrukssenter med audi-
torium og andre ressurser ved Heritage Christian School i Tokmok i Kirgisistan. Takk for deres 
bønner og gaver.

• Kirgisistan er et knutepunkt mel-
lom sivilisasjoner.

• Drivstoff er dyrt, så mye av 
landbruket foregår med hester og 
håndkraft.

• Kirgiserne har vært et halvt no-
madisk folk, som bor i runde telt og 
holder sau, hest og yak.

• 80 prosent av kirgiserne er 
muslimer. 17 prosent er russisk 
ortodokse.

• Adventistkirken har 757 medlem-
mer i Kirgisistan.
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Striden

Bakgrunnsstoff
Hebr 8,6, Matt 19,17, Åp 12,17; 3 Mos 23; Apg 15,1 –29; Gal 1,1 –12.

Minnevers
For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus 
(Joh 1,17). 

Det var flest jøder i den første menighet. De trodde ikke at de vendte seg bort fra 
fedrenes tro eller paktsløftene som Gud hadde gitt sitt folk da de tok imot Jesus, 
jødenes Messias. Og det stemmer jo. Spørsmålet for de første jødekristne var om 
jøder måtte bli kristne for å ta imot Jesus. Det andre problemet for mange var om 
hedningene måtte bli jøder før de kunne ta imot Kristus.

På apostelmøtet i Jerusalem fikk man svaret. Hedningene skulle ikke belemres 
med en masse regler og lover. De behøvde altså ikke å bli jøder for å ta imot Jesus. 

Men likevel fortsatte enkelte å plage menighetene. De sa at hedninger som tok 
imot troen, måtte holde disse reglene og lovene, også omskjærelsen. De mente altså 
at andre folkeslag skulle holde mange av de reglene og forskriftene som var nødven-
dige for å tilhøre Israel og ha del i paktsløftene, slik de så det. 

Hva var problemene, og hvordan ble de løst? 
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EN BEDRE PAKT

Les Hebr 8,6. Hva er disse «bedre løftene»? 

Den største forskjellen på troen i NT og GT er at den nytestamentlige tidsalder star-
tet da Messias kom som Jesus av Nasaret. Gud sendte ham til frelse. Man kunne ikke 
avvise ham og likevel forvente å bli frelst. De kunne bare få syndstilgivelse gjennom 
den forsoning han brakte. Bare ved å bli tilregnet hans fullkomne liv kunne de stå 
for Guds ansikt uten å bli fordømt. Med andre ord: Frelsen kom ved Jesu rettferdig-
het, ingenting annet. 

De troende i gammeltestamentlig tid så frem til de messianske velsignelsene og 
løftet om frelse. I nytestamentlig tid ble folk stilt overfor spørsmålet: Ville de ta imot 
Jesus av Nasaret, som Gud hadde sendt som Messias og frelser? Hvis de trodde på 
ham, tok imot ham som den han var og overga seg til ham, ville de bli frelst gjennom 
den rettferdighet som han stilte til rådighet. 

Men moralkravene var de samme i NT, for de var basert på Guds og Kristi karak-
ter. Lydighet mot Guds morallov gjelder like mye i den nye pakt som i den gamle. 

Les Matt 19,17; Åp 12,17; 14,12 og Jak 2,10.11. Hva sier dette om NT og 
moralloven? 

Israelittenes rituelle og seremonielle lovverk var knyttet til den gamle pakt. Alt det 
som pekte frem til Jesus og hans død og tjeneste som øversteprest, tok slutt. En ny 
tidsalder begynte, som bygget på «bedre løfter». 

Med Romerbrevet ville Paulus hjelpe jøder og hedninger å forstå overgangen fra 
jødedom til kristendom. Denne overgangen tok tid. Mange jøder hadde tatt imot 
Jesus, men var ikke klar for de store forandringene som kom.

Hvilke av Bibelens løfter liker du best? Hvor ofte går du til Gud med dem? Hvilke 
valg foretar du som kan hindre at disse løftene oppfylles i ditt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JØDISKE LOVER OG FORSKRIFTER

Finn litt tid til å bla gjennom 3 Mos. (Se f.eks. 3 Mos 12,16.23.) Hvilke tanker 
meldte seg da du leste disse forskriftene og bestemmelsene og ritualene? Hvorfor 
er det nesten umulig å følge mange av dem i nytestamentlig tid? 

Man kan dele inn GTs lover i grupper: (1) morallov, (2) seremonilov, (3) sivilrett (4) 
statutter og dommer og (5) helselover. 

Dette blir litt kunstig. I det virkelige liv overlapper de hverandre. I oldtiden så 
man ikke på dem som atskilte. 

Moralloven er sammenfattet i de ti bud (2 Mos 20,1–17). Dekalogen er en opp-
summering av Guds moralkrav til mennesket. De ti budene illustreres av ulike 
statutter og domfellelser i Bibelens første fem bøker. Disse utlegningene viser hva 
det vil si å holde Guds lov under ulike forhold. Sivilretten er i slekt med moralloven. 
Den bygger på de ti bud. Sivilretten redegjør for den enkeltes forhold til de sivile 
styresmaktene og sine medmennesker. Den avgjør straffen for mange lovbrudd. 

Seremoniloven styrer ritualet i helligdommen, de forskjellige ofringene og den 
enkeltes forpliktelser. Festdagene er beskrevet.

Helselovene overlapper med de andre lovene. Forskriftene om rent og urent gjel-
der seremoniell urenhet, men omfatter mer, både hygiene og helseprinsipper. Lovene 
om ren og uren mat bygger på helseprinsipper.

Jødene så nok på alle disse lovene som en stor og enhetlig gave fra Gud, men de 
må ha skilt mellom dem rent mentalt. De ti bud hadde Gud selv lagt frem for folket. 
Derfor var de spesielt viktige. De andre lovene ble gitt gjennom Moses. Helligdoms-
tjenesten kunne bare utføres så lenge man hadde en helligdom. 

Da jødene mistet sin uavhengighet og ble underlagt andre land, var det ikke mulig 
å holde på sivilretten, iallfall ikke særlig mye av den. Mange av seremonireglene 
kunne ikke overholdes etter at tempelet var ødelagt. Og da Messias kom, møtte man-
ge av forbildene sitt motbilde og var ikke lenger gyldige. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SLIK MOSES SA

Les Apg 15,1. Hva skapte konflikten? Hvordan kunne noen tro at dette ikke bare 
gjaldt jødene? Se 1 Mos 17. 

Mens apostlene, forkynnerne og medlemmer i Antiokia var opptatt med å vinne 
mennesker for Kristus, kom noen troende fra Judea som hadde tilhørt fariseerpar-
tiet og tok opp et spørsmål som snart skapte stor strid i menigheten og oppstandelse 
blant hedninger som hadde tatt imot troen. De sa at man må omskjæres og holde hele 
seremoniloven om man skal bli frelst. Jødene hadde alltid vært stolte av Guds forord-
ninger, og mange av dem som ble kristne, følte at siden gudstjenestene var så tydelig 
beskrevet, var det lite trolig at Gud noen gang ville endre noe ved det hele. De insi-
sterte på at jødenes lover og seremonier måtte være en del av kristentroen. De var 
sene til å forstå at offergavene bare var et bilde på Guds Sønns død og at Moselovens 
ritualer og seremonier ikke gjaldt etter at forbildet hadde møtt sitt motstykke. 

Les Apg 15,2–12. Hvordan skulle uenigheten bilegges? 

«[Paulus] gikk alltid direkte til Gud og bad om veiledning. Likevel var han villig til 
å godta den myndighet som ligger hos de troende når de er samlet til rådslagning. 
Han følte behov for råd, og når viktige saker ble brakt på bane, la han dem med 
glede fram for menigheten. Slik kunne han sammen med sine medbrødre be Gud om 
visdom til å ta de rette avgjørelser.» – Alfa og Omega, bind 6, side 141 [AA 200].

Paulus talte ofte om sitt kall og at Jesus hadde gitt ham oppdraget. Likevel sam-
arbeidet han med resten av menigheten. Tross kallet innså han at han var en del av 
menigheten og at han måtte samarbeide mest mulig med den. 

Hva er din innstilling til menighetsledelse? Hvor samarbeidsvillig er du? Hvorfor 
er samarbeid viktig? Hvordan skulle vi kunne utføre vårt oppdrag om alle gjorde 
kun det de selv ville, uavhengig av resten?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DE HEDNINGKRISTNE 

Les Apg 15,5–29. Hva ble vedtatt, og hvordan tenkte de? 

Vedtaket gikk på tvers av fariseerpartiets krav – at de hedningkristne måtte omskjæ-
res og holde hele seremoniloven, og at «lovens påbud og ritualer måtte bli pålagt 
hedningene som en betingelse for medlemskap i menigheten.» – Alfa og Omega, 
bind 6, side 134 (AA:189). 

Merk at Peter skildret de gamle lovene som et «åk» som de ikke klarte å bære 
(Apg 15,10). Hadde Gud gitt sitt folk et åk? Neppe. Men i årenes løp hadde folkets 
ledere skapt en muntlig tradisjon som gjorde at mange lover som skulle ha vært til 
velsignelse, ble en byrde. Apostelmøtet ville spare hedningene for disse byrdene. 

Merk også at det ikke var tale om at hedningene ikke behøvde å holde de ti bud. 
For man kan vel ikke tenke seg at møtet skulle si at de ikke måtte spise blod, men at 
det var OK å overse budene om for eksempel ikke å drive hor eller drepe? 

Hvilke regler ble pålagt de hedningkristne (Apg 15,20.29), og hvorfor akkurat disse 
reglene? 

De jødekristne skulle ikke prakke på hedningene sine forskrifter og tradisjoner, og 
hedningene måtte ikke gjøre noe som kristne jøder tok anstøt av. Så apostlene og de 
eldste ble enige om å gi de hedningkristne skriftlig beskjed om å avstå fra kjøtt som 
var ofret til avguder, fra hor, fra å spise det som var kvalt, og fra blod. Enkelte sier 
at siden sabbatsbudet ikke ble uttrykkelig nevnt, så kan man ikke ha forventet det av 
hedningene (men budene mot løgn og hor var heller ikke nevnt, så dette argumentet 
holder ikke). 

Kan det tenkes at vi pålegger folk unødvendige byrder, sånt som er mer tradisjon 
enn bud fra Gud? Nevn eksempler? Snakk med gruppen om det på sabbaten.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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PAULUS OG GALATERNE

Apostelmøtet hadde vært entydig, men noen fortsatte å si at hedningene måtte holde 
jødenes tradisjoner og lover. Dette ble en alvorlig sak for Paulus. Det var ikke lenger 
tale om flisespikkeri. Det var fornektelse av Kristi evangelium.

Les Gal 1,1–12. Hvor alvorlig tar Paulus utfordringen i Galatia? Hva sier dette om 
spørsmålets betydning? 

Som før sagt, var det i høy grad forholdene i Galatia som fikk Paulus til å skrive til 
romerne. I Romerbrevet utdyper han sine tanker. Motstanderne hans sa at Moseloven 
måtte overholdes av hedningkristne. Paulus ville vise hva lovens sanne plass og opp-
gave er. Han ville ikke at disse folkene skulle få det fotfestet i Roma som de hadde 
fått i Galatia. 

Det er en grov forenkling å spørre om det er seremoniloven eller moralloven 
Paulus skriver om i Galaterbrevet og Romerbrevet. Historisk sett gjaldt det hvorvidt 
hedninger som ble kristne, skulle omskjæres og holde Moseloven eller ikke. Apostel-
møtet i Jerusalem hadde avgjort dette, men enkelte ville ikke rette seg etter vedtaket. 

Noen vil ha det til at Paulus’ brev til galaterne og romerne viser at moralloven, 
de ti bud (eller egentlig, det fjerde budet) ikke lenger er bindende for oss. Men de 
overser poenget med brevene, både den historiske sammenhengen og de spørsmå-
lene som Paulus tar opp. Han understreket at frelsen var av tro alene og ikke ved å 
holde loven, ikke engang moralloven. Men dermed er det ikke sagt at moralloven er 
overflødig. Lydighet mot de ti bud hadde aldri vært noe stridsspørsmål. De som ser 
det slik, leser noe inn i tekstene som Paulus ikke befattet seg med.

Hva sier du til dem som mener at sabbaten ikke gjelder for oss? Hvordan kan du 
legge frem sabbaten uten å sette evangeliets integritet på spill?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Jøder og hedninger», side 134ff (AA:188–197), «Frafallet i Galatia», side 262–
265 (AA:383–388) i Alfa og Omega, bind 6; «Andre forskrifter», side 288–291 
(PP: 310–312); «To pakter», side 345–348 (PP: 370–373) i Alfa og Omega, bind 1 og 
Alfa og Omega, bind 4, side 18–21 (DA:27–30). 

Vår kirke står overfor tider med strid og uenighet. Men det er ikke noe nytt. Satan 
har alltid ført krig mot kirken. Selv i kristendommens første tid var det uenighet og 
strid blant de troende. Og det var en uenighet som kunne ha ødelagt kirken helt i 
starten. 

«Fra menigheten i Jerusalem var det kommet falske lærere til Galatia, og det 
førte til at splid, vranglære og umoral økte sterkt blant de kristne. De falske lærerne 
blandet sammen jødiske tradisjoner og evangeliets sannheter. De lukket øynene 
for vedtaket på rådsmøtet i Jerusalem og krevde at hedningkristne skulle holde 
seremoniloven.» – Alfa og Omega, bind 6, side 262 [AA 383].

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Se over svarene deres på onsdagens siste spørsmål. Hvordan kan menighe-

ten der du bor eller du i ditt eget hjem, eller til og med du overfor andre (eller 
deg selv), komme til å insistere på unødvendige byrder? Hvordan kan vi vite 
om vi gjør dette? Eller kan vi gå for langt i motsatt retning? Altså: Hvordan 
kan vi vite om vi er blitt så slappe med livsstil og prinsipper at vi ikke lenger 
avspeiler det kallet Kristus har kalt oss med? 

2.  Hvilke argumenter anvender folk når de sier at kristne ikke er bundet av de ti 
bud? Hvordan kan disse påstandene gjendrives? Hvorfor er de feil, og hvorfor 
lever ikke de som fremsetter dem som om de tror at de ti bud er avskaffet? 

3.  Les Gal 1,1–12 igjen. Merk deg hvor kompromissløs, dogmatisk og glødende 
Paulus var i forståelsen av evangeliet. Hva sier dette om betydningen av å 
være urokkelig når det gjelder visse trospunkter, især i et pluralistisk og re-
lativistisk samfunn? Hvordan viser dette at det finnes lærepunkter man ikke 
kan inngå kompromisser om? 

4.  Snakk sammen i gruppen om de problemene som førte til reformasjonen. 
Hvilke viktige forskjeller er uløst?
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SABBATSGLAD VAKTMESTER
Jelena Golubeva, Kasakhstan 

Det er en utfordring å skulle holde sabbat i et land 
med 17 millioner innbyggere og bare 3500 adven-

tister. Det finnes ikke menighetsskoler og skoleuken er 
mandag til lørdag. Arbeidsgivere flest liker ikke å gi lør-
dagsfri, heller ikke når man tar det igjen på andre dager. 
For mange er adventister og andre protestanter sekter.

I fjor mistet Jelena jobben på grunn av sabbaten. 
Etter en stund fikk hun jobb som lavtlønnet vaktmes-
ter. Hun har også lært å gi massasje og er volontør ved 
kirkens helsesenter.

Gjennom massasjeterapien fikk hun kontakt med bestemor Faina, som hun kaller kvinnen på 
75 år. Jelena ga henne ti behandlinger gratis. Faina kom ut for et uhell i ungdommen som hun 
hadde plager av, og Jelenas behandling lettet smertene. Faina takket hver gang for hjelpen. ”Jeg er 
kristen, så takk Gud,” svarte Jelena.

Etter den siste behandlingen spurte Jelena om Faina ville ha bibelstudier. Det ville hun. Faina 
trodde det hun hørte, og livet forandret seg. Hun prøvde å holde sabbat.

Fainas sønn Pavel er skilt og bor sammen med moren. Da hun fortalte ham om sin nye tro, ble 
han rasende. Han klaget til andre menighetsmedlemmer. ”Mor var en helt annen før,” sa han. ”Da 
laget hun god mat, men nå vil hun ikke røre svinekjøtt. Før drakk hun alkohol i feriene, men nå 
drikker hun ikke.” Han truet med å gå rettens vei hvis bibelstudiene fortsatte.

Da moren ikke ville slutte med bibelstudiene, ble truslene hardere. Han sa han ville drepe 
Jelena hvis hun satte sin fot i huset igjen.

Etter mye bønn gikk de over til å studere per telefon. Da det var to lekser igjen, mistet Pavel 
jobben og nektet å forlate huset. Leksene stoppet i enda to uker. Menigheten ba om at sønnen 
måtte finne arbeid. ”Gud hørte oss,” sa Jelena. Pavel fant arbeid, og bibelstudiene fortsatte.

Jelena var spent på fremtiden. ”Når vi ber, takker Faina Gud for at hun har truffet noen som 
kan hjelpe henne til et sunnere liv og lære å kjenne ham. Sist sabbat ringte hun og ba meg hilse 
hele menigheten.”

Det kan være vanskelig å nå mennesker med evangeliet. Men Jelena er villig til å gjøre det 
som skal til hvis hun bare kan tjene Gud og fortelle om sin tro.

En del av offeret 13. sabbat går til å åpne adventistenes første førskole i Jelenas hjemby Pavlo-
dar i Kasakhstan.

• Kasakhstan er verdens niende 
største land.

• Landets befolkning har historisk 
vært nomader.

• Landet har to språk: kasakh og 
russisk. Over halvparten taler ka-
sakh, de fleste taler russisk.
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Menneskets vilkår

Bakgrunnsstoff
Rom 1,16.17.22–32; 2,1–10.17–24; 3,1.2.10–18.23.

Minnevers
For alle har syndet og mangler Guds herlighet (Rom 3,23). 

Tidlig i Romerbrevet understreker Paulus en sannhet som er viktig for evangeliet: 
menneskets sørgelige vilkår. Det er slik fordi alle fra syndefallet og fremover er 
befengt med synd. Det sitter i genene, på samme måte som øyefargen.

I sin kommentar til Romerbrevet skrev Martin Luther: «Uttrykket ‘alle er under 
synd’ må oppfattes i åndelig forstand, altså ikke slik mennesket selv eller andre ser 
det, men slik Gud ser det. Alle er under synd, både de som er åpenbare syndere i 
andr e s øyne og de som ser rettskafne ut i egne og andres øyne. De som gjør godt, 
gjør det av frykt for straff eller kjærlighet til heder og vinning, eller fordi de har 
glede av et eller annet, men ikke av ren velvilje. Slik gjør mennesket stadig gode 
gjerninger i det ytre, men innvendig er det helt hensunket i syndig begjær og onde 
lyster som står gode gjerninger imot.» – Martin Luther: Commentary on Romans, 
side 69.
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GUDS KRAFT 

«For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver 
den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro 
til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro» (Rom 1,16.17). Hva får 
du ut av Rom 1,16.17? Har du opplevd tekstens løfter og håp? 

Teksten inneholder flere nøkkelord: 
1. Evangeliet. Ordet er oversatt fra et gresk ord som betyr «godt budskap» eller 

«godt nytt». Når det står alene, kan ordet vise til et hvilket som helst godt budskap, 
men når det blir benyttet «om Kristus», betyr det «godt nytt om Messias» (Kristus 
er det greske ordet for Messias). Det som er godt nytt, er at Messias er kommet og 
at man kan finne frelse ved å tro på ham. Det er i Jesus og i hans fullkomne rettfer-
dighet – ikke i oss selv eller i Guds lov – at vi kan finne frelse. 

2. Rettferdighet. Ordet viser til det å ha et «rett» forhold til Gud. I Romerbrevet 
utvikler Paulus en særlig betydning av ordet. Det skal vi se på etter hvert. Betyd-
ningen av rettferdighet avgrenses av ordet «Guds» i Rom 1,17. Det er en rettferdighet 
som kommer fra Gud, en rettferdighet som Gud har frembrakt. Vi skal se at dette er 
den eneste rettferdigheten som kan gi evig liv. 

3. Tro. På gresk er ordene for tro og tillit verb- og substantivformer av det samme 
ordet: pisteuo (å tro), pistis (en tro). Troens betydning i sammenheng med frelsen vil 
bli forklart etter hvert som vi studerer Romerbrevet.

Sliter du med å få trosvisshet? Hender det at du blir usikker på om du er frelst 
eller ikke, eller om du kan bli frelst? Hvor stammer denne frykten fra? Hva byg-
ger den på? Kan det være noe virkelig? At din trosbekjennelse blir motsagt av det 
livet du lever? Hva må du i så fall gjøre for å få del i løftene og trosvissheten som 
du kan ha i Jesus? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ALLE HAR SYNDET 

Les Rom 3,23. Hvorfor er det lett for oss å tro dette i vår tid? Og hvorfor tviler en-
kelte på at det teksten sier, kan stemme? 

Utrolig nok finnes det dem som ikke tror at mennesket er syndig, og sier at folk er 
gode på bunnen. Dette skyldes manglende forståelse av hva sann godhet er. Folk kan 
sammenligne seg selv med en annen og synes at de er gode mennesker. Vi finner 
lett noen som er verre enn oss selv. Men blir vi gode av det? Neppe. Når vi sam-
menligner oss med Gud og hans hellighet og rettferdighet, føler ingen noe annet enn 
selvforakt og avsky. 

I Rom 3,23 leser vi også om «Guds herlighet». Dette er blitt tolket på forskjel-
lig vis. Det enkleste er kanskje å gi uttrykket den meningen det har i 1 Kor 11,7: 
«[Mannen] er Guds bilde og ære.» Det greske ordet for «herlighet» betyr omtrent det 
samme som ordet for «bilde». Synden har skamfert Guds bilde i mennesket. Syndige 
mennesker kommer til kort i å avspeile Guds herlighetsbilde. 

Les Rom 3,10–18. Er det annerledes i vår tid? Hvilke av disse beskrivelsene passer 
best på deg, eller den person du ville ha vært uten Kristus i ditt liv? 

Det står ikke bra til, men det er heller ikke helt håpløst. Det første vi må gjøre, er å 
innse vår syndighet og at vi ikke kan gjøre noe med det selv. Denne overbevisningen 
er Den hellige ånds verk. Hvis vi ikke motarbeider ham, vil Ånden få oss til å rive 
av oss selvforsvarets, utfluktenes og selvrettferdighetens maske og søke tilflukt hos 
Kristus og be om nåde: «Gud, vær meg synder nådig!» (Luk 18,13).

Når gransket du sist deg selv, dine motiver, handlinger og følelser? Det kan være 
ganske opprivende, ikke sant? Hva er ditt eneste håp? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FREMSKRITT? 

Ved inngangen til det 20. århundret levde folk med forestillingen om at menne-
skeheten ble stadig bedre, at moralen ville vokse og at vitenskap og teknologi ville 
innvarsle en utopisk tidsalder. Man så for seg at menneskeheten hadde kurs for det 
fullkomne. Med riktig utdanning og moralsk trening skulle mennesket forbedre både 
seg selv og samfunnet, tenkte man. Alt dette skulle komme ved inngangen til det 20. 
århundres vidunderlige nye verden. 

Men slik gikk det ikke. Det 20. århundre ble et av de mest brutale og barbariske i 
historien. Dette skyldtes ironisk nok i høy grad forskningsfremskrittet. Det ble mye 
lettere for folk å drepe andre i et omfang som selv de mest fordervede galninger i 
tidligere tider bare kunne fantasere om. 

Hva var problemet? 

Les Rom 1,22–32. Hvordan kan man si at det som ble skrevet i det første århun-
dret, blir klart i det 21. århundre? 

Kristendommen forutsetter tro om mangt og meget: de dødes oppstandelse, Jesu 
annet komme og en ny himmel og en ny jord. Men hvem behøver tro for å innse 
menneskets falne tilstand? I dag lever alle med følgene av syndefallet. 

Les Rom 1,22.23. Hvordan kommer dette prinsippet til uttrykk i vår tid? Hva har 
moderne mennesker begynt å tilbe og forgude i stedet for Gud? Og hvordan har 
det gjort dem til dårer? Snakk om det i gruppen på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HVA JØDER OG HEDNINGER HAR FELLES

I Rom 1 tok Paulus for seg hedningenes synder. De hadde mistet Gud av syne for 
lenge siden og henfalt derfor til de mest nedverdigende handlinger. 

Men hans landsmenn slipper heller ikke unna. De hadde mange fordeler 
(Rom 3,1.2), men de var også syndere og sto fordømt av Guds lov. Derfor trengte de 
Kristi frelsende nåde. Jøder og hedninger er i samme båt, for alle er syndere: Alle 
har brutt Guds lov og trenger hans nåde for å bli frelst.

Les Rom 2,1–3. Hva er det Paulus advarer mot? Hva bør alle lære av denne advar-
selen, jøder som hedninger? 

«Etter at apostelen har vist at alle hedninger er syndere, viser han nå på en spesiell 
og mest ettertrykkelig vis at også jødene lever i synd, først og fremst fordi de bare 
adlyder loven i det ytre, altså etter bokstaven, ikke etter ånden.» – Martin Luther: 
Commentary on Romans, side 61. 

Det er lett å se andres synd. Men gjør vi ikke de samme tingene, eller det som 
verre er? Det er bare det at vi ser mellom fingrene med det vi selv gjør, eller vi trø-
ster oss med at andre er verre enn oss. 

Paulus blåser av dette. Han sier at hans landsmenn ikke skal være så raske til å 
dømme hedningene, for jødene – som var det utvalgte folk – var syndere. De var 
snare til å fordømme hedningene, men de var iblant verre enn dem, for de hadde fått 
mer lys enn hedningene.

Paulus sier at ingen er rettferdig, ingen oppfyller Guds krav, ingen er god eller 
hellig i seg selv. Jøde eller hedning, mann eller kvinne, rik eller fattig, gudfryktig el-
ler ugudelig: Alle står fordømt. Og hadde det ikke vært for evangeliet og Guds nåde, 
ville det ikke være håp for noen av oss.

Hvor ofte dømmer du andre for ting du også har gjort? Hvordan kan du ta ad 
notam det som Paulus har skrevet her? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EVANGELIET OG OMVENDELSEN 

«Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? 
Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?» (Rom 2,4). Hva sies 
om omvendelsen?

Merk: Guds godhet driver syndere til omvendelse, den tvinger dem ikke. Gud bruker 
ikke tvang. Hans tålmodighet kjenner ingen grenser. Han drar alle til seg med sin 
kjærlighet. En påtvunget omvendelse ville jo være mot sin hensikt. Eller? Hvis Gud 
hadde tvunget oss til omvendelse, ville alle ha blitt frelst. Og hvorfor skulle han 
tvinge enkelte og ikke andre til å omvende seg? Omvendelsen må velges fritt og 
være et svar på Den hellige ånds verk i vårt liv. Ja, omvendelsen er Guds gave, men 
vi må velge å ta imot den, og være i den. 

Hva skjer med dem som motsetter seg Guds kjærlighet, ikke vil omvende seg og blir 
ved i ulydighet? Rom 2,5–10.

I Rom 2,5–10, og ofte ellers i Romerbrevet, viser Paulus poenget med gode gjer-
ninger. Rettferdiggjørelse ved tro uten lovgjerninger må ikke tolkes dit hen at gode 
gjerninger er kristenlivet uvedkommende. I vers 7 sies det f.eks. at frelsen kommer 
til dem som søker den og «som tålmodig gjør det gode» (Rom 2,7). Våre gjerninger 
frelser ikke, men de hører med til frelsesopplevelsen. For hvordan kan noen lese 
Bibelen og tro at det er likegyldig hva vi foretar oss? Sann omvendelse kommer fra 
hjertet og følges av et forsett om å seire og legge av oss det vi trenger å angre. 

Hvor ofte har du et angrende sinnelag? Er angeren oppriktig, eller blåser du av 
feil, mangler og synd? Hva kan du i så fall gjøre med det? Hvorfor må du legge 
om kursen? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Slik viser Bibelens ordbruk at synd ikke er en ulykke som har kommet uforvarende 
på menneskene. Den er følgen av en aktiv holdning og et valg fra menneskets side. 
Og synd er ikke et fravær av det gode. Det er ‘å komme til kort’ overfor Guds for-
ventninger. Det er en ond vei som mennesket har valgt med overlegg. Det er ikke en 
uforskyldt svakhet. For i sin syndige holdning eller handling gjør mennesket bevisst 
opprør mot Gud, overtrer hans lov og unnlater å høre på Guds ord. Synd prøver å gå 
lenger enn de begrensningene Gud har satt. Kort sagt, synd er opprør mot Gud.»  
– Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, Md., 2000), side 239.

«Jeg har fått se et forferdelig bilde av verdens tilstand. Umoral florerer overalt. 
Tøylesløshet er vår tids synd. Aldri har ondskapen løftet sitt stygge hode så frimodig 
som nå. Folk står som lammet, og de som elsker sann godhet og rettskaffenhet, blir 
rent motløse av ondskapens dristighet, styrke og omfang. Den overveldende uretten 
begrenser seg ikke til de vantro og spotterne. Om det bare hadde vært slik, men det 
er det ikke. Mange som bekjenner troen på Kristus, er skyldige. Noen av dem som 
sier at de venter på hans komme, er like lite forberedt på denne hendelsen som Satan 
selv. De renser seg ikke fra all urenhet. De har fulgt sine lyster så lenge at det er na-
turlig for dem å ha urene tanker og fordervede ideer.» – Testimonies for the Church, 
bind 2, side 346. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva sier dere til dem som hevder at mennesket blir stadig bedre, til tross for 

alt som har skjedd? Hvordan resonnerer de, og hva sier du til svar?

2.  Se på det andre sitatet fra Ellen White i fredagens avsnitt. Hva sier han til oss 
i dag? Hvorfor er det viktig at man ikke lar fortvilelsen ta overhånd og oppgir 
alt, men i stedet gjør krav på Guds løfter – først løftet om tilgivelse og så 
løftet om renselse? Hvem er det som vil at du skal si én gang for alle: «Det 
nytter ikke. Jeg er for ødelagt. Jeg kan aldri bli frelst, så jeg kan like godt gi 
opp»? Hører du på ham, eller på Jesus, som sier: «Heller ikke jeg fordømmer 
deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av?» (Joh 8,11).

3.  Hvorfor må den kristne være innforstått med menneskets iboende syndig-
het? Hva kan skje når man mister denne sannheten av syne? Hvilke feil kan en 
manglende forståelse av vår sanne tilstand føre til? 

4.  Tenk på alle protestantene som valgte å dø i stedet for å avsverge sin overbe-
visning. Hvor sterke er vi i troen? Sterke nok til å dø for den? 
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MASSASJE ÅPNER EN DØR
Nikolaj, Euro-Asia-divisjonen

Nikolaj (20) er adventist i et muslimsk land, hvor 
det er farlig å si at du er kristen. Han tok et må-

nedslangt kurs i massasjeterapi som ble organisert av 
Adventistkirken i et annet land. Da han kom hjem, tilbød 
han massasjeterapi på Facebook-siden sin.

Snart fikk han en fortvilet oppringning fra en mor. 
Om han kunne behandle sønnen hennes? Nikolaj nølte 
da han fikk vite hva som feilet gutten. ”Jeg er bare en 
begynner,” sa han. ”Nei, kom, ingen andre vil hjelpe 
gutten min,” sa hun. Motvillig oppsøkte han henne, men 
da han så gutten, skjønte han at det var veldig alvorlig, 
og sa: ”Jeg har verken erfaring eller visdom til dette.” 
Moren bønnfalt ham: ”Jeg har prøvd alle, og de sier nei. 
Du er mitt siste håp.”

Nikolaj syntes synd på henne og sa: ”På en betingel-
se. Jeg er kristen og trenger Guds visdom til dette. Hvis jeg får be før hver behandling, så vil Gud 
kanskje gi meg forstand til å hjelpe ham.” Til hans overraskelse gikk hun med på det.

Den tredje gangen var guttens far hjemme og fulgte med forundret og mistenksomt under 
bønnen og massasjen. Mannen var en viktig embetsmann i regjeringen. Nikolaj forklarte at han 
ikke hadde følt at han var kvalifisert, men at han gikk med på det på betingelse av at han fikk be. 
Mannen sa han kunne fortsette.

Etter hvert ble gutten bedre. Ikke frisk, men foreldrene var begeistret over fremgangen. Faren 
begynte å fortelle andre embetsmenn om Nikolaj: ”Han hjelper sønnen min. Han er den beste i 
landet. Prøv ham!” 

Nikolaj ble snart massasjeterapeut for en stor gruppe embetsmenn i landet. Men han siterer 
Filipperne 4,13: ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.”

Vi kan lure på hvordan evangeliet kan utbres i stengte land. Nikolajs historie viser at vi har en 
mektig Gud.  Kanskje har du ikke mye erfaring, men når du ber om visdom, åpner Gud dører.

Be for Nikolaj og adventistenes arbeid i de stengte landene i Euro-Asia-divisjonen. Takk for 
gavene, som gjør at vi kan utbre evangeliet også i slike land.

• De fleste landene i Euro-Asia-
divisjonen tilhørte det gamle Sovjet-
unionen.

• Det er 322 millioner mennesker i 
denne divisjonen, men under 1 125 
000 adventister, omlag 1 per 2650 
mennesker.

• Blant landene i den sørlige delen 
av divisjonen - Afghanistan, Kasakh-
stan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turk-
menistan og Usbekistan - er folk for 
det meste muslimer. Det bor bare 
4200 adventister i dette området 
med 103 millioner mennesker. 
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Bakgrunnsstoff
Rom 3,19–28.

Minnevers
For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger 
(Rom 3,28). 

Denne uken kommer vi til Romerbrevets hovedtanke: rettferdiggjørelse ved tro 
– sannheten som mer enn noen annen førte til reformasjonen. Og til tross for påstan-
der om det motsatte: Roma har ikke endret syn siden 1520, da pave Leo utstedte en 
bulle hvor han fordømte Martin Luther og hans lære. Luther brente et eksemplar av 
bullen, for hvis det var en lære han ikke kunne inngå kompromisser om, så var det 
rettferdiggjørelse ved tro.

Selve uttrykket er hentet fra lovverket. Den som har overtrådt loven, kommer 
frem for en dommer og dømmes til døden for sine overtredelser. Men en stedfor-
treder tar på seg overtrederens forbrytelser. Dermed er forbryteren renvasket. Ved 
å godta stedfortrederen står forbryteren frem for dommeren, ikke bare fri for sin 
skyld, men han behandles som om han ikke har begått de forbrytelsene som han er 
tiltalt for. Hvorfor? Fordi stedfortrederen – som har levd et uklanderlig liv – tilbyr 
den tilgitte forbryteren sin egen fullkomne lovlydighet. 

I frelsesplanen er alle forbrytere. Jesus er vår stedfortreder, og han har et plettfritt 
rulleblad. Han står for domstolen i vårt sted, og hans rettferdighet godtas i stedet 
for vår urettferdighet. Dermed står vi rettferdige for Gud, ikke på grunn av våre 
gjerninger, men på grunn av Jesus, for hans rettferdighet blir vår når vi tar imot den 
«ved tro». Det er godt nytt, det! Bedre nytt kan vi ikke få. 
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GJERNINGER SOM LOVEN KREVER

Les Rom 3,19.20. Hva sier Paulus om loven, om hva den gjør og hva den ikke gjør 
og ikke kan? Hvorfor må alle troende mennesker forstå dette? 

Paulus bruker uttrykket lov i vid forstand, slik samtiden forsto det. Den dag i dag vil 
en jøde som hører ordet Torah (hebraisk for «lov»), først og fremst tenke på Guds 
veiledning i Mosebøkene, men også hele GT. Moralloven, samt dens utdypning i 
forskrifter og domsavsigelser, samt forskrifter for seremoniene, var en del av dette. 
Derfor kan man si at loven er jødedommens system. 

Å være under loven betyr å være under dens jurisdiksjon. Loven påpeker våre 
mangler og skyld overfor Gud. Den kan ikke fjerne skylden. Men den kan få synde-
ren til å lete etter et botemiddel. 

Vi leser Romerbrevet i vår tid, når jødenes lovverk ikke lenger er relevant. Da er 
det særlig moralloven vi tenker på når vi taler om lov. Den kan ikke frelse oss, like 
lite som jødedommens juridiske system kunne frelse jødene. Men lovens oppgave er 
da heller ikke å frelse. Den skal vise oss Guds karakter så vi ser hvor vi svikter i å 
avspeile hans godhet. 

Og uansett lov – morallov, seremonilov, sivilrett eller alle sammen – så kan ikke 
et menneske bli rettferdig i Guds øyne ved å holde den. Det var heller ikke menin-
gen. Nei, loven skulle avdekke våre mangler og føre oss til Kristus. 

Loven kan ikke frelse oss, akkurat som symptomene på en sykdom ikke kan ku-
rere sykdommen. De påpeker behovet for helbredelse. Slik er det også med loven.

Hvor godt har du holdt loven? Hva burde svaret si deg? Kan man finne frelse ved 
lovlydighet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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34 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 7

Mandag Studium 4  / 28. oktober

GUDS RETTFERDIGHET

«Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart 
uavhengig av loven» (Rom 3,21). Hvordan skal dette forstås? 

Denne nye rettferdigheten står i kontrast til lovens rettferdighet, som var den rettfer-
digheten jødene kjente. Den nye rettferdigheten blir kalt «Guds rettferdighet». Den 
kommer fra Gud, for Gud skaffer den til veie, og den er den eneste rettferdigheten 
han vil godta. 

Dette er den rettferdigheten Jesus levde ut i sitt liv da han var i menneskers kjøtt 
og blod. Han tilbyr den til alle som vil ta imot i tro, ikke fordi de fortjener det, men 
fordi de trenger det. 

«Rettferdighet er lydighet mot loven. Loven forlanger rettferdighet. Dette er noe 
synderen skylder loven, men han klarer ikke å fremskaffe 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 rettfer-
dig og elsker ham slik han elsker sin egen Sønn.» – På fast grunn, bind 1, side 364 
[1SM 367]. Hvordan kan du lære å tilegne deg denne sannheten? Se også Rom 3,22.

Her er det tale om troen på Jesus Kristus. Sann kristentro er mer enn intellektuelt 
samtykke, det er mer enn kjennskap til fakta om Kristi liv og død. Sann tro på Jesus 
Kristus betyr at man tar imot ham som frelser, stedfortreder og Herre. Det er å velge 
hans levesett. Det er tillit til ham, tillit til at vi ved tro kan leve mer i overensstem-
melse med hans bud. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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AV HANS NÅDE 

Les Rom 3,24 og ha klart for deg det vi har sett om loven og hva den ikke kan ut-
rette. Hva sier Paulus? Hva vil det si at vi er frikjøpt i Jesus? 

Hva betyr det å bli «kjent rettferdig», som teksten sier? Det greske ordet dikaioo er 
oversatt «kjent rettferdig» og kan bety «gjøre rettferdig», «erklære rettferdig» eller 
«betrakte som rettferdig». Ordet har den samme stammen som dikaiosune (rettfer-
dighet) og dikaioma (rettferdig krav). Det er altså nær sammenheng mellom «kjent 
rettferdig» og «rettferdighet», en sammenheng som ikke er så lett å se i oversettelser. 
Vi behøver å bli «kjent rettferdig» av Gud. 

Før dette er man urettferdig, og da kan ikke Gud godta oss, men når man blir 
kjent rettferdig, blir man betraktet som rettferdig, og Gud kan godta en. 

Alt dette skjer ved Guds nåde. Nåde er gunstbevisning. Når syndere kommer til 
Gud for å bli frelst, blir de kjent rettferdige ved en nådehandling. Det er en ufortjent 
gunst. De troende erklæres rettferdig uten at det blir spurt om deres fortjeneste, uten 
at de har noe annet krav på Gud enn sin egen hjelpeløshet. Man erklæres rettferdig 
fordi man er frikjøpt i Kristus Jesus. Dette er noe han tilbyr oss som vår stedfortre-
der og garantist. 

Romerbrevet viser at å bli kjent rettferdig er noe som skjer på et visst tidspunkt. 
Det ene øyeblikket står synderen utenfor, er urettferdig og ikke godtatt. I neste øye-
blikk, etter at man er erklært rettferdig, er man innenfor, akseptert og rettferdig. 

De som er i Kristus, ser på «rettferdiggjørelsen» som en avsluttet handling. Den 
fant sted da de overga seg til Kristus. «Da vi er rettferdiggjort» (Rom 5,1) er boksta-
velig talt «da vi har blitt rettferdiggjort».

Naturligvis kan man bli kjent rettferdig på nytt hvis man skulle falle fra og så 
vende tilbake til Kristus. Og ser man på omvendelsen som en daglig erfaring, kan 
man si at å bli erklært rettferdig, er noe som gjentar seg. 

Hvorfor nøler folk med å ta imot frelsen når den er så god en nyhet? Hvordan er 
det med deg: Hvorfor nøler du med å ta for deg av alt det Gud lover og tilbyr?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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KRISTI RETTFERDIGHET

I Rom 3,25 utdyper Paulus frelsesbudskapet. Han bruker et ganske spesielt ord, 
soningsstedet. Det greske ordet er hilasterion. I NT opptrer det bare her og i 
Hebr 9,5. Slik ordet er benyttet i Rom 3,25, beskriver det tilbudet om å bli kjent rett-
ferdig og frikjøpt i Kristus. Dette er oppfyllelsen av alt som soningsstedet i tempelet 
sto for. I kraft av sin offerdød har Jesus blitt frelsesmiddelet. Han er den som bringer 
til veie soning. Så det var Gud som gjorde det som skulle til for å frelse oss. 

Teksten taler også om at Gud hadde «holdt tilbake straffen» for de synder som var 
begått tidligere. Synden gjør at Gud ikke kan godta oss som vi er. Selv kan vi ikke 
gjøre noe for å slette ut synden. Men i frelsesplanen har Gud åpnet for at syndene 
kan tilgis ved troen på Kristi blod. 

Det greske ordet for «holdt tilbake» er paresis og betyr bokstavelig talt «gå over» 
eller «gå forbi». Dette betyr ikke at Gud er likegyldig med synd. Gud kan gå forbi 
fortidens synder fordi Jesus betalte straffen for alle menneskers synd. Så alle som 
«tror på hans blod», kan få sin synd «forbigått» fordi Kristus alt er død for dem 
(1 Kor 15,3).

Les Rom 3,26.27. Hva vil Paulus ha sagt her? 

At mennesket kan få «[Guds] rettferdighet» og at vi får den, ikke ved gjerninger 
eller egen fortjeneste, men ved troen på Jesus og hva han har gjort for oss. 

På grunn av korset kan Gud kjenne synderen rettferdig og likevel fremstå som 
rettferdig i universets øyne. Satan kan ikke anklage Gud for noe, for Gud har selv 
gitt det størst tenkelige offer. Satan hadde sagt at Gud forlangte mer av menneskene 
enn av seg selv. Korset avsanner påstanden.

Satan hadde trodd at Gud ville utslette verden da den syndet. I stedet sendte han 
Jesus for å frelse den. Hva sier dette om Gud? Hvilke følger bør det få for oss at vi 
vet hvordan Gud er? Hva vil du gjøre annerledes fordi du kjenner sannheten om 
Gud? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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UTEN LOVGJERNINGER

«For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger» (Rom 3,28). 
Vil det si at vi ikke behøver å holde loven fordi den ikke redder oss? Begrunn svaret. 

Paulus talte til sin samtid (Rom 3,28). Han omtalte loven i vid forstand, som hele 
det jødiske system. En jøde som ikke tok imot Jesus som Messias, kunne ikke ha 
et rett forhold til Gud, uansett hvor ivrig han etterlevde jødedommens religiøse 
samfunnsorden. 

Verset er konklusjonen på Paulus’ påstand om at troens lov utelukker alt selv-
skryt. Blir man rettferdiggjort ved egne gjerninger, har man noe å skryte av. Men 
når man blir rettferdiggjort fordi man tror på Jesus, får Gud æren, han som har kjent 
synderen rettferdig. 

Ellen White har et interessant svar på spørsmålet: Hva er rettferdiggjørelse ved 
tro? «Det er et Guds verk som kullkaster menneskets storhet og gjør det for menne-
sket som mennesket ikke kan utrette for seg selv.» – Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, side 456. 

Lovgjerninger kan ikke sone synd. Vi kan ikke fortjene rettferdiggjørelsen. Den 
kan bare mottas ved troen på Kristi sonoffer. I så måte har lovgjerninger ingenting 
med rettferdiggjørelsen å gjøre. Å bli rettferdiggjort uten gjerninger er å bli erklært 
rettferdig uten at vi har gjort oss fortjent til rettferdiggjørelsen. 

Men mange misbruker teksten. De sier at man bare trenger tro, og underslår 
behovet for gjerninger og lydighet, også lydighet mot moralloven. Da misforstår de 
Paulus. Både i Romerbrevet og andre steder legger han vekt på lydighet mot moral-
loven. Slik Jesus, Jakob og Johannes også gjorde (Matt 19,17; Rom 2,13; Jak 2,10.11; 
Åp 14,12). Dette er Paulus’ poeng: Lydighet mot loven er ikke det som gjør at vi blir 
erklært rettferdige. Men den som er rettferdiggjort ved tro, holder Guds lov. Det er 
bare slike som kan holde den. Et menneske som ikke er kjent rettferdig av Gud, kan 
ikke oppfylle lovens krav. 

Hvorfor er det så lett å bli revet med av tanken om at vi ikke behøver å bry oss om 
å holde loven, siden den ikke kan frelse oss? Har du bortforklart synd ved å vise 
til rettferdiggjørelsen ved tro? Hvorfor er dette en farlig tankegang? Men hvor 
ville vi ha vært uten løftet om frelse, også når vi er fristet til å misbruke det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Kristi rettferdighet i loven», side 232–237; «Kom, let og finn!», side 329–
331; «Fullkommen lydighet ved Kristus», side 370–371 i På fast grunn, bind 1; 
«Evangeliet – nøkkelen som åpner hemmeligheter» i Ord som lever (2006), 
side 81–89 [COL 124–138].

«Selv om loven ikke kan ettergi synderens straff, men krever av synderen alt han 
skylder den, har Kristus lovet full og hel tilgivelse til alle som angrer og vender om 
og tror på hans nåde. De som angrer og tror, får Guds kjærlighet i rikt mål. Syndens 
brennemerke i sjelen kan bare bli fjernet med blodet fra sonofferet. Intet mindre offer 
kunne bli godtatt enn Kristi soning, han som er lik Faderen. Kristi gjerning – hans 
liv, fornedrelse, død og midlertjeneste for fortapte mennesker – gjør loven stor og 
herlig.» – På fast grunn, bind 1, side 368 [1SM:371].

«Kristi karakter blir satt i stedet for din karakter. Gud tar imot deg som om du 
aldri hadde syndet.» – Veien til Kristus, side 73–74 [SC:62]. 

«Når apostelen sier at vi blir rettferdiggjort ‘uten lovgjerninger’, dreier det seg 
ikke om troens og nådens gjerninger. For den som gjør slike gjerninger, tror på at 
han blir rettferdig ved å gjøre disse gjerningene. De troende gjør slike trosgjer-
ninger, men de søker å bli rettferdiggjort ved tro. Det som apostelen mener med 
«lovgjerninger», er gjerninger som de selvrettferdige setter sin lit til, som om de ble 
rettferdige ved å gjøre dem og dermed var rettferdige på grunn av sine gjerninger. 
Med andre ord: Når de gjør det gode, søker de ikke rettferdighet, de vil bare skryte 
av at de allerede har oppnådd rettferdighet med sine gjerninger.» – Martin Luther, 
Commentary on Romans, side 80.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Les ukens tekster og skriv et avsnitt om budskapet i dem med dine egne ord. 

Snakk om det dere har skrevet. 

2.  Les Luther-sitatet ovenfor. Hvordan kan en slik sannhet ha satt ham i fyr og 
flamme? Hvorfor må også vi forstå det han sa?

3.  «Syvendedags-adventistene ser seg som reformasjonens arvinger og bygger 
på Bibelens lære om rettferdiggjørelse av nåde ved tro alene, som gjenopp-
byggere og talerør for det apostoliske evangeliets fylde, klarhet og balanse.» 
– Ivan T. Blazen: «Frelse» i Handbook of Seventh-day Adventist Theology 
(Hagerstown, Md., 2000), side 307. Hvorfor tror vi dette om oss selv?
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SKYENE ROPER UT
Murad (10) i Euro-Asia-divisjonen 

Tiåringen Murad gikk bort til læreren etter timen og 
sa ”Jeg har en hemmelighet”. Læreren er adventist 

og arbeider i et stengt land. Hun så forundret på ham. 
Tårene rant da Murad fortalte: ”En dag på vei til 

skolen så jeg en sky. Den lignet en mann som hang på 
et kors. Jeg visste ikke hvem det var før du fortalte om 
Jesus. Da husket jeg skyen.”

Læreren visste ikke hva hun skulle si. Hun fortel-
ler barna om Jesus, men hun kan ikke si stort uten å få 
problemer. ”Murad fortalte meg dette i fortrolighet fordi 
foreldrene hans nekter ham å tro på Jesus.”

Hvordan kan evangeliet nå mennesker i land som dette? Guttens fortelling viser oss imidlertid 
hvordan Gud kan opplyse mennesker også når hans navn ikke kan uttales.

Uvanlige fenomener, som skyer, er blant de tingene som kan nå mennesker med budskapet 
om Jesus der det er vanskelig å drive forkynnelse. Mange har tatt imot frelsen i dette området. 
Murads syn minner om Jesu ord: ”Dersom de tier, skal steinene rope.” Fariseerne ba Jesus om å 
irettesette disiplene fordi de sa at han var Messias. Men da Jesus sa dette, erklærte han at steinene 
ville rope ut at han ER Messias hvis disiplene ble hindret i å forkynne sannheten.

Og i vår tid roper skyene ut i deler av verden der døren er stengt for evangeliet. Da Murad så 
skyen over huset der han bor, skjønte han at Jesus er vår korsfestede frelser. Og Murads lærer 
var sikker på at Jesus forsøkte å nå gutten med skyene. Hun visste ikke hva hun skulle gjøre med 
det, men hun visste at hvis Jesus kan få skyene til å rope ut, da behøver ikke hun å bekymre seg. 
”Det viktigste er at Gud fullfører det han har begynt,” sier hun. ”Han fullfører det som vi ikke kan 
gjøre på egen hånd.”

Be om at folk må være åpne for Guds kjærlighet og ta imot den i land som er stengt. Dine 
misjonsgaver bidrar til å nå mennesker også i disse delene av verden. Takk for at du gir.

• Be for de kristne i stengte land i 
Euro-Asia-divisjonen.

• Be for dem som søker Gud, men 
ikke vet hvordan de skal finne ham.

• Be om at våre ledere i disse lan-
dene må få visdom til å nå millioner 
for Kristus under vanskelige forhold.



40 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 7

Abrahams tro

Bakgrunnsstoff
1 Mos 15,6; 2 Sam 11.12; Rom 3,20.31; 4,1 –17; Gal 3,21–23; 1 Joh 3,4. 

Minnevers
Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven (Rom 3,31). 

På mange måter er Rom 4 grunnlaget for Bibelens lære om frelse ved tro alene og 
kjernen i det som utløste reformasjonen. For 500 år siden, akkurat denne uken, 
begynte det hele med Luther.

Paulus brukte Abraham som eksempel på en som trengte nåde for å bli frelst uten 
lovgjerninger. Dermed fjernet han all anledning til misforståelser. Hvilke sjanser har 
andre hvis selv den beste ikke var god nok til å bli kjent rettferdig i Guds øyne? Hvis 
Abraham måtte frelses ved nåde, da gjelder det også alle andre, jøder som hedninger. 

I Rom 4 skisserer Paulus tre store etapper i frelsesplanen: (1) løftet om Guds vel-
signelse (løftet om nåde), (2) menneskets svar på løftet (troens respons), og til slutt 
(3) Guds erklæring som tilkjenner dem rettferdighet som tror (rettferdiggjørelse). 
Slik skjedde det med Abraham, og slik skjer det med oss. 

For Paulus er frelsen en nådesak, det er noe vi får givende, uten å fortjene det. 
Hadde vi fortjent det, ville Gud ha vært skyldig overfor oss, og hvis det er noe han 
skylder oss, så er det en gjeld, og ikke en gave. For oss syndere må det være en gave. 

Paulus benytter 1 Mos til å underbygge det han sier om frelse ved tro alene. Han 
siterer 1 Mos 15,6: «Abram trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet.» 
Vi møter altså rettferdiggjørelse ved tro på en av Bibelens første sider. 

4. novemberStudium 5
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LOVEN 

Les Rom 3,31. Hva er poenget? Hvorfor er dette viktig for oss? 

Her understreker Paulus at troen ikke opphever Guds lov. Selv de som har holdt 
loven, om det så var hele GTs lovverk, ble ikke frelst på grunn av det. GT lærte som 
NT: Guds nåde gis til syndere som tror. 

Les Rom 4,1–8. Hvordan viser disse versene at frelsen også i GT var ved tro og ikke 
ved lovgjerninger? 

Ifølge GT ble Abraham erklært rettferdig fordi han «trodde Gud». Så GT lærer rett-
ferdiggjørelse ved tro. Derfor må alt snakk om at troen «opphever» (gresk katargeo) 
loven, være feil. Frelse ved tro er viktig i GT. Nåden understrekes overalt. Hele 
helligdomstjenesten lærer at syndere ikke blir frelst av egne gjerninger, men av at en 
annen dør i deres sted. 

Hvordan skal man ellers forklare at Gud sparte Davids liv etter historien med Bat-
seba? Det var iallfall ikke lovlydigheten som reddet ham. Han brøt mange av lovens 
prinsipper og sto fordømt på flere områder. Hvis David skulle vinne frelse ved loven, 
ville han ikke ha blitt frelst. 

Paulus bruker hans gjenreisning til Guds gunst som et eksempel på rettferdig-
gjørelse ved tro. Tilgivelsen var Guds nåde i handling. Dette er enda et eksempel 
på rettferdiggjørelse ved tro i GT. Mange i det gamle Israel var nok legalister, men 
jødenes religion var en nådens religion. Legalismen var en forvrengning av den, ikke 
dens opphav. 

Tenk på Davids synd og gjenreisning (2 Sam 11.12; Sal 51). Hvordan kan du finne 
håp i denne historien? Sier den noe om hvordan vi skal behandle slike som har 
syndet grovt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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GJELD ELLER NÅDE?

Paulus tar opp mer enn bare teologi. Vi er ved kjernen i både frelsen og vårt gudsfor-
hold. Det er bare naturlig å bli innadvendt og se på seg selv og sine gjerninger hvis 
man tror at man må vinne Guds gunst og nå en viss grad av hellighet før man kan bli 
tilgitt og kjent rettferdig. Vår tro kan bli en selvopptatt tro. Da duger den ikke.

Det blir lettere og mer naturlig å fokusere på Guds kjærlighet og nåde i stedet for 
seg selv hvis man fatter at rettferdiggjørelsen er en gave fra Gud, en gave vi får uten 
å ha gjort oss fortjent til den. 

For hvem tror du åpenbarer Guds karakter og kjærlighet – den som er opptatt av 
seg selv eller den som er opptatt av Gud? 

Les Rom 4,6–8. Hvordan utbroderer Paulus temaet rettferdiggjørelse ved tro?

«I tro må synderen komme til Jesus, påberope seg hans stedfortredende død, legge 
sin syndebyrde på syndebæreren og motta hans tilgivelse. Det var derfor Jesus kom 
til denne verden. Slik blir Kristi rettferdighet tilregnet angrende og troende syndere. 
De blir medlemmer av Guds familie, barn av himmelens konge.» – På fast grunn,  
1. bok, side 210 [1SM 215].

Videre sier Paulus at frelse ved tro ikke bare er for jødene, men også for hednin-
gene. (Rom 4,9–12). Teknisk sett var jo ikke Abraham jøde. Han var av hedensk ætt 
(Jos 24,2). Skillet mellom jøder og hedninger fantes ikke på hans tid. Da Abraham 
ble kjent rettferdig (1 Mos 15,6), var han ikke engang omskåret. Så han ble far til 
både de uomskårne og de omskårne. Derfor kunne Paulus bruke ham til å vise 
at frelsen gjelder alle. Kristus døde for alle, uten å skjele til rase og nasjonalitet 
(Hebr 2,9).

Hvorfor er all fordom ut fra rase, etnisitet og nasjonalitet forferdelig i lys av kor-
sets universelle natur og det som korset lærer om alles menneskeverd? Hvordan 
kan vi lære å se våre fordommer og la Guds nåde rense dem fra sinnet?

__________________________________________________________________________________________________________________
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LØFTET

I dag for 500 år siden slo Martin Luther opp sine 95 teser på kirkedøren i 
Wittenberg. Dagens emne er kjernen i frelse ved tro. 

I Rom 4,13 stilles «løfte» og «lov» opp mot hverandre. Paulus vil legge frem det 
gammeltestamentlige grunnlaget for sin lære om rettferdiggjørelse ved tro. Han 
bruker Abraham som eksempel, han som alle jøder betraktet som sin stamfar. Abra-
ham måtte bli rettferdiggjort på et annet grunnlag enn lov. Gud lovte ham at han 
skulle «arve verden». Abraham trodde løftet: Han aksepterte altså den rollen som 
lå i dette. Derfor aksepterte Gud ham og arbeidet gjennom ham for å frelse verden. 
Dette er et godt eksempel på at nåden var virksom da. Det var utvilsomt derfor Pau-
lus brukte det. 

Les Rom 4,14–17. Hvordan fortsetter Paulus sin utlegning av frelse ved tro som en 
sentral tanke i GT? Se også Gal 3,7–9.

Som nevnt må vi ha i mente hvem Paulus skrev til. De jødekristne var fortrolige med 
GTs lover, og mange trodde at frelsen sto og falt på hvor godt de holdt loven, enda 
dette ikke var GTs lære. 

Da Paulus ville rette opp denne misforståelsen, forklarte han at Abraham (før 
loven ble gitt på Sinai) ikke mottok løftene på grunnlag av lovgjerninger (loven – 
Toraen og seremonilovene – var jo ennå ikke gitt), men ved tro. 

Selv om Paulus hadde tenkt på bare moralloven, som jo i prinsippet fantes før 
Sinai, så står poenget ved makt. Eller det blir enda tydeligere! Søker man å motta 
Guds løfter gjennom loven, blir troen unyttig. For det er troen som frelser. Loven 
fordømmer. Han viser hvor håpløst det er å søke frelse i det som fører til fordømmel-
se. Alle, både jøder og hedninger, har brutt loven, og derfor trenger alle det samme 
som Abraham: Jesu frelsende rettferdighet som tilregnes oss ved tro (den sannheten 
som førte til reformasjonen).

__________________________________________________________________________________________________________________
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LOV OG TRO

I går så vi at Paulus viste til Guds behandling av Abraham som bevis for at frelsen 
kommer av løftet om nåde, ikke gjennom loven. Så hvis jødene ville bli frelst, måtte 
de slutte å stole på sine gjerninger og ta imot løftet til Abraham, som ble oppfylt ved 
Messias’ komme. Dette gjelder både for jøder og hedninger som tror at deres «gode» 
gjerninger kan gi dem et rett forhold til Gud. 

«Den tese at mennesket kan frelse seg selv ved sine egne gjerninger, var grunnla-
get for enhver hedensk religion. ... Hvor som helst det blir hevdet, har menneskene 
ikke lenger noe vern mot synd.» Alfa og Omega, bind 4, side 24–25 [DA:35,36]. Hva 
vil det si? Hvordan utsetter vi oss for syndens kraft når vi tror at vi kan bli frelst ved 
egne gjerninger?

Hvordan forklarte Paulus sammenhengen mellom lov og tro i Galaterbrevet? 
Gal 3,21–23.

Hadde det vært noen lov som kunne gi liv, så ville det ha vært Guds lov. Men Paulus 
sier at ingen lov kan gi liv, ikke engang Guds lov, for alle har brutt loven og står 
under dens fordømmelse. 

Men troens løfte, som er åpenbart i Kristus, setter alle som tror, fri fra å være 
«under loven», det vil si fra å bli tynget ned og fordømt i forsøket på å vinne frelse 
gjennom den. Loven blir en byrde når den forkynnes uten troen, uten nåden. For 
uten nåde, uten den rettferdigheten som kommer av troen, betyr det å være under 
loven at man er under syndens makt og fordømmelse. 

Hvor viktig er rettferdiggjørelse ved tro for din vandring med Gud? Hvordan kan 
du unngå at vandringen blir så overskygget av andre sider ved sannheten at du 
mister den store sannheten av syne? For hva gagner alt det andre uten dette? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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LOVEN OG SYNDEN

Mange sier at loven er avskaffet i den nye pakt, og de siterer tekster som de tror bevi-
ser dette. Men det skorter på både logikken og teologien bak denne påstanden. 

Les 1 Joh 2,3–6; 3,4 og Rom 3,20. Hva sies om lov og synd? 

For noen hundre år siden skrev forfatteren Jonathan Swift: «Men vil noen si at 
dersom parlamentet fjernet ordene drikking, bedrag, løgn og tyveri fra språket og 
ordbøkene, så ville vi neste morgen våkne og være avholdende, ærlige og rettferdige, 
og elske sannheten? Er det rimelig å tro det?» – Jonathan Swift, A Modest Proposal 
and Other Satires (New York, 1995), side 205.

Hvorfor er det galt å lyve, drepe og stjele hvis Guds lov er opphevet? Hvis 
Guds lov er endret, må jo også definisjonen av synd være endret. Og hvis Guds 
lov er avskaffet, da må vel også synden være avskaffet. Men hvem tror det? (Se 
også 1 Joh 1,7–10; Jak 1,14.15.)

I NT møter vi både loven og evangeliet. Loven viser hva som er synd, og evange-
liet peker på botemidlet mot synden: Jesu død og oppstandelse. Hvis det ikke finnes 
noen lov, så er det heller ingen synd, og hva skal vi så frelses fra? Det er bare hvis 
loven fortsatt er gyldig at evangeliet gir mening. 

Mange sier at korset har avskaffet loven. Merkelig, for korset viser nettopp at 
loven ikke kan avskaffes eller endres. Hvorfor kan Gud oppheve eller forandre loven 
etter Jesu død på korset når han ikke kunne gjøre det før? Hvorfor kvittet han seg 
ikke med loven da mennesket falt i synd. Det ville ha spart oss for den straffen som 
lovbruddet førte til. Og Jesus ville ikke ha behøvd å dø. Jesu død viser at hvis loven 
kunne ha blitt endret eller avskaffet, så burde det ha skjedd før, ikke etter korset. Jesu 
død er det klareste beviset for at loven står ved makt. Han døde nettopp fordi loven 
ikke kan endres. Hadde det vært mulig å forandre loven slik at den kunne tilpasses 
vår falne natur, ville vel det ha vært en bedre løsning på syndens problem enn at 
Jesus måtte dø? 

Ville utroskap ha gitt offeret mindre smerte hvis det ikke hadde vært noen gud-
dommelig lov mot det? Hvordan gjør svaret det lettere å forstå hvorfor Guds lov 
fortsatt gjelder? Hvordan har du opplevd følgene av å bryte Guds lov?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Tilregnet rettferdighet», side 389 i På fast grunn, bind 1; «Mot ukjent 
land» i Alfa og Omega, bind 1, side 105ff [PP 125–127] og «Loven og paktene» 
side 339ff [PP 363–364]; «Jesu programtale» i Alfa og Omega, bind 4, side 253–268 
[DA 298–314], «Ny konfrontasjon» i samme, bind 5, side 153–161 [DA 601–609] og 
side 316–317 i samme [DA 762, 763].

«Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde» 
(Rom 4,4). Apostelen forklarer den siterte teksten (1 Mos 15,4–6) som konklusjon og 
bevis for at rettferdiggjørelsen er av tro og ikke av gjerninger. Dette gjør han først 
og fremst ved å forklare betydningen av ordene ‘derfor regnet Gud ham som rett-
ferdig’. Dette forklarer at Gud mottar (syndere) av nåde og ikke på grunn av deres 
gjerninger.» – Martin Luther: Commentary on Romans, side 82.

«Hvis Satan kan få menneskene til å verdsette sine egne gjerninger som 
fortjeneste og rettferdighet, da vet han at han kan overvinne dem med fristelser 
og gjøre dem til sitt bytte ... Stryk blodet fra Golgatas lam på dørstolpen, og du er 
trygg.» – Advent Review and Sabbath Herald, 3. september 1889.

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hvorfor er det så viktig å forstå frelse ved tro alene, uten lovgjerninger? 

Hvilke feil kan denne kunnskapen beskytte oss mot? Hvilke farer utsetter vi 
oss for når vi mister denne sannheten av syne? 

2.  Hvilke andre grunner kan du gi for at Guds lov fortsatt står ved makt, selv om 
loven og lydighet mot den ikke er det som frelser oss? 

3.  Stridens kjerne under reformasjonen var: Hvordan blir vi frelst? Hvordan kan 
vi fritt tale om forskjellen mellom protestanter og katolikker i denne viktige 
saken, uten å angripe noen person? 

4.  Som rettferdiggjorte syndere har vi fått Guds nåde og ufortjente gunst selv 
om vi har syndet mot ham. Hva bør dette få å si for vår behandling av andre? 
Hvor mye nåde og godhet viser vi dem som har gjort oss urett og ikke fortje-
ner noe av oss? 
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TRE MIRAKLER PÅ SYKEHUSET
Natalja Grigorjeva, Russland

Jeg ble døpt som nittenåring, men forlot menigheten 
etter et halvt år, og var borte i 33 år. Men tre mirakler 

førte meg tilbake.
Det første kom da min søster Olga ble syk. Hun er 

adventist og bor i en annen by. Nå skulle hun ha en 
fjerde operasjon. Olga ringte og ba meg be. Røntgen 
hadde avslørt en svulst. Det så ut som kreft.

Jeg ba. Jeg lovte å slutte med alkohol, tobakk og flesk 
hvis Gud ville hjelpe Olga. I de to ukene før operasjonen 
sluttet jeg med alt dette.

På operasjonsdagen fikk jeg SMS fra Olga. ”De gjorde ikke noe. Jeg reiser hjem.” Jeg hadde 
fryktet dette. Jeg ringte: ”Hvorfor opererte de ikke?” Olga svarte: ”De tok et nytt bilde. Nå var det 
ikke noe galt. Jeg er frisk!”

Jeg takket Gud hver dag den uken. På lørdag gikk jeg på jobb, men fikk ikke fred. Jeg slapp 
det jeg holdt på med og kjørte til adventistkirken. Jeg var hjemme. Den dagen overga jeg meg til 
Jesus.

Fire år gikk. I 2015 fikk vår gamle mor et massivt slag. Vi skyndte oss til sykehuset. Denne 
sterke kvinnen, som hadde oppdratt fire jenter, lå og så tomt på oss.

Vi ba for henne i to uker. Til slutt tok vi henne med hjem. En uke senere reiste hun seg brått og 
begynte å gå. Et barnebarn hylte av glede da hun så det. ”Vi må takke Gud,” sa hun. Det gjorde vi.

Så, i 2016 fikk jeg vite at far på 79 lå i koma etter å ha blitt påkjørt av en buss. Far var ateist og 
hadde skilt seg fra mor da jeg var 13. Han sluttet å snakke med meg da jeg sa at jeg gikk i kirken, 
og han kastet alle DVD-er med prekener og kristne filmer jeg sendte. Han rev også i stykker en 
bibel. 

Far bodde langt borte, så vi kunne ikke besøke ham. Da Olga og mor var syke, ba vi om hel-
bredelse. Nå ba vi om at han måtte våkne og få sjansen til å ta imot Jesus før han døde. 

Den tredje dagen våknet han, klar i hodet og ville vite hvorfor han var på sykehus.  Tre timer 
senere var han død. Bare Gud vet hva han tenkte på i løpet av de tre timene. Men jeg er glad at 
han fikk en siste sjanse.

Be, be for dine barn, dine foreldre og dine naboer. Gud hører og svarer.
En del av offeret 13. sabbat går til å bygge et senter i hjembyen min, Rostov-na-Donu. Takk 

for at dere hjelper med bønn og gaver.

• Rostov er en stor havneby ved elva 
Don. På 1800-tallet eksporterte man 
mye hvete, tømmer og jern herfra.

• Rostov-na-Don omtales iblant som 
”Porten til Kaukasus”.

• Regionen produserer store meng-
der solsikkeolje.
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Bakgrunnsstoff
Rom 5.

Minnevers
Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus 
Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, 
og vi er stolte over håpet om Guds herlighet (Rom 5,1.2). 

Paulus har vist at rettferdiggjørelsen (at Gud tar imot oss) ene og alene skyldes troen 
på Jesus Kristus, for det er bare hans rettferdighet som kan gi oss et rett forhold 
til Gud. Paulus tar utgangspunkt i dette og utdyper emnet. Han viser at frelsen må 
komme av tro og ikke av gjerninger, ikke engang for en som var så «rettferdig» 
som Abraham. Apostelen viser oss den store sammenhengen: opphavet til synd 
og lidelse og død, samt at løsningen er å finne i Kristus og det han har gjort for 
menneskeheten. 

Gjennom ett menneskes fall (Adam) ble hele menneskeheten rammet av fordøm-
melse, fremmedgjøring og død. Ved ett menneskes seier (Jesus) fikk hele verden et 
nytt forhold til Gud. Ved troen på Jesus kunne deres synder tilgis og straffen ettergis 
for evig og alltid. 

Paulus viser kontrasten mellom Adam og Jesus: Kristus kom for å rette opp det 
Adam hadde gjort, slik at han kunne frelse dem som var et offer for Adams synd. 
Grunnlaget for alt dette er Kristi kors og hans død i vårt sted. Der kan alle, både 
jøder og hedninger, finne frelse i Frelseren, som ga sitt blod for at alle som tar imot 
ham, kan bli kjent rettferdig. 

Dette emnet er vel verd å utdype, for her hviler hele vårt håp.
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RETTFERDIGGJORT VED TRO

Les Rom 5,1–5. Sammenfatt budskapet nedenfor. Hva taler mest til deg? 

«Er blitt rettferdige» står i perfektum. Det viser at handlingen er fullført. Vi er blitt 
erklært rettferdige, eller betraktet som rettferdige, ikke fordi vi har holdt noen lov, 
men fordi vi har tatt imot Jesus. Det fullkomne livet som Jesus levde, hans full-
komne lydighet mot loven, er blitt godskrevet oss. 

Og all vår synd er lagt på Jesus. Gud ser på det som om Jesus har begått synden, 
ikke vi. Slik kan vi slippe vår straff. Straffen falt på Kristus i vårt sted. Kan en syn-
der få et bedre budskap enn dette? 

Det greske ordet for «er stolte» i Rom 5,3 kan også oversettes «gleder oss». De 
som er rettferdiggjort, kan glede seg midt i prøvelsene fordi de har satt sin lit til Je-
sus Kristus. De er trygge på at Gud vil la alt ende godt. Det vil være en ære for dem 
å lide for Kristi skyld. (Se 1 Pet 4,13.)

Legg også merke til rekkefølgen i Rom 5,3–5. 
1. Utholdenhet. Det greske ordet hupomone betyr «utholdenhet». En slik egenskap 

får vi når vi blir i troen under prøvelsene og ikke mister av syne det håpet vi har til 
Kristus. 

2. Prøvet sinn. Ordet dokime betyr bokstavelig talt «å være godkjent», herav «ka-
rakter» eller mer bestemt, «godkjent karakter». Den som er tålmodig i prøvelser, kan 
utvikle en godkjent karakter. 

3. Håp. Utholdenhet og et prøvet sinn fører til håp, det håpet vi har i Jesus, og 
løftet om frelsen i ham. Når vi holder oss til Jesus i tro, omvendelse og lydighet, har 
vi grunn til å håpe. 

Hva er det du håper mer enn noe annet i livet? Hvordan kan dette håpet oppfylles 
i Jesus? Er du sikker på at du vil investere så mye håp i dette hvis det ikke kan 
oppfylles i Jesus?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DA VI VAR SYNDERE

Les Rom 5,6–8. Hva sier dette om Guds karakter, og hvorfor kan det gi oss håp?

Da Adam og Eva brøt Guds bud, tok Gud det første skrittet til en forsoning. Siden 
den gang har han tatt initiativet for å finne en frelsesvei og oppfordre menn og kvin-
ner til å godta den. «Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn» (Gal 4,4). 

Rom 5,9 sier at Jesus kan frelse oss fra Guds vrede. Hvordan skal det forstås? 

Om kvelden før utgangen fra Egypt beskyttet blodet på israelittenes dørkarmer den 
førstefødte fra den vreden som rammet dem. Slik garanterer Jesu Kristi blod at den 
som er blitt rettferdiggjort og fremdeles er det, blir beskyttet når Guds vrede ødeleg-
ger synden ved verdens ende. 

Enkelte har problemer med tanken om at en Gud som elsker kan være sint. Men 
det er nettopp fordi han elsker at hans vrede utfolder seg. Hvordan kan Gud, som 
elsker verden, unngå å være vred over synden? Hvis han ikke brydde seg om oss, 
ville han heller ikke bry seg om det som skjer her. Bare se deg om, se hva synden har 
gjort med skaperverket. Hvordan kan Gud unngå å være vred over slik ondskap og 
ødeleggelse? 

Hvilke andre grunner er det til å glede seg? Rom 5,10.11. 

I vers 10 har noen sett en henvisning til det liv Kristus levde her i verden mens han 
utviklet en fullkommen karakter som han ønsker å tilregne oss. Ja, Kristi rettferdige 
liv utrettet dette, men det later til at Paulus’ poeng er at Jesus, som døde, sto opp 
igjen og lever evig (se Hebr 7,25). Vi er frelst fordi han lever. Var han blitt i graven, 
ville vårt håp ha blitt borte med ham. Rom 5,11 fortsetter med de grunnene vi har til 
å glede oss i Herren.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DØD AV SYND

Døden er vår største fiende. Da Gud skapte mennesket, var det hans plan at det 
skulle leve evig. De færreste ønsker å dø, og hvis man gjør det, er det bare etter den 
største angst og lidelse. Døden strider mot grunnkreftene i vår natur. For vi er skapt 
til å leve evig. Vi skulle ikke kjenne til døden. 

Les Rom 5,12. Hva beskriver Paulus her? Hva er dette forklaring på? 

Det er få vers i Bibelen kommentatorene har vært mer uenige om enn dette. Grunnen 
er kanskje, slik SDA Bible Commentary, bind 6, side 529 sier, at kommentatorene 
«prøver å bruke teksten til noe annet enn Paulus hadde i tanke.»

For eksempel svarte de forskjellig på spørsmålet: Hvordan overførte Adam synd 
til sine etterkommere? Var etterkommerne medskyldige i Adams synd, eller står de 
skyldige overfor Gud på grunn av sin egen synd? Folk har lett etter svaret i teksten, 
men det var ikke dette som opptok Paulus. Det var noe helt annet. Han understreker 
noe han alt har sagt: «for alle har syndet» (Rom 3,23). Vi må innse at vi er syndere, 
for bare da kan vi forstå at vi trenger en frelser. Paulus vil at leserne skal innse akku-
rat hvor fæl synden er og hva som kom inn i verden gjennom Adam. Så viser han oss 
hva Gud tilbyr oss i Jesus som det eneste botemiddelet på den tragedien som rammet 
verden da Adam syndet. 

Men verset taler bare om problemet, døden i Adam, og ikke løsningen, som er liv 
i Kristus. Noe av det beste ved evangeliet er at døden er oppslukt av livet. Jesus gikk 
gjennom gravens port og rev den åpen. Han sier: «Jeg var død, men se, jeg lever i all 
evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket» (Åp 1,18). Jesus har nøklene, så 
fienden kan ikke holde sine ofre innestengt i graven. 

Hvordan har du opplevd dødens tragedie? Hvorfor må vi sette vårt håp til noe 
større enn oss selv eller det som denne verden kan tilby når vi står overfor denne 
fienden?

__________________________________________________________________________________________________________________
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FRA ADAM TIL MOSES 

Les Rom 5,13.14. Hva sier Paulus om loven?

Hva er det Paulus tar opp? Ordene «før loven kom» står som parallell til uttrykket 
«fra Adam til Moses». Han taler om tiden fra skapelsen til Sinai, før israelittenes 
lover og forordninger formelt ble gitt, altså også de ti bud. 

«Før loven kom» betyr frem til Guds krav ble konkretisert i lovgivningen ved 
Sinai. Synden fantes før Sinai. Noe annet var vel ikke mulig? Var ikke løgn, drap, 
utroskap og avgudsdyrkelse synd før da? Selvsagt var det tilfelle. 

Før Sinai hadde man en mer begrenset åpenbaring av Gud, men de visste nok til 
å være ansvarlige for sine gjerninger. Gud er rettferdig og straffer ikke noen uten 
videre. Også før Sinai døde folk, slik Paulus påpeker. Døden rammet alle. De hadde 
ikke syndet mot noe uttrykkelig uttalt bud, men de hadde syndet. De så Guds åpen-
baring i naturen, og den hadde de ikke tatt hensyn til. Derfor var de skyldige. «Hans 
usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens 
skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyld-
ning» (Rom 1,20). 

Hvorfor åpenbarte Gud seg mer inngående i «loven»? Rom 5,20.21.

Moralloven var med i undervisningen ved Sinai, enda den fantes før dette. Men 
ifølge Bibelen var dette første gang at den ble skrevet ned og forkynt for mange. 

Da israelittene sammenlignet seg med Guds krav, innså de at de ikke strakk til. 
Med andre ord: «synden» ble stor. Plutselig så de hvor stor deres synd var. De fikk 
denne åpenbaringen for at de skulle se at de trengte en frelser og ta imot den nåde 
som Gud tilbød dem helt gratis. Som før sagt, GTs tro var ikke legalistisk. 

Hvordan viser lovene i ditt land hva mennesker mener om rett og galt? Hvis sam-
funnets lover kan gjøre det, hva da med Guds evige lov?

__________________________________________________________________________________________________________________
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JESUS, DEN SISTE ADAM

Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett men-
neskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets 
ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange 
rettferdige» (Rom 5,18.19). Hva er kontrasten? Hva er vårt håp i Kristus? 

Vi har ikke fått annet enn dødsdommen fra Adam. Men Kristus gikk i stedet for oss 
og sto der Adam falt. Han besto alle prøver på menneskets vegne. Han rettet opp 
Adams nederlag og fall, og som vår stedfortreder har han gjort at vi kan stå for Guds 
åsyn. Derfor er Jesus «den siste Adam». 

«Den siste Adam var et fritt menneske og ansvarlig for sine handlinger. Han var 
omgitt av innfule og misvisende krefter og hadde langt dårligere forutsetninger for 
å leve et syndfritt liv enn den første Adam hadde. Han var omgitt av syndere, men 
motsto alle fristelser til synd og bevarte sin uskyld. Han var alltid syndfri.» – SDA 
Bible Commentary, bind 6, side 1074. 

Hvordan sammenlignes det Adam og Kristus gjorde? (Rom 5,15–19). 

Se på begrepene som stilles opp mot hverandre her: død og liv, ulydighet og lydig-
het, fordømmelse og frifinnelse, synd og rettferdighet. Jesus utlignet alt det Adam 
hadde gjort! 

Ordet gave er brukt fem ganger i Rom 5,15–17. Fem ganger! Det er lett å se hvor-
for: Paulus sier at rettferdiggjørelsen er ufortjent, den kommer som en gave. Vi har 
ikke gjort oss fortjent til den. Vi må rekke frem hånden og ta imot gaven i tro. 

Hva var den beste gaven du noen gang har fått? Hvorfor var den så god, så spesi-
ell? Det var en gave, og ikke noe du hadde fortjent. Førte det til at du satte enda 
større pris på den? Hvorfor? Kan denne gaven sammenlignes med det vi har fått i 
Jesus?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Hjelp i hverdagen» i Helse og livsglede, side 357ff (MH:470–472); «Kristus er 
budskapets midtpunkt» i På fast grunn, side 380–382 (1SM:383, 384); «Katastrofen 
som utløste himmelens beredskap» i Alfa og Omega, bind 1, side 31ff [PP:60–62]; 
«Justification» side 7712–714 i SDA Encyclopedia. 

«Mange blir bedratt når det gjelder deres sanne tilstand. De forstår ikke at det 
naturlige hjerte er mer fullt av svik enn noe annet, og helt igjennom fordervet. De 
kler seg i sin egen rettferdighet, og er tilfreds med å nå opp til sin egen menneskelige 
standard for karakteren.» – På fast grunn, bok 1, side 316 [1SM:320]. 

«Det er et stort behov for å få Kristus forkynt som vårt eneste håp om frelse. Da 
læren om rettferdiggjørelse ved tro ble fremholdt ... ble det for mange som vann for 
tørste vandrere. Den tanken at Kristi rettferdighet blir tilregnet oss som en fri Guds 
gave, ble dyrebar for mange.» – På fast grunn, bok 1, side 357 [1SM:360].

«Hvem er et motbilde til ham som skulle komme (5,14). Hvordan er Adam et 
motbilde til Kristus? Adam ble årsak til sine etterkommeres død, enda de ikke hadde 
spist av det forbudte treet. Slik har også Kristus blitt den som gir rettferdighet til 
dem som hører ham til, selv om de ikke har opptjent noen rettferdighet. For på korset 
har han brakt (rettferdighet) til veie for alle mennesker. Bildet av Adams synd er i 
oss, for vi dør akkurat som om vi hadde syndet slik han gjorde. Kristi bilde er i oss, 
for vi lever akkurat som om vi hadde oppfylt all rettferdighet, slik han gjorde det.»  
– Martin Luther: Commentary on Romans, side 96, 97.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvordan skal vi forstå dette sitatet fra Ellen G. White: «Vi trenger å granske 

Guds ord langt mer inngående. Spesielt Daniel og Åpenbaringen bør få vår 
oppmerksomhet som aldri før i vår historie. Vi vil kanskje ha mindre å si på 
visse punkter, som dette med romermakten og pavedømmet. Men vi bør gjøre 
oppmerksom på hva profetene og apostlene har skrevet under Guds hellige 
Ånds inspirasjon.» – Evangelism, side 577.

2.  Tenk på døden og hva den gjør, ikke bare med livet, men med livets mening. 
Mange forfattere og filosofer har beklaget seg over livets meningsløshet 
fordi det ender i evig død. Hva kan vi si til det? Hvordan kan håpet i Jesus sies 
å være det eneste svaret på meningsløshet? 

3.  Slik Adams synd ga alle en syndig natur, slik gir Jesu seier oss løftet om evig liv 
hvis vi tar imot det i tro. Hva er det som gjør at folk kvier seg for å ta imot dette 
løftet når det er en så vidunderlig løsning? Hvordan kan vi hjelpe dem som søker 
en bedre forståelse av det som Kristus tilbyr og det han har gjort for dem? 
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INGEN SKOLEGANG PÅ LØRDAG
Nikita Kirkatsjev (22), Russland

Mor er adventist og fortalte om Gud da jeg var liten, 
men far nektet meg å gå kirken. Ikke før jeg var 

18, sa han.
18 år gammel dro jeg til Rostov for å studere til arki-

tekt. Det første jeg gjorde, var å finne en adventistkirke. 
Jeg fikk straks problemer. Lærerne sendte meg brev 

for hver time jeg skulket på lørdager. Det ble mange 
brev. Blir det for mange, kan du bli utvist.

Far ble rasende. Han hadde nok håpet at jeg skulle 
glemme Gud da jeg ble 18. Jeg sa at jeg var glad i ham, 
men enda mer glad i Gud. Mor var lykkelig for at jeg 
satte Gud først. Hun siterte Jesaja 41,10 for meg. Hun ba, og jeg ba.

Jeg spurte dekanen om lov til å være borte på lørdager. Det kunne han ikke tillate av hensyn til 
de andre, sa han. Dermed måtte jeg spørre hver enkelt lærer om lov til å ta igjen arbeidet på andre 
dager. Det gikk i to år.

Først kunne ikke mine medstudenter forstå meg, men siden forsvarte de meg overfor lærerne. 
Men noen lærere mislikte meg. En dag ble jeg kalt inn på dekanens kontor. Han sa: ”Skulker du 
mer, utviser jeg deg.”

I kirken la vi frem saken i bønn. To pastorer forklarte dekanen hvorfor jeg uteble. Han sa at jeg 
fikk slippe hvis jeg gjorde andre ting for universitetet. Kunne jeg hjelpe til med noen helseutstil-
linger? Tingene roet seg. Men så ble han forflyttet og problemene startet igjen.

Det verste var da en lærer nektet meg å ta avsluttende eksamen. Alle hennes timer var på 
lørdag. Mine klassekamerater ga meg oppgavene og leverte for meg. Da jeg forklarte meg, sa hun 
bare: ”Kom på lørdag, eller glem det.”

Dette var slutten. Dekanen støttet meg ikke, og læreren ville ikke gi seg. Hun la til og med en 
oppsamlingseksamen til en lørdag. Jeg ba til Gud.

Kort tid etter traff jeg henne på gaten. Hun stoppet og så på meg. ”Kom til meg på kontoret og 
vis meg dine besvarelser,” sa hun. Gud hadde rørt ved henne. Jeg besto klassen.

Snart er jeg ferdig, og jeg engster meg ikke for fremtiden. Den siste eksamenen er ikke engang 
lagt til en lørdag.

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge et flerbrukssenter i Rostov-na-Don. Takk for at dere 
støtter evangeliet med sabbatsgavene.

• I Rostov tilhører de fleste den 
russisk-ortodokse kirke, men det 
er mange katolikker, noen jøder, 
buddhister og armenske kristne, 
samt protestanter.

• Av forfattere som forbindes med 
byen er Anton Tsjekhov, Mikhail Sjo-
lokhov, Maxim Gorkij og Aleksandr 
Solzjenitsyn.
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Bakgrunnsstoff
Rom 6; 1 Joh 1,8 –2,1.

Minnevers
Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under 
nåden (Rom 6,14).

Hvorfor skal vi bry oss om gode gjerninger hvis de ikke kan frelse oss? Hvorfor ikke 
holde ved i synd? 

I kapittel 6 får vi svaret. Her kommer forfatteren til det som gjerne omtales som 
«helliggjørelsen», vår seier over synd og en stadig klarere avspeiling av Kristi 
karakter. Ordet helliggjørelse er bare brukt to ganger i Romerbrevet. Det står i 
Rom 6,19.22 som det greske ordet hagiasmos, som betyr helliggjørelse. På norsk er 
det oversatt med henholdsvis «bli hellige» og «helliggjørelse».

Vil det si at Paulus er taus om det man vanligvis forstår med helliggjørelse? Nei.
I Bibelen betyr «å hellige» det samme som «å innvie», vanligvis til Gud. Dette 

fremstilles ofte som noe som alt er fullført. For eksempel: «alle dem som er blitt 
helliget» (Apg 20,32). De som er helliget, er altså innviet til Gud. 

Men denne bibelske bruken av «hellige» motbeviser på ingen måte betydningen 
av læren om helliggjørelsen eller det at helliggjørelsen tar hele livet. Bibelen gir 
sterk støtte til denne læren, men den bruker andre ord om den.

Denne uken skal vi se på en annen side ved frelse ved tro: det løftet om seier over 
synden i livet som man får som frelst i Jesus.



B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 7 57

Studium 7  /  18. november Søndag

DER SYNDEN BLE STOR

I Rom 5,20 sier Paulus: «Men der synden var stor, ble nåden enda større.» Altså: 
Samme hvor omfattende synden og dens resultater er, så kan Guds nåde takle den. 
Dette gir grunn til håp, spesielt når vi føler at synden er utilgivelig stor. I neste vers 
viser Paulus at selv om synden har ført til død, så har Guds nåde i Jesus overvunnet 
døden og kan gi evig liv.

Les Rom 6,1. Hvilken tankegang står Paulus overfor, og hva sier han til det i de 
neste versene?

I kapittel 6 skriver Paulus om hvorfor den som er erklært rettferdig, ikke skal synde. 
For det første skal vi ikke synde fordi vi har dødd bort fra synden. Dette utdyper han 
slik:

Når man senkes ned i vann i dåpen, symboliserer det en begravelse. Hva blir 
begravd? Syndens «gamle menneske» – det vil si det som begår synd, kroppen under 
syndens herredømme. Dermed blir «syndens legeme» tilintetgjort slik at vi ikke 
lenger tjener synden som en herre. Denne herren hersker over sine tjenere. Når det 
legemet som tjente synden er tilintetgjort, har ikke synden lenger herredømme over 
det. De som står opp fra vannets grav, fremstår som en ny skapning som ikke lenger 
tjener synden. De vandrer i et nytt liv. 

Kristus døde én gang for alle, men nå lever han for alltid. Slik dør også de som 
blir døpt, bort fra synden én gang for alle. De burde aldri mer komme under dens 
herredømme. Men alle troende vet jo at synden ikke blir borte fra livet som dugg for 
solen når vi kommer opp av vannet. Det at synden ikke hersker over oss, er ikke det 
samme som at vi slipper kampen mot den. 

«Her ser vi tydelig hva apostelen mener: Utsagn som: 1. «Vi døde bort fra syn-
den», 2. «Vi lever for Gud», osv., betyr at vi ikke gir etter for syndige lidenskaper og 
synd, selv om synden fortsatt bor i oss. Synden blir i oss til livets slutt, som det står 
i Gal 5,17: ‘For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøt-
tet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.’ Derfor 
bekjenner alle apostlene og de hellige at synd og syndige lidenskaper blir i oss til 
kroppen er blitt til jord og en ny (herliggjort) kropp vekkes til live, en kraft som er 
fri for lidenskap og synd.» – Martin Luther: Commentary on Romans, side 100.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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NÅR SYNDEN HERSKER

Hva er oppfordringen i Rom 6,12? 

Ordet herske viser at «synd» fremstilles som konge. Det greske ordet som er oversatt 
med «herske», betyr «å være konge» eller «fungere som konge». Synden påtar seg 
gjerne å herske over vår dødelige kropp og diktere vår oppførsel.

Når Paulus sier: «La ... ikke synden herske», er det underforstått at de som er 
erklært rettferdige, kan velge å si nei til at synden skal ha plassen som konge i livet. 
Det er her viljen har sin plass. 

«Det du behøver, er å forstå hva viljen egentlig betyr. Viljen er den makt som 
hersker i menneskenaturen – evnen til å beslutte eller til å velge. Alt avhenger av 
hvordan viljen blir brukt. Gud har gitt menneskene evnen til å velge, men de må selv 
gjøre bruk av den. Du kan ikke forandre ditt hjerte, du kan ikke gi din hengivenhet 
til Gud, men du kan velge å tjene ham. Du kan gi ham din vilje, og så vil han virke 
i deg både å ville og å virke til hans velbehag. På den måten kommer hele din natur 
inn under Kristi Ånds innflytelse. Dine følelser vil dreie seg om ham, og dine tanker 
vil være i harmoni med ham.» – Veien til Kristus, side 53–54 [SC 47].

Ordet som er oversatt «lyster» i Rom 6,12, betyr «lengsler». Lengslene kan gjelde 
både godt og ondt, men når synden hersker, får den oss til å lengte etter det onde. 
Disse lengslene er sterke, helt uimotståelige hvis vi kjemper alene mot dem. Synden 
er en grusom tyrann. Den blir aldri fornøyd og forlanger alltid mer. Det er bare ved 
tro (når vi gjør krav på løftet om seier) at denne herskeren kan kastes ut. 

Ordet derfor i Rom 6,12 er viktig. Det viser tilbake til det som alt er sagt, spesielt 
i de to versene foran. De døpte lever nå «for Gud». Så Gud er midtpunktet i deres 
nye liv. Når mennesket tjener Gud og gjør det som behager Gud, kan det ikke samti-
dig tjene synden. Det er «levende for Gud i Kristus Jesus». 

Gå tilbake til Ellen White-sitatet i dagens avsnitt. Se hvor sentralt den frie viljen 
står. Vi er moralske skapninger med fri vilje. Vi kan velge rett eller galt, godt 
eller ondt, Kristus eller verden. Følg med hvordan du bruker din frie vilje det 
neste døgnet. Hvordan bruker eller misbruker du den hellige gaven? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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IKKE UNDER LOVEN, MEN UNDER NÅDEN

Les Rom 6,14. Hvordan skal verset forstås? Betyr det at de ti bud ikke lenger er 
bindende? Hvis nei, hvorfor ikke?

Rom 6,14 er et av de viktigste vers i Romerbrevet. Det er da også et vers som ofte 
blir sitert av dem som mener at sabbatsbudet er opphevet. 

Men det er ikke dette som verset tar opp. Som vi alt har sagt: Hvordan kan mo-
ralloven være avskaffet og synden likevel være en realitet? Det er jo moralloven som 
definerer synd! Les det som går forut for dette i Romerbrevet. Om man så leste bare 
kapittel 6, blir det vanskelig å forstå hvordan Paulus kan tale om syndens realiteter 
og så plutselig si: «Forresten, moralloven, de ti bud, som sier hva synd er, de er op-
phevet.» Det henger ikke sammen. 

Paulus sier at synden hersker over den som lever «under loven» – altså under den 
jødedommen som ble praktisert på hans tid, med alle dens menneskeskapte forskrif-
ter og bestemmelser. Men de som lever under nåden, overvinner synden, for de har 
loven skrevet i hjertet, og Guds Ånd leder dem. Synden må ned av tronen når vi tar 
imot Jesus Kristus som Messias, blir erklært rettferdige i ham, døpt til hans død, får 
«det gamle menneske» tilintetgjort og står opp igjen til et nytt liv. Husk at dette er 
sammenhengen for verset: løftet om seier over synd. 

Vi må ikke definere «under loven» altfor snevert. De som tror de lever «under 
nåden», men ikke holder Guds lov, møter ikke nåde, men dom. «Under nåden» betyr 
at den fordømmelsen som loven rammer synderen med, er fjernet ved Guds nåde i 
Jesus. Nå som vi ikke lenger er under den dødsdommen som loven feller over oss, 
lever vi et nytt liv: et liv som kjennetegnes av at vi har dødd bort fra selvet og ikke 
lenger er syndens slaver. 

Hvordan har du opplevd det nye livet i Kristus? Hva kan du vise til som bevis for 
hva Kristus har gjort i deg? Hva tviholder du på, og hvorfor må du gi slipp på det 
også? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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SYND ELLER LYDIGHET?

Les Rom 6,16. Hva mener Paulus? Hvorfor maler han alt svart/hvitt? Det er enten 
eller, ingen mellomting. Hva bør kontrasten si oss? 

Paulus vender tilbake til forståelsen av at troens nye liv ikke er noen unnskyldning 
for å synde med overlegg. Troen gjør at vi kan seire over synd. Det er bare ved tro at 
vi kan vinne den seieren vi er lovet. 

Paulus har personifisert synden som en konge som herser med sine undersåtter. 
Nå kommer han tilbake til bildet av synden som en herre som krever lydighet av 
tjenerne sine. Han sier at vi kan velge herre. Vi kan tjene synden. Det fører til død. 
Eller vi kan tjene rettferdigheten. Det fører til evig liv. Noen mellomting finnes ikke. 
Det må bli det ene eller det andre, for til sist blir det enten evig liv eller evig død. 

Les Rom 6,17. Hvordan utdyper Paulus verset foran?

Merk at lydighet henger sammen med riktig lære. Det greske ordet for «lære» betyr 
«undervisning». De kristne i Roma har lært kristentroens grunnprinsipper og er 
lydige mot dem. Når man «av hjertet» ble lydig mot den sanne lære og en sunn 
undervisning, ble man «slaver for det som er rett» (Rom 6,18). Noen sier at læren er 
uvesentlig, bare vi viser kjærlighet. Dette er en altfor enkel fremstilling av noe som 
ikke er helt enkelt. Vi har før sett at Paulus var bekymret over den falske læren som 
hadde forledet menigheten i Galatia. Så vi må være på vakt overfor alt som svekker 
den sunne lære. 

Slaver av synd eller slaver for det som er rett. Det er en stor kontrast. Er vi ikke 
frelst på ordentlig hvis vi synder etter dåpen? Les 1 Joh 1,8–2,1. Hvordan kan vi 
komme til å synde selv om vi følger Kristus? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FRI FRA SYND 

Ha det vi har studert så langt i Rom 6 i bakhodet og les versene 6,19–23. 
Sammenfatt innholdet. Bruk linjene nedenfor. Still deg spørsmålet: Hvordan kan de 
sannhetene Paulus tar opp her, bli en realitet i mitt liv? Hva står på spill?

Det Paulus skriver, viser at han er innforstått med menneskets falne natur. Han 
beskriver hvordan vi er «svake, av kjøtt og blod». Han vet hva vår syndige natur kan 
finne på når vi gir den lov. Derfor må vi bruke viljens makt, sier han – den makten vi 
har til å overgi oss og vår svake kropp til en ny herre: Jesus, som setter oss i stand til 
å leve et liv i rettferdighet. 

Rom 6,23 brukes ofte for å vise at straffen for synd – lovbrudd – er døden. Ja, 
syndens straff er døden. Men døden er ikke bare syndens straff. Vi må se den slik 
Paulus skildrer den som en slaveeier som holder sine slaver nede og lurer dem ved å 
lønne dem med døden. 

Se også hvordan Paulus fremstiller de to herrene: Tjener vi den ene, behøver vi 
ikke å tjene den andre. Igjen er valget klart: den ene eller den andre. Noen tredje vei 
finnes ikke. Men alle vet at frihet fra syndens slaveri ikke betyr syndfrihet. Vi slip-
per heller ikke å slåss og lide nederlag, iallfall iblant. Nei, det betyr at vi ikke lenger 
blir dominert av synden. Den er fremdeles en realitet i livet og gjør at vi hver dag må 
ty til løftene om seier over synd. 

Så verset er en sterk appell til dem som tjener synden. Tyrannen tilbyr bare døden 
som lønn for skammeligheter. Derfor bør ethvert fornuftig menneske ønske å slippe 
fri fra tyrannen. De som tjener rettferdigheten, gjør det som er godt og prisverdig. 
Ikke for å bli frelst, men som en frukt av det nye livet de har fått. Gjør de det for å 
fortjene frelsen, misforstår de poenget med evangeliet og frelsen. Da forstår de heller 
ikke hvorfor de trenger Jesus. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Victory Appropriated», side 105, 106 i Messages to Young People, 
side 105, 106; «Det rette motiv for vår gudstjeneste» i I naturens tempel, side 81–102 
[MB 79–101]; «Appeal to the Young», side 365 i Testimonies for the Church, bind 3; 
side 1074, 1075, i SDA Bible Commentary, bind 6.

«[Jesus] ga ikke sitt samtykke til synd. Ikke engang med en tanke gav han etter for 
fristelse. Slik kan det også være med oss. Kristi menneskelighet var forent med det 
guddommelige. Han ble satt i stand til striden ved at Den hellige ånd tok bolig i ham. 
Han kom for å la oss få del i guddommelig natur. Så lenge vi er forent med ham ved 
tro, har synden ikke mer herredømme over oss. Gud vil at vi i tro skal gripe fatt i 
Kristi guddommelighet, så vi kan oppnå en fullkommen karakter.» – Alfa og Omega, 
bind 4, side 96–97 [DA 123].

«Da vi ble døpt, lovte vi å kutte all kontakt med Satan og hans krefter og fremme 
Guds rike med hjerte, sjel og sinn ... Faderen, Sønnen og Den hellige ånd har lovt 
å samarbeide med mennesker som helliger seg til Gud.» – SDA Bible Commentary, 
bind 6, side 1075. 

«Å bekjenne kristendommen uten å ha tilsvarende tro og gjerninger, er til ingen 
nytte. Ingen kan tjene to herrer. Den ondes barn er deres egen mesters tjenere. Den 
de overgir seg til som tjenere for å lyde ham, er ham underlagt. Og de kan ikke 
bli Guds tjenere før de forsaker djevelen og alle hans gjerninger. Den himmelske 
kongens tjenere tar ikke del i de forlystelser og fornøyelser som Satans tjenere tar del 
i uten at det skader dem, selv om de ofte gjentar at slike fornøyelser ikke gjør noe. 
Gud har åpenbart hellige og opphøyde sannheter for å skille sitt folk fra de gudløse 
og rense seg selv et folk. Syvendedags-adventistene bør leve etter sin tro.» – Testi-
monies for the Church, bind 1, side 404.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Vi har løfter om seier over synd. Likevel er alle – også de troende – klar over 

hvor syndige vi er og hvor lumsk hjertet kan være. Ser du noen selvmotsi-
gelse her? Begrunn svaret. 

2.  Fortell klassen om hva Kristus har utrettet i deg, hvilke forandringer du har 
opplevd og om ditt nye liv i ham.

3.  Vi må aldri glemme at frelsen ene og alene skyldes det Kristus har gjort for 
oss. Men hva er faren ved å legge så stor vekt på denne sannheten at vi glem-
mer den andre delen av frelsen: Det Jesus gjør i oss for å forvandle oss til sitt 
bilde? Hvorfor må vi forstå og vektlegge begge disse sidene ved frelsen? 
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KIRKEGÅRDSVANDRING
Surajo Khudjamkulova (34), Tadsjikistan

Som tenåring gikk Surajo i adventistkirken i to år. 
Men da hun ble 18, sluttet hun å gå og studerte til 

sykepleier. Hun ble gift, men det ble ingen lykke. Han 
gamblet, tok stoffer og slo.

En da fant Surajo fem Bibelen og åpnet den på måfå 
til Jesaja 5,4. Hun leste det flere ganger. Tårene presset 
på. Var hun vingården som hadde skuffet Gud? Hun ba: 
”Gud, hvis jeg skal bli hos mannen min, så få ham til å 
slutte å slå meg. La det bli mulig å tilbe deg sammen. 
Hvis jeg skal forlate ham, så la det skje fredelig. Jeg vil 
følge deg.”

Kort tid etterpå fortalte hun sin mann: ”Det er en jeg elsker høyere enn deg...” Han avbrøt 
henne: ”Visste jeg det ikke!”

”Nei, ikke sånn. Jeg elsker Jesus, og jeg vil at du skal elske ham også.”
”Da må du elske Muhammed. Han er vår profet, ikke Jesus,” sa han.
”Det handler ikke om profet eller ikke. Jesus er mer. Han er veien til frelse.”
En dag tapte hennes mann mye penger i et spill. Han var ruset på narkotika og ville heller gå 

i fengsel enn å ta skammen over ikke å kunne betale. Så han ville drepe Surajo. Han fikk henne 
med på kveldstur. Plutselig sto de på en kirkegård. Hun følte noe skarpt mot halsen. Han ville 
skjære den over.

Surajo grep armen hans. ”Hvorfor vil du drepe meg? Det er ikke verdt å gå i fengsel for meg.”
De sloss, og flere av fingrene hennes ble skåret inn til beinet. ”Jesus, redd meg!” ropte hun. 

”Stopp ham!” Så besvimte hun.
Hun våknet i sengen etter noen timer. Han hadde båret henne hjem. Nå kunne hun ikke leve 

med ham lenger, og han gikk med på å skilles. Men Surajo glemte løftet om å følge Jesus hvis 
hun fikk en fredelig skilsmisse.

Hun arbeidet nattskift på et sykehus. Så husket hun løftet, og ba Gud vise henne hvor hun 
skulle gå. ”Hvor finner jeg deg?”

Etter en lang natt på sykehuset gikk Surajo på feil buss. Hun merket det ikke før endeholde-
plassen. Da hun så seg om, la hun merke til en adventistbygning.  Hun skjønte at Gud hadde ført 
henne hit. Det var sabbats morgen, Surajo gikk inn. Dit går hun fremdeles.

En del av offeret 13. sabbat går til misjonsarbeid i Tadsjikistan. Landet har 8 mill. innbyggere, 
men bare 204 adventister. Takk for at dere husker landet i deres bønner og sabbatsgaver.

• Tadsjikistan er et fjelland i Sentral-
Asia. Språket er en persisk dialekt.

• Etter 70 år i Sovjetunionen er det 
mange som også taler russisk.

• 70 prosent av folket er under 30 
år.

• Nasjonalsporten er gusjtigiri, en 
slags bryting.
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Bakgrunnsstoff
Rom 7.

Minnevers
Men nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi 
Gud i et nytt liv i Ånden, og ikke i det gamle, etter bokstaven (Rom 7,6). 

Rom 7 er et av de kapitlene i Bibelen som det har vært mest strid om. SDA Bible 
Commentary sier: «[Rom 7,14–25] har vært et av de mest omdiskuterte avsnittene 
i hele brevet. Man har vært uenig om hvorvidt en så intens moralsk kamp kan være 
selvbiografisk, og i så fall om avsnittet handler om Paulus’ liv før eller etter omven-
delsen. Den mest liketil lesning av det Paulus skriver, er at det er tale om hans egen 
kamp med synden (se Rom 7,7–11; [Veien til Kristus, side 19; Testimonies for the 
Church, bind 3, side 475.] Det er nok også sant at han skildrer en konflikt som alle 
opplever i større eller mindre grad når de blir klar over Guds hellige lovs åndelige 
krav.» – The SDA Bible Commentary, bind 6, side 553.

Det er uenighet om hvorvidt Rom 7 skildrer Paulus’ erfaring før eller etter om-
vendelsen. Men det viktigste er uansett at Jesu rettferdighet dekker oss. Vi kan stå 
fullkomne for Gud i hans rettferdighet, og han lover å helliggjøre oss, gi oss seier 
over synd og forme oss etter sin «Sønns bilde». (Rom 8,29). Dette må vi vite og 
oppleve mens vi gjør vårt for å utbre «det evige evangelium» til «alle nasjoner og 
stammer, tungemål og folk» (Åp 14,6). 
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DØDE FOR LOVEN 

Les Rom 7,1–6. Hvordan illustrerer Paulus lesernes forhold til loven, og hva vil han 
oppnå med denne illustrasjonen? 

Paulus’ illustrasjon i Rom 7,1–6 er innfløkt, men nærlesning av avsnittet kaster lys 
over tankegangen. 

Det er gudstjenesteordningen som ble opprettet ved Sinai Paulus tar for seg. Det 
er ofte det han mener med ordet lov. Det var vanskelig for jødene å fatte at dette 
gudgitte systemet skulle ta slutt når Messias kom. Det er dette Paulus skriver om – 
jødekristne som fortsatt ikke er rede til å gi slipp på det som har vært en så stor del 
av livet. 

Det bildet Paulus anvender, er dette: en kvinne er gift med en mann. Loven binder 
henne til ham mens han lever. Hun kan ikke ha andre menn i hans levetid. Men når 
han dør, er hun ikke lenger under den loven som bandt henne til ham (vers 7). 

Hvordan anvender Paulus dette på det jødiske religionsvesen? Rom 7,4.5.

Når mannen er død, er ikke kvinnen lenger under loven som binder henne til ham. 
Og når jødene ved Kristus dør bort fra sitt gamle liv i kjødet, settes de fri fra den 
loven de hadde regnet med å holde inntil Messias oppfylte dens forbilder. 

Nå sto det jødene fritt å «gifte seg på nytt». De oppfordres til å gifte seg med den 
oppstandne Messias og bære frukt for Gud. Denne illustrasjonen brukte Paulus for å 
få jødene til å forstå at de kunne forlate det gamle systemet. 

Ut fra alt det Paulus og Bibelen ellers har forklart om lydighet mot de ti bud, gir 
det ikke særlig mening å påstå at det Paulus lærte, var at de ti bud ikke lenger gjaldt. 
De som bruker disse versene til å si noe sånt – at moralloven ble avskaffet – ønsker 
da heller ikke å si det helt slik. Det som de egentlig vil ha sagt, er bare at sabbaten på 
den syvende dag er opphevet, ikke resten av loven. Å tolke Rom 7,4.5 dit hen at det 
fjerde bud er avskaffet eller erstattet med søndag, er å gi versene en annen mening 
enn de var tiltenkt.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SYND OG LOVEN

Hvis nå Paulus taler om hele lovsamlingen fra Sinai, hva så med Rom 7,7? Der 
nevner han ett av de ti bud spesielt. Motbeviser ikke dette det vi sa i går, at Paulus 
ikke gikk inn for å avskaffe de ti bud? 

Nei. Igjen må vi huske at for Paulus står ordet lov for hele det systemet som 
ble innført på Sinai. Det var moralloven en del av, men bare en del. Derfor kunne 
Paulus sitere fra den og fra hvilken som helst annen del av jødedommen når han 
ville understreke sitt poeng. Men da dette systemet ble avskaffet ved Kristi død, så 
gjaldt ikke det moralloven, som hadde eksistert før Sinai og som også eksisterer etter 
Golgata. 

Les Rom 7,8–11. Hva sier Paulus om forholdet mellom lov og synd? 

Gud åpenbarte seg for jødene og fortalte dem hva som var rett og hva som var 
galt, både når det gjaldt moral, sivilrett, seremonier og helsespørsmål. Han sa også 
hvordan brudd på de ulike lovene skulle straffes. Opprør mot Guds åpenbarte vilje er 
synd. 

Så Paulus sier at han ikke ville ha visst om det var synd å begjære hvis ikke «lo-
ven» hadde fortalt ham det. Siden synd er brudd på Guds åpenbarte vilje, er man seg 
ikke bevisst å ha syndet når den åpenbarte viljen er ukjent. Når man blir kjent med 
Guds vilje, innser man at man er en synder og har en dødsdom hengende over seg. 
Slik sett dør man. 

Både her og i hele denne delen av brevet forsøker Paulus å bygge en bro som skal 
hjelpe jødene – som setter «loven» høyt – å se at Kristus har oppfylt den. Han viser 
dem at loven var nødvendig, men at den hadde en begrenset funksjon. Den skulle 
peke på behovet for frelse, den skulle ikke frelse oss.

«Paulus beskriver sin erfaring og gir oss innsikt i det som foregår ved 
omvendelsen. Han sier: ‘Før levde jeg uten loven’ – han følte ingen fordømmelse; 
‘men da budet kom,’ da hans samvittighet ble gjort oppmerksom på Guds lov, 
‘fikk synden liv, og jeg døde.’ Da så han seg selv som synder, under Guds lovs 
fordømmelse. Legg merke til at det var Paulus som døde, ikke loven.» – SDA Bible 
Commentary, bind 6, side 1076.

I hvilken forstand har du «dødd» for loven? Hvordan kan du i lys av dette forstå 
hva Jesus har gjort for deg ved å gi deg et nytt liv i ham? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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LOVEN ER HELLIG

Les Rom 7,12. Hvordan skal vi forstå dette verset i lys av det Paulus har talt om? 

Jødene hadde stor respekt for loven. Derfor taler Paulus så positivt han kan om den. 
Loven er utmerket til sitt formål, men den kan ikke løse den oppgaven som den ikke 
var tiltenkt, nemlig å frelse oss fra synd. Til det trenger vi Jesus, for loven – enten 
som hele det jødiske systemet eller bare moralloven – kan ikke frelse. Det kan bare 
Jesus og hans rettferdighet. Og den får vi ved troen. 

Hvem er skyld i denne «dødstilstanden», og hva skyldes den ikke? Hvorfor er det 
viktig å skille mellom de to? Rom 7,13.

I Rom 7,13 stiller Paulus «loven» i et best mulig lys. Han velger å gi synden skylden 
for sin forferdelige, syndige tilstand, ikke loven: Synden «vakte all slags begjær» 
(Rom 7,8). Loven er god, for Gud har gitt den til oss som en rettesnor, men som 
synder sto Paulus fordømt av den. 

Hvorfor hadde synden slik suksess med å avsløre Paulus som en stor synder? 
Rom 7,14.15.

Så Paulus trengte Jesus Kristus. Bare han kunne oppheve fordømmelsen (Rom 8,1). 
Bare Jesus Kristus kunne sette ham fri fra syndens slaveri. 

Paulus sier at han var «solgt som slave til synden.» Han er slave under synden. 
Han er ufri. Han kan ikke gjøre det han vil. Han prøver å gjøre det som den gode 
loven sier, men synden lar ham ikke gjøre det. 

Slik viste Paulus jødene at de trenger Messias. Han hadde allerede påpekt at seie-
ren bare er mulig under nåden (Rom 6,14). Denne tanken gjentas i Rom 7. De som 
lever under «loven», er syndens slaver. De har en nådeløs herre. 

Hvordan har synden slavebundet deg? Har du prøvd å eksperimentere med synd 
og trodd at du kan holde styr på den, men oppdaget at en ond og nådeløs makt 
har slavebundet deg? Velkommen etter! Slik er livet. Så hvorfor må du overgi deg 
til Jesus og la selvet dø hver dag?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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MENNESKET I ROM 7 

«Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. Så er det ikke lenger 
jeg som gjør det, men synden som bor i meg» (Rom 7,16.17). Hvilken kamp er dette?

Den hellige ånd bruker loven som et speil og overbeviser mennesket om at det ikke 
kan glede Gud siden det ikke oppfyller lovens krav. Når syndere prøver å oppfylle 
kravene, viser de at de er enige i at loven er god. 

Hva har Paulus alt sagt som han nå gjentar for å understreke det? Rom 7,18–20.

Den hellige ånd vil vise oss at vi trenger Kristus. Derfor lar han oss noen ganger få 
en erfaring som minner om den «gamle pakt». Ellen White beskriver Israels erfaring 
slik: «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. De mente at de selv var i stand til å frembringe rettferdighet. Derfor sa 
de: ‘Alt Herren har sagt, vil vi gjøre og adlyde’ (2 Mos 24,7). ... Likevel gikk det 
bare noen få 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. – Alfa og Omega, bind 1, 
side 346–347 [PP 371, 372].

Men fordi de ikke daglig fornyer sin tilhørighet til Kristus, er det mange som tje-
ner synden, enda så nødig de vil innrømme det. De tenker som så at de egentlig bare 
opplever en normal helliggjørelse og har langt igjen. I stedet for å gå til Jesus med 
sin synd og be ham om seier, tar de dekning i Rom 7, og tror at det er umulig å gjøre 
det som er rett. Jo da, kapitlet sier at det er umulig å gjøre det som er rett når man er 
syndens slave. Men vi kan ha seier i Jesus Kristus.

Seirer du over selvet og synden slik Kristus har lovet oss? Hvis nei, hvorfor ikke? 
Hvor er det du velger feil?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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REDDET FRA DØDEN

Les Rom 7,21–23. Hvordan har du opplevd denne kampen, også etter at du ble 
kristen? 

Paulus setter likhetstegn mellom loven i lemmene (kroppen) og syndens lov. Med sitt 
«kjøtt og blod» tjener han «syndens lov», sier han (Rom 7,25). Men tjener vi synden 
og adlyder dens lov, betyr det døden (se Rom 7,10.11.13). Så kroppen (slik den retter 
seg etter synden) kan med rette kalles «denne dødens kropp». 

Sinnets lov er Guds lov, Guds åpenbaring av sin vilje. Under Den hellige ånds 
overbevisning er Paulus enig i det loven sier. Med hodet har han besluttet å holde 
den, men da han prøvde, kunne han det ikke, for kroppen ville synde. Hvem har vel 
ikke opplevd denne kampen? Med hodet vet du hva du vil, men kroppen vil noe an-
net. 

Hvordan kan vi bli reddet ut av dilemmaet? Rom 7,24.25.

Paulus sier: «Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre!» Men noen har lurt på 
hvorfor han sier dette og så fortsetter å tale om den sjelskampen han later til å være 
reddet fra. Noen oppfatter takkeropet som en parentes. De mener det er et naturlig 
resultat av ropet: «Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp?» De mener at Paulus 
sammenfatter det han har sagt i versene foran og atter bekjenner at han kjemper mot 
syndens makt, før han går videre med en lengre utredning om den store redningen 
(Rom 8).

Andre sier at Paulus med ordene «altså tjener jeg» mener: «overlatt til meg selv, 
når Kristus ikke tas med i beregningen». Uansett hvordan vi forstår Rom 7,24.25, 
står dette fast: Uten Kristus er vi hjelpeløse mot synden. Med Kristus har vi et nytt 
liv i ham, et liv der vi har del i løftene om seier hvis vi gjør krav på dem (selv om 
selvet alltid vil gjøre seg gjeldende). Akkurat som ingen kan puste eller hoste eller 
nyse for deg, kan heller ingen annen overgi seg til Kristus for deg. Bare du kan gjøre 
det. Det finnes ingen annen utvei om du vil seire, slik vi er lovet i Jesus. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Det finnes ingen sikkerhet, hvile eller rettferdighet for den som overtrer Guds 
lov. Man kan ikke håpe på å stå uten skyld for Gud og ha fred med ham på grunn 
av Kristi forsoning, så lenge man fortsetter å leve i synd.» – På fast grunn, 1. bok, 
side 209 [1SM 213]

«Paulus vil at hans trossøsken skal forstå at hele det jødiske systemet har mening 
som et uttrykk for Frelserens store tilgivelse. Han vil også at de skal forstå at da 
Kristus kom til verden og døde i menneskets sted, møtte forbildet sitt motbilde. 

Etter Kristi død på korset som vårt syndoffer hadde ikke seremoniloven noen vi-
dere funksjon. Likevel var den stor og opphøyet, for den var forbundet med morallo-
ven. Det hele bar Guds segl og var et uttrykk for hans hellighet, rettferd og rettskaf-
fenhet. Og hvis tjenesten i det systemet som var i ferd med å gå over i historien var 
stor og herlig, så var virkeligheten da Kristus åpenbarte seg og ga sin livgivende, 
helliggjørende Ånd til alle som tror, langt større og herligere.» – SDA Bible Com-
mentary, bind 6, side 1095. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  «I 7,25 skriver apostelen: ‘Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens 

lov med mitt kjøtt og blod.’ Dette er det klareste av alle avsnittene. Det lærer 
oss at det samme (troende) mennesket samtidig tjener Guds lov og syndens 
lov. Det er på samme tid rettferdiggjort og likevel en synder (simul iustus est 
et peccat). For han sier ikke: ‘Mitt sinn tjener Guds lov’. Han sier heller ikke: 
‘Mitt kjød tjener syndens lov’. Men han sier: ‘Jeg selv’. Det vil si at hele men-
nesket, den ene og samme person, lever med denne dobbelttjenesten. Derfor 
takker han Gud for at han tjener Guds lov og han ber om nåde for at han tjener 
syndens lov. Men ingen kan si om et kjødelig (uomvendt) menneske at det 
tjener Guds lov. Apostelen mener altså: Du skjønner, det er slik jeg sa det 
før: De hellige (troende) er syndere samtidig med at de er rettferdige. De er 
rettferdige, for de tror på Kristus, og hans rettferdighet dekker dem og til-
skrives dem. Men de er syndere, for de oppfyller ikke loven og har fortsatt 
syndige lyster. De er som syke mennesker som er under behandling av lege. 
De er syke, men håper og begynner å bli, eller bli gjort friske. De holder på å 
få tilbake helsen. Slike pasienter ville lide stor skade hvis de var arrogante 
og sa at de var friske, for de ville få et tilbakefall som var verre (enn den første 
sykdommen).» – Martin Luther: Commentary on Romans, side 114, 115. Kan 
vi si oss enige i det Luther skrev her? Begrunn svaret i gruppen.
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25 .  november 

FOTBALLMISJON
Bakhriddin Sanginov, Tadsjikistan

Guttene som spiller fotball under adventisten Bak-
hriddin i Tadsjikistan har et ekstra kort å tenke på. 

Det blå. Han bruker det blå kortet når han hører banning. 
Får man to blå kort, blir man utvist.

Foreldrene liker disiplin. Guttene er blitt mer hjelp-
somme hjemme på grunn av det de lærer på banen. De 
banner mindre og spiller mindre dataspill.

Fotballaget er et forsøk på å nå naboene i dette mus-
limske landet. Det er vanskelig å fortelle andre om Jesus 
fordi offentlig evangelisering er forbudt. Men i fjor ble 
18 døpt etter diverse tiltak. Språkskole, helseutstillinger 
og sykkelklubb er noen av tiltakene man benytter.

Fotballaget holder til på en bane ved den eneste ad-
ventistkirken i hovedstaden Dusjanbe. Laget ble stiftet i 2015 da barna i nabolaget så et medlem 
som spilte på banen og ba ham være treneren deres. Bakhriddin var straks interessert. Han trengte 
bare tre baller, en fløyte og en stoppeklokke. Så fikk han lisens for å trene barn.

Nå trener han laget to-tre ganger i uken. Et kvarter av hver trening går til opplæring i god 
moral. Guttene har sluttet med narkotika.

Denne dagen ble det ingen blå kort. Fem-seks andre gutter sto og så på. Treneren sa at tilsku-
erne ville få sjansen til å få en plass på laget.

Etter kampene ber foreldrene med treneren hjem til te og en prat. ”De er glade for at barna tar 
fotballen alvorlig,” sier treneren. ”Du setter gutten vår på rett spor,” sa en familie.

Be for fotballaget, ikke at de skal vinne kamper, men vinne hjertet. Og støtt misjonen i 
Tadsjikistan med dine sabbatsgaver. En del av offeret 13. sabbat går til slike opplegg som dette 
fotballaget i Tadsjikistan.

• Tadsjikistan regner seg som et 
sekulært samfunn. Grunnloven 
garanterer religionsfrihet, men 
98 prosent av befolkningen er 
muslimer.

• De første adventistene i 
Tadsjikistan, Ivan og Vasilij 
Kosmijnin, kom til landet i 1929.

• Det er bare 204 adventister i 
Tadsjikistan, etter at ca. 1000 har 
forlatt landet det siste tiåret.
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Bakgrunnsstoff
Rom 8,1–17.

Minnevers
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus (Rom 8,1).

I Rom 8 får vi Paulus’ svar på Rom 7. I dette kapitlet taler han om frustrasjon, neder-
lag og fordømmelse. I Rom 8 er fordømmelsen borte og erstattes av frihet og seier i 
Jesus Kristus.

I Rom 7 sa Paulus at den som ikke vil ta imot Jesus Kristus, må leve med elen-
digheten som er beskrevet. Man blir syndens slave og kan ikke gjøre det man selv 
vil. I Rom 8 sier han at Kristus Jesus tilbyr seg å fri oss fra synden og gi oss frihet til 
å gjøre det gode vi vil gjøre, men som vårt kjøtt og blod ikke lar oss gjøre. 

Denne friheten kostet uendelig mye, sier Paulus. Kristus, Guds Sønn, kom som 
menneske. Bare slik kunne han være vårt eksempel og dø for oss som vår stedfortre-
der. Han kom «i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har» (Rom 8,3). 
Dermed kunne lovens rettmessige krav bli oppfylt i oss (vers 8). Med andre ord: 
Kristus oppfylte lovens krav og gjorde seier over synd mulig for dem som tror,   ikke 
som et middel til frelse, men som en følge av frelsen. Lydighet mot loven hadde ikke 
vært et middel til frelse, og kan aldri være det. Dette var både Paulus’ og Luthers 
budskap. Det må også være vårt budskap.
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I JESUS KRISTUS

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus» (Rom 8,1). Hva 
betyr «ingen fordømmelse»? Ingen fordømmelse for hva? Og hvorfor er dette stort? 

«I Kristus» er en vanlig formulering i Paulus-brevene. Når et menneske er «i» 
Kristus Jesus, har det tatt imot Jesus som frelser. Mennesket stoler helt og fullt på 
ham og vil leve slik Jesus levde. Dette skaper en nærhet til ham.

«I Kristus Jesus» står som motsetningen til «i kjøtt og blod». Det er også en klar 
kontrast til det som er omtalt i kapittel 7: Guds Ånd taler til en før man overgir seg 
Kristus. Vi er syndens slaver, under dødens fordømmelse (Rom 7,11.13.24). Vi tjener 
«syndens lov» (Rom 7,23.25), og har det riktig ille (Rom 7,24).

Men når mennesket overgir seg til Jesus, blir forholdet til Gud et annet. Før var 
det fordømt som lovbryter. Nå står det som fullkomment i Guds øyne, som om det 
aldri hadde syndet, for Jesu rettferdighet dekker mennesket helt og fullt. Det er ingen 
fordømmelse, men ikke fordi personen er blitt feilfri, uten synd eller har gjort seg 
fortjent til evig liv (langt derifra!). Det er fordi Jesu fullkomne livsregnskap står i 
menneskets sted. Derfor er det ingen fordømmelse. 

Men det er ikke alt. 

Hva setter mennesket fri fra syndens slaveri? Rom 8,2.

«Åndens lov som gir liv» er Kristi plan for å frelse menneskeheten, i motsetning 
til «syndens og dødens lov». Rom 7 beskriver sistnevnte som den loven som gjorde 
synden til hersker, og som ender i død. Men Kristi lov gir liv og frihet. 

«Hver den som nekter å overgi seg til Gud, er under en annen makts kontroll. Han 
er ikke sin egen. Han kan snakke om frihet, men han er i det usleste slaveri. ... 
Mens han smigrer seg med at han bare retter seg etter sin egen dømmekraft, er 
det mørkets fyrste han lyder. Kristus kom for å frigjøre menneskene fra de lenker 
som bandt dem til trelldom under synden.» – Alfa og Omega, bind 5, side 28–29 
[DA 466]. Er du slave, eller er du fri i Kristus? Hvordan vet du det? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DET LOVEN IKKE KUNNE GJØRE

«Loven» var nok god (seremoniloven, moralloven eller begge deler), men den kan 
ikke gi oss det vi har mest bruk for: en frelsesvei bort fra den fordømmelse og død 
som synden fører med seg. Til det trenger vi Jesus.

Les Rom 8,3, 4. Hva har Jesus gjort som loven ikke kan gjøre? 

Gud skaffet til veie en løsning da han «sendte sin egen Sønn ... i samme slags kjøtt 
og blod som syndige mennesker har». Han «holdt dom over synden i oss». Kristus 
ble menneske. Dette var et viktig skritt i frelsesplanen. Det er riktig å understreke 
korsets betydning, men Kristi liv «i samme kjøtt og blod som syndige mennesker 
har», er også viktig.

Etter det Gud gjorde da han sendte Kristus, kan vi nå oppfylle lovens rettmessige 
krav: Vi kan gjøre det som loven krever av oss. «Under loven» (Rom 6,14) var ikke 
dette mulig, men «i Kristus» er det mulig. 

Det å holde loven er ikke det samme som å holde den så godt at vi kan gjøre oss 
fortjent til frelsen. Det er umulig – og har alltid vært det. Det betyr bare at vi lever 
det livet som Gud gjør det mulig for oss å leve. Det betyr et liv i lydighet, hvor men-
nesket har «korsfestet sin onde natur med dens lidenskaper og lyster» (Gal 5,24), et 
liv der vi avspeiler Kristi sinn. 

«Leve» i Rom 8,4 er et uttrykk som betyr «å oppføre seg». Uttrykket kjøtt og blod 
betegner den uomvendte, før eller etter syndserkjennelsen. Å leve i kjøtt og blod er å 
være styrt av egoistiske lyster. 

Men å leve slik Ånden vil, er å oppfylle lovens rettmessige krav. Dens krav kan 
bare oppfylles ved Den hellige ånds hjelp. Bare i Kristus Jesus står det oss fritt å 
gjøre det loven forlanger. Uten Kristus har vi ikke denne friheten. De som er slaver 
under synden, kan ikke gjøre det gode som de vil gjøre (se Rom 7,15.18).

Hvor godt holder du loven? Lever du et liv der «lovens rettferdighet» blir oppfylt 
uten at du tenker på at du skal fortjene frelse ved det du gjør? Hvis nei, hvorfor 
ikke? Hvordan bortforklarer du din oppførsel? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KJØDET ELLER ÅNDEN

«De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men 
de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. For det kjøttet vil, 
er død, men det Ånden vil, er liv og fred» (Rom 8,5,6). Tenk over dette. Hva er ho-
vedtanken? Hva sier det deg om hvordan du lever livet ditt? 

«Slik» brukes her i betydningen «ifølge» (gresk kata). Én gruppe er ute etter å 
oppfylle sine naturlige lengsler, den andre gruppen trakter etter det som hører Ånden 
til, å gjøre hans vilje. Siden det er sinnet som bestemmer våre handlinger, lever de to 
gruppene forskjellige slags liv. 

Hva kan kjøtt og blod ikke gjøre? Rom 8,7.8.

Å trakte etter det kjøttet vil, er egentlig å leve i fiendskap mot Gud. De som gjør 
det, bryr seg ikke om Guds vilje. De kan til og med leve i åpent opprør mot ham og 
fullstendig overse Guds lov. 

Paulus sier at man ikke kan holde Guds lov uten Jesus. Han kommer ofte tilbake 
til dette: Prøv så mye du vil, men uten Kristus kan du ikke holde loven. 

Paulus var opptatt av å vise jødene at de trengte noe mer enn bare Toraen (loven). 
Til tross for at Guds åpenbaring var gitt til dem, syndet de på samme vis som hed-
ningene (Rom 2). Dette burde si dem at de trengte Messias. Uten ham var de syndens 
slaver, ute av stand til å unnslippe dens herredømme.

Dette var Paulus’ svar når jødene mente at det Gud hadde gitt dem i GT, var nok 
til frelse. Han gikk med på at det de hadde gjort, var godt, men de måtte også ta imot 
den Messias som var kommet. 

Tenk over det siste døgnet. Levde du etter Ånden eller etter kjøtt og blod? Hva 
sier dette om deg? Hvis det var etter kjøtt og blod: Hva må du gjøre annerledes, 
og hvordan kan du det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KRISTUS I DERE

Her beskriver Paulus det valget man står overfor: Man må enten leve etter Ånden, 
altså Den hellige ånd som vi er lovet, eller etter kjøtt og blod. Den ene veien fører 
til evig liv, den andre til evig død. En tredje vei finnes ikke. Eller som Jesus selv 
sa: «Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han 
sprer» (Matt 12,30). Klarere kan det vel ikke sies.

Les Rom 8,9–14. Hva er løftet til dem som overgir seg til Kristus? 

Livet under «kjøttet» stilles opp mot livet under «Ånden». Livet i Ånden styres av 
Guds Ånd (Den hellige ånd). I dette kapitlet kalles han Kristi Ånd, kanskje fordi han 
er Kristi representant, og gjennom ham lever Kristus i de troende (Rom 8,9.10).

Paulus kommer tilbake til et bilde han brukte i Rom 6,1–11. Billedlig talt dør «den 
kroppen som er underlagt synden» (det legemet som tjente synden) i dåpen. «Vårt 
gamle menneske ble korsfestet med ham» (Rom 6,6). Men som i dåpen er det ikke 
bare en begravelse, men også en oppstandelse. Så den som er døpt, står opp til et nytt 
liv. Man lar det gamle selvet dø. Det er noe vi må velge dag for dag, hele tiden. Gud 
tar ikke fra oss friheten. Selv om det gamle, syndige menneske er borte, kan man 
synde. Til kolosserne skrev Paulus: «La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, liden-
skap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse» (Kol 3,5).

Vi må fortsatt kjempe mot synden, også etter omvendelsen. Forskjellen er at den 
som Ånden bor i, kan seire ved Guds kraft. Og fordi mennesket er satt fri fra syn-
dens slaveri, er det forpliktet til aldri mer å tjene synden. 

Tenk gjennom den kjensgjerning at Guds Ånd, som reiste Jesus fra de døde, er 
den samme som bor i oss, hvis han får lov av oss. Tenk på den kraften vi har til-
gang på! Hvorfor benytter vi oss ikke av den slik vi burde?

__________________________________________________________________________________________________________________
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ÅNDEN SOM GIR RETT TIL Å VÆRE GUDS BARN 

Hva sier Paulus om det nye gudsforholdet vi har i Kristus? Rom 8,15. Hvilket håp gir 
dette løftet oss? Hvordan kan det bli en realitet i vårt liv? 

Det nye gudsforholdet beskrives som fritt for frykt. Slaver undertrykkes. De lever i 
evig frykt for slaveeieren. De får ingenting igjen for sin lange tjeneste. 

Slik er det ikke med dem som tar imot Jesus Kristus. For det første er tjenesten 
frivillig. For det andre tjener de Gud uten frykt, for «den fullkomne kjærligheten 
driver frykten ut» (1 Joh 4,18). For det tredje: Som Guds barn er de arvinger og kan 
glede seg til noe stort. 

«Slaveånden er at man prøver å leve etter en lovreligion: man prøver å oppfylle 
lovens krav i egen kraft. Bare når vi kommer inn under pakten med Abraham, som 
er nådens pakt ved troen på Kristus, har vi noe håp.» – SDA Bible Commentary, 
bind 6, side 1077.

Hva gir oss grunn til å stole på at Gud har tatt oss til seg som sine barn? Rom 8,16.

Åndens vitnesbyrd i oss bekrefter at Gud har tatt imot oss. Man skal ikke stole blindt 
på følelsene, men de som har fulgt lyset fra Guds ord så langt de forstår det, kan 
høre en indre stemme som sier at de er Guds barn.

Ja, Rom 8,17 sier at vi er arvinger: Vi tilhører Guds familie, og som arvinger får 
vi del i en stor arv. Dette har vi ikke gjort oss fortjent til. Det er noe vi får fordi vi 
hører Gud til. Det er av nåde, en nåde vi har fått del i fordi Jesus døde for oss. 

Hvor nært Gud lever du? Kjenner du ham, eller har du bare hørt om ham? Hva må 
du gjøre for å kunne vandre mer sammen med din skaper og frelser? Hva hindrer 
deg, og hvorfor?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Frelsesplanen er ikke et tilbud om et liv fritt for lidelse og smerte på denne 
siden av evigheten. Nei, den oppfordrer oss til å følge Kristus på hans vandring 
i selvfornektelse og vanære. ... Det er gjennom prøvelser og forfølgelse at Kristi 
karakter gjenskapes og åpenbares i hans folk. ... Når vi får del i Kristi lidelser, 
vinner vi lærdom og disiplin som gjør at vi kan ta del i gleden i det hinsidige.»  
– SDA Bible Commentary, bind 6, side 568, 569.

«Den lenken som strekker seg ned fra Guds trone, er lang nok til å nå de største 
dyp. Kristus kan løfte selv de syndigste ut av fornedrelsens pøl og sette dem der de 
vil bli gjenkjent som Guds barn, Kristi medarvinger til en udødelig arv.»  
– Testimonies for the Church, bind 7, side 229.

«En som hele himmelen æret, kom til denne verden, tok menneskelig natur, 
sto som menneskehetens hode og vitnet for de falne engler og innbyggerne i de 
verdener som ikke er falt i synd, at ved den hjelp Gud har gitt, kan enhver vandre 
på lydighetens vei og holde alle Guds bud ... Frelseren har betalt løsepengene for 
oss. Ingen behøver å være Satans slave. Kristus står foran oss som vår allmektige 
hjelper.» – På fast grunn, bok 1, side 304–305 [1SM:309]. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  Les sitatene fra fredagens avsnitt om igjen. Si noe om det håpet de kan gi en. 

Og hvordan kan disse løftene om seier bli en realitet i livet? Hvorfor kommer 
vi til kort sammenlignet med det vi kunne ha vært, når Kristus tilbyr så mye? 

2.  Hvordan kan du dag for dag ha sinnet rettet mot «det som hører Ånden til»? 
(Rom 8,5). Hva vil det si? Hva er det Ånden vil? Hva er det du ser på, leser om 
eller tenker på som gjør dette vanskelig? 

3.  Tenk gjennom det faktum at vi befinner oss på den ene av to sider i den store 
konflikten, og at det ikke finnes noen middelvei. Hvilke følger får det? Hva 
burde det få å si for vår livsførsel og våre valg, også i de «små» ting? 
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ER DET VERDT DET Å GJØRE GODT?
Roman Prodanjuk, Ukraina

Toma er forretningsmann i Georgia. Han hadde 
spart 15 000 dollar og ville kjøpe ny bil. Men noen 

slektninger hadde det vanskelig. Han skaffet dem arbeid 
i Nederland via en forretningskontakt og betalte for pass 
og flybilletter. Så delte han pengene mellom dem.

”Hvordan kan vi få takket deg?” sa de. ”Det er et lån, 
ingen gave. Arbeid og betal tilbake. Så kan jeg kjøpe den 
bilen.”

Slektningene gjorde det godt i Nederland. Men de 
nektet å betale gjelden. Dermed fløy Roman til Ned-
erland og fikk sin venn til å trekke dem i lønn, så han 
kunne få pengene sine. Han fløy hjem med 15 000 i kontanter.

En dag var han på forretningsreise i Kiev, Ukraina. Han så noen barn leke i en park. En voksen 
sa det var et arrangement for barna på stedet, i regi av adventistkirken på andre siden av gaten. 
Mannen kalte seg pastor Roman. 

Toma tenkte på sine slektninger og fortalte om hans gode gjerning som ble dårlig belønnet. 
”Hva tror du? Lønner det seg å gjøre godt?”

Roman sa: ”Jeg tror du har glemt noe. Ga ikke slektningene Gud skylden for fattigdommen?”
”Hvordan visste du det?” sa Toma. ”Takket være Rom 3,4. Gud ga dem sjansen til et nytt liv 

enda de ga ham skylden for fattigdommen. Og det andre du glemte er at de sløste bort pengene da 
de kom hjem til Georgia, og er fattige igjen.”

”Nemlig! Hvordan vet du det?” spurte Toma. ”Fordi Ordsp 13,11 sier at ’uærlig vunnet rikdom 
minker fort’.

”Det tredje du glemte,” sa pastor Roman, ”var at da du kom hjem etter skuffelsen i Nederland, 
begynte virksomheten din å blomstre.” Toma var forundret og ba ham forklare.

Roman sa: ”Slektningene var fattige og anklaget Gud. Gud ga dem en sjanse så de ikke skal 
kunne anklage ham på dommens dag. Guds Ånd talte til deg, og du kunne ikke la være å hjelpe. 
Men de var uærlige og brukte anledningen dårlig. I dommen kan de ikke si at Gud ikke ga dem 
en sjanse. Du skal også frem for Guds domstol og sier kanskje: ”Hvorfor var du god mot mine 
slektninger og ikke meg.” Da sier Gud: ”Hva skylder jeg deg? Du fikk igjen pengene dine.”

Toma utbrøt: ”Og ikke bare det. Gud ga meg tre ganger så mye igjen!”
”Så er det verdt det å gjøre godt?” spurte Roman stille. ”Ja, absolutt,” svarte Toma.
Takk for at dere husker på pastorene og misjonsarbeidet deres når dere ber.

• Ukraina er det største landet som 
ligger bare i Europa. Folketall: 42,5 
mill.

• Landet er en av verdens stør-
ste korneksportører og har mye 
industri.

• I deler av landet er det mye foru-
rensning.
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Bakgrunnsstoff
Rom 9.

Minnevers
Altså viser han godhet mot den han vil, og forherder den han vil (Rom 9,18).

«For det står skrevet: Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot. ... For han 
sier til Moses: Jeg viser godhet mot den jeg vil, og er barmhjertig mot den jeg vil» 
(Rom 9,13.15).

Hva er det Paulus tar opp? Hva med menneskets frie vilje, for det er da lite av det 
vi tror som har noen mening uten den? Står det oss ikke fritt å velge Gud eller avvise 
ham? Eller lærer dette at enkelte er utvalgt til frelse og andre til fortapelse, uavhen-
gig av hva de selv vil? 

Svaret finner vi som vanlig når vi ser versene i deres sammenheng. Paulus vil 
vise at Gud har rett til å velge hvem han vil bruke som sine «utvalgte». For det er jo 
Gud som har ansvaret for å føre evangeliet ut til verden. Og hvorfor kan han ikke få 
bruke dem han selv vil? Dette er da ikke i strid med prinsippene om den frie vilje, så 
lenge Gud ikke berøver noen muligheten til å bli frelst. Dessuten strider det ikke mot 
sannheten om at Kristus døde for alle og vil at alle skal bli frelst. 

Rom 9 er ikke et vanskelig kapittel hvis vi bare husker at det ikke befatter seg 
med hvorvidt de som er nevnt der, skal bli frelst, men med kallet til en bestemt 
oppgave. 
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APOSTELENS BYRDE

«Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene 
du skal si til israelittene» (2 Mos 19,6).

Gud trengte et folk til å evangelisere en verden som var full av hedenskap, mørke 
og avgudsdyrkelse. Han valgte israelittene og åpenbarte seg for dem. Han ville at 
de skulle vise andre folk hvordan de kunne komme til den sanne Gud. Han ville at 
verden skulle se hans åpenbaring gjennom Israel og komme til ham. Gjennom læren 
om offersystemet ville Kristus bli opphøyet for folkeslagene, og alle som så hen til 
ham, ville arve livet. Ettersom israelittene ble flere og velsignelsene tiltok, skulle de 
utvide sine grenser til de omfattet hele verden. 

Les Rom 9,1–12. Hva sier Paulus om Guds trofasthet midt i menneskers nederlag? 

Paulus bygger et argument som skal vise at løftet til Israel ikke hadde slått helt feil. 
Det var fortsatt en rest som Gud kunne arbeide gjennom. Paulus viser til israelitte-
nes historie når han taler om en rest. Gud har alltid måttet velge: (1) Han valgte ikke 
alle Abrahams etterkommere som sitt paktsfolk, bare Isaks etterkommere. (2) Han 
valgte heller ikke alle Isaks etterkommere, bare Jakobs. 

Arv og forfedre er heller ingen garanti for frelse. Blodet og familien, ja menighe-
ten også, kan være bra nok, men man kan likevel gå fortapt og stå utenfor løftet. Det 
er troen, en tro som er virksom ved kjærlighet, som viser hvem som er «barn ut fra 
løftet» (Rom 9,8).

Se på setningen i Rom 9,6: «For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel.» Hva 
er budskapet til oss, som på mange måter fyller den samme rollen i vår tid som 
de gamle israelittene gjorde i sin tid?

__________________________________________________________________________________________________________________
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UTVALGT

Gud sa «til henne: Den eldste skal tjene den yngste» ... «For det står skrevet: Jakob 
elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot» (Rom 9,12.13).

Som nevnt kan man ikke forstå Rom 9 rett hvis man tror at det handler om den 
enkeltes frelse. Paulus taler om bestemte oppgaver Gud kalte personer til. Gud ville 
at Jakob skulle gi opphav til det folket som på en særlig måte skulle utbre evangeliet 
i verden. Teksten sier ikke noe om at Esau ikke kunne bli frelst. Gud var like opptatt 
av at han skulle bli frelst som noen annen. 

Les Rom 9,14.15. Hvordan skal vi forstå dette i lys av det vi har lest? 

Heller ikke her er det tale om den enkeltes frelse. Når det gjelder frelsen, favner 
Guds barmhjertighet alle, for han «vil at alle mennesker skal bli frelst» (1 Tim 2,4). 
«Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker» (Tit 2,11). Men han kan gi 
nasjoner et oppdrag. De kan nekte å utføre oppdraget, men de kan ikke hindre Gud i 
å velge. Om Esau ønsket å bli stamfar til Messias aldri så mye, så kunne han ikke bli 
stamfar til verken Messias eller det utvalgte folk. 

Dette var ikke noe guddommelig dekret som nektet Esau adgang til frelsen. 
Guds nådegave i Kristus gjelder alle. Alle er utvalgt til frelse, ikke fortapelse 
(Ef 1,4.5; 2 Pet 1,10). Det er ikke Guds valg som holder oss utenfor løftet om evig liv 
i Kristus, men vårt. Jesus døde for alle. Men Gud har sagt hva som skal til for å bli 
utvalgt til evig liv: Tro på Kristus, en tro som lærer rettferdiggjorte syndere lydighet. 

I Kristus ble du utvalgt til å bli frelst allerede før verdens grunnvoll ble lagt. 
Dette er ditt kall, din utvelgelse som du har mottatt fra Gud i Jesus. Er ikke det et 
stort privilegium? Alt annet blekner i sammenligning med dette løftet. Hvorfor? 
Det ville ha vært den største av alle tragedier om vi lot synd, selvet og kjødet 
frata oss det vi er blitt lovet i Jesus. Hvorfor?

__________________________________________________________________________________________________________________
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MYSTERIER

«For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. 
Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine 
tanker høyt over deres tanker» (Jes 55,8.9). 

Les Rom 9,17–24. Hvordan skal vi forstå dette, tatt i betraktning det vi har lest 
hittil? 

Gud behandlet Egypt slik han gjorde under utvandringen fordi han ville at hele men-
neskeheten skulle få tilbudet om frelse. Guds åpenbaring av seg selv under plagene 
i Egypt og utfrielsen av sitt folk skulle vise alle at Israels Gud var den sanne Gud. 
Han ville at folkeslagene skulle kaste avgudene og heller tilbe ham. 

Det sier seg selv at farao alt hadde valgt å stå Gud imot, så da Gud forherdet hans 
hjerte, fjernet han ikke muligheten til frelse. Forherdelsen gjaldt kravet om å la Israel 
dra, ikke frelsen. Kristus døde for farao like så vel som han døde for Moses, Aron og 
alle israelittene.

Vi syndige mennesker har en snever oppfatning av verden, virkeligheten og Gud 
og det han foretar seg i verden. Hvordan kan vi forvente å forstå alt Gud foretar seg 
når naturen er full av mysterier vi ikke fatter? Bare tenk, det er bare de siste 250 år 
at legene har visst at det kan være lurt å vaske hendene før operasjoner! Dette viser 
hvor uvitende vi har vært. Og hvem vet hva vi vil oppdage i kommende årtier som 
viser hvor uvitende vår tids mennesker er, om nå tiden skulle fortsette så lenge? 

Vi kjenner ikke alle Guds veier, men Jesus kom for å vise oss Gud (Joh 14,9). Og 
med så mange mysterier og uforutsette begivenheter, hvorfor er det da viktig å 
tenke gjennom Kristi karakter og det han har vist oss om Gud og hans kjærlighet 
til oss? Hvordan kan det å kjenne Guds natur hjelpe oss å være trofaste i prøvel-
ser som virker både urimelige og urettferdige?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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AMMI: «MITT FOLK»

I Rom 9,25 siterer Paulus Hos 2,23, og i Rom 9,26 siterer han Hos 1,10. Bakgrunnen 
er at Gud sa at Hosea skulle gå og ta seg «en troløs kvinne» (Hos 1,2) som et bilde på 
Guds forhold til Israel, for folket hadde lagt seg etter fremmede guder. De barna som 
kom av dette ekteskapet, fikk navn som symboliserte at Gud forkastet og straffet det 
avgudsdyrkende Israel. Det tredje barnet fikk navnet Loammi (Hos 1,9). Det betyr 
«ikke mitt folk».

Men midt i alt dette sa Hosea at det ville komme en tid, etter at Guds folk hadde 
fått sin straff, da han ville gjeninnsette dem, ta bort avgudene og slutte en pakt med 
dem. Da ville de som var Loammi, «ikke mitt folk», bli Ammi, «mitt folk». 

På Paulus’ tid var Ammi «oss ... ikke bare blant jødene, men også blant 
hedningene» (Rom 9,24). Tenk så klart et bilde på evangeliet, et evangelium som helt 
fra første stund var tiltenkt hele verden. Ikke rart at vi som adventister henter en del 
av vårt kall fra Åp 14,6: «Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under him-
melhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for 
alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.» Evangeliet om frelsen skal ut til hele 
verden, som på Paulus’ tid, og også på det gamle Israels tid. 

Les Rom 9,25–29. (Legg merke til hvor ofte Paulus siterer GT når han vil poengtere 
slikt som skjedde på hans tid.) Hva er hovedtanken i avsnittet? Hvilket håp tilbys 
leserne? 

Det at noen av Paulus’ egne har forkastet evangeliet, gjør at han «bærer stor sorg 
i hjertet og plages uavbrutt» (Rom 9,2). Men det fantes iallfall en rest. Guds løfter 
svikter ikke, heller ikke når mennesker svikter. Vi kan sette vårt håp til at Guds 
løfter vil gå i oppfyllelse, og hvis vi gjør krav på dem, vil de også bli oppfylt i oss. 

Hvor ofte er du blitt sviktet av andre? Hvor ofte har du sviktet deg selv og andre? 
Det er vel flere enn du har tall på. Eller? Hva kan dette lære deg om hva du bør 
sette din lit til?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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SNUBLER 

«Hva skal vi så si? Jo, hedningene som ikke jaget etter å få rettferdighet, de har 
vunnet rettferdighet, det vil si rettferdigheten av tro. Men Israel, som jaget etter 
loven for å vinne rettferdighet, nådde ikke fram. Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg 
til gjerninger, ikke til tro» (Rom 9,30–32). Hva er budskapet, og hvordan kan vi ta 
det som er skrevet til et bestemt sted og en bestemt tid, og anvende det på oss 
selv i dag? Hvordan kan vi unngå å gjøre de samme feilene i vår tid som israelittene 
gjorde på sin tid? 

I ordelag som ikke er til å ta feil av sier Paulus at hans landsmenn går glipp av noe 
Gud gjerne vil de skal ha. Og det er også noe som de selv var ute etter, men ikke 
greide å oppnå. 

Interessant nok hadde de hedningene som Gud kunne ta imot, ikke engang strebet 
etter slik anerkjennelse. De hadde vært opptatt av sine egne interesser og prosjekter 
da evangeliet kom til dem. De skjønte hvor verdifullt det var og tok imot det. Gud 
erklærte dem rettferdige fordi de tok imot Jesus Kristus som sin stedfortreder. Det 
var en troshandling. 

Problemet med israelittene var at de snublet og falt over snublesteinen (se 
Rom 9,33). Mange, men ikke alle (se Apg 2,41), nektet for at Jesus fra Nasaret var den 
Messias som Gud hadde sendt. Han oppfylte ikke deres forventninger til Messias, og 
da han kom, vendte de ham ryggen. 

Paulus avrunder kapitlet med enda en tekst fra GT: «Slik det står skrevet: Se, på 
Sion legger jeg en snublestein og en klippe til fall. Men den som tror på ham, skal 
ikke bli til skamme» (Rom 9,33). Her viser han enda en gang troens betydning i 
frelsesplanen (se også 1 Pet 2,6–8). En snublestein? Men likevel skal ikke de som 
tror på ham bli til skamme? Ja, Jesus er en snublestein for mange. Men for dem som 
kjenner ham og er glade i ham, er han en annen slags stein, «min frelsende klippe» 
(Sal 89,27). 

Har Jesus noen gang vært en «snublestein» eller «en klippe til fall» for deg? 
Hvordan, i så fall? Hva var grunnen til det? Hvordan kom du ut av situasjonen, og 
hva lærte du, slik at du kan håpe at du aldri mer kommer i et sånt motsetnings-
forhold til Jesus?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Britiske reformatorer og martyrer» i Alfa og Omega, bind 7, side 211ff 
[GC 261, 262]; «Faith and Works», side 530, 531, i SDA Encyclopedia; 
side 1099, 1100 i SDA Bible Commentary, bind 1.

«Guds ord taler om en utvelgelse av individer og et folk, som eneste veien til frelse. 
Mange har betraktet endemålet og tenkt at de måtte da være utvalgt til himmelens 
herlighet. Men det er ikke denne utvelgelsen Bibelen taler om. Mennesket er utvalgt 
til å arbeide på sin frelse med frykt og beven, til å ta på rustningen og kjempe troens 
gode kamp. Det er utvalgt til å ta i bruk de midlene som Gud har gitt det adgang til 
i kampen mot ethvert vanhellig begjær mens Satan leker med menneskets liv. Det er 
utvalgt til å våke og be, granske Skriften og ikke gå i fristelsens garn. Det er utvalgt 
til å leve i tro time for time. Det er utvalgt til lydighet mot ethvert ord som utgår 
fra Guds munn, så det kan være en ordets gjører og ikke bare dets hører. Dette er 
Bibelens utvelgelse.» – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, side 453, 454.

«Ingen dødelige kan fullt ut fatte den evige Guds karakter eller gjerninger. Vi kan 
ikke lodde dybdene i Den Allmektige. Den hellige Gud vil alltid forbli et mysterium, 
både for de skarpeste og best utdannede mennesker og for de svakeste og mest 
uvitende. ‘Sky og skodde er omkring ham, rett og rettferd er hans trones grunnvoll’ 
(Sal 97,2). Vi kan forstå så mye av hans hensikter som vi er i stand til å fatte. Ut over 
dette må vi fortsatt stole på den hånden som er allmektig og det hjertet som er fullt 
av kjærlighet.» – Utdanning for livet, side 90 [Ed:169].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Noen lærer at Gud bestemte noen til å bli frelst og andre til å gå fortapt, al-

lerede før de var født. Hvis man var en av dem som Gud i sin kjærlighet og 
visdom hadde forutbestemt til fortapelse, hadde det ikke noe å si hva du selv 
fant på. Du var uansett dømt til undergang, en undergang mange tror betyr et 
evig brennende helvete. Med andre ord: Uten at de kunne gjøre noe fra eller 
til, men bare på grunn av Guds forsyn, skulle noen leve uten frelsen her og 
nå, for så å tilbringe det hinsidige i helvetes flammer. Hva er galt med dette? 
Hva er vårt syn på saken? 

2.  Ser du likhetstrekk mellom oss og vårt oppdrag i dagens verden og det gamle 
Israels oppgave den gangen? Hva er likt, og hva er ulikt? På hvilke områder er 
vi flinkere? Og hva gjør vi dårligere? Begrunn svaret. 
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OM JESUS PÅ TOGET
Nikolaj Zjukaljuk, Ukraina

En dag tok jeg nattoget fra Lviv til Kiev. Den andre 
i sovekupeen var en kvinne. Da hun kom, hilste jeg 

på henne. Hun var fra Kiev og skulle hjem. Jeg smilte og 
sa at jeg var fra Lviv og skulle til Kiev.

”Hva skal du der?” spurte hun høflig. 
Jeg sa at jeg hadde vært kirkeleder og hadde mange 

venner i utlandet. Når de kom og ville hilse på, var det 
mest praktisk at jeg kom til Kiev.  

Hun sa: ”Jeg heter Nadja. Hvilken kirke ledet du?”
Jeg svarte ikke straks, men smilte og sa: ”Hvilken 

kirke går du i?” 
”Jeg går ikke noe sted, men regner meg for ortodoks.” Hun var psykolog og behandlet mennes-

ker som var traumatisert av begivenhetene i Øst-Ukraina. Så sa hun: ”Du er visst ikke ortodoks. 
Hva er forskjellen på din kirke og den ortodokse?”

Jeg svarte bare: ”De ortodokse tilber på søndag, vi tilber på lørdag.” ”Hva? Tilber dere på 
lørdag?” ”Har du lest Bibelen?” spurte jeg. ”Ja, så klart.” ”Og har du hørt om de ti bud?” ”Ja, ikke 
stjel, ikke drep.” ”Og det fjerde budet handler om lørdag,” sa jeg.

Vi pratet lenge, til slutt sa jeg at vi burde sove. Hun ville vite mer og spurte om noen av mine 
15 bøker var å få i bokhandelen. Hun ble skuffet da jeg fortalte at de var utsolgt, men jeg lovte å 
sende en. Hun skrev ned adresse og telefonnummer.

Da vi kom til Kiev neste morgen, presenterte hun meg for sin mann. De hjalp meg å bære 
bagasjen min inn på venterommet og sa at jeg måtte ringe hvis ingen kom og hentet meg. ”Vi skal 
nok ta vare på deg,” sa hun.

Slik er det å vitne! Nå har jeg en ny venn, en venn som er interessert i å lære mer om Gud og 
sannheten. Vi skal nok holde kontakten.

Dine misjonsgaver sørger for bøker og annen litteratur til dem som vil lære om sannheten. 
Takk for at du husker misjonen i dine bønner og sabbatsgaver.

Nikolaj Zjukaljuk er 84 år og tidligere formann for Adventistkirken i Ukraina. Han satt to år i 
fengsel for sin tro i Sovjet-tiden. Du finner mer om ham på bit.ly/nikolaizhukalyuk.

• Ukrainere flest tilhører den 
ortodokse kirken. 2,2 prosent er 
protestanter, nesten 2 prosent er 
katolikker og 1 prosent er muslimer. 
11 prosent er ikke troende.

• Det er over 47 500 adventister 
i Ukraina, nesten 45 prosent av 
divisjonens adventister.
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Bakgrunnsstoff
Rom 10-11.

Minnevers
Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av 
Abrahams ætt og Benjamins stamme (Rom 11,1).

Denne uken skal vi se på Rom 10 og 11, spesielt kapittel 11. Det er viktig å lese 
kapitlene i sammenheng for å følge resonnementet. 

De to kapitlene har vært gjenstand for mye uenighet og er det fremdeles. Men én 
ting går klart frem av dem, og det er Guds kjærlighet til mennesket og hans ønske 
om at alle skal bli frelst. Ingen gruppe holdes utenfor frelsen. I Rom 10 sies det 
tydelig at «her er det ikke forskjell på jøde og greker» (Rom 10,12). Alle er syndere 
og trenger Guds nåde slik den er blitt verden til del i Jesus Kristus. Nåden gjelder 
alle – ikke fordi vi tilhører et bestemt folk eller er født til det, heller ikke ut fra gode 
gjerninger, men ved troen på Jesus, som døde for alle syndere. Rollene er kanskje 
andre, men frelsesplanen endrer seg ikke. 

Temaet fortsetter i kapittel 11. Som før nevnt må vi huske at når Paulus taler om 
utvelgelse og kall, er det ikke tale om frelse. Det handler om rollen i Guds plan for å 
nå verden. Ingen gruppe holdes utenfor frelsen. Det var ikke tanken. Nei, etter kor-
set, og etter at evangeliet gikk til hedningene, særlig gjennom Paulus, tok både jøder 
og hedninger på seg å forkynne evangeliet for verden. 
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KRISTUS OG LOVEN

Les Rom 10,1–4. Hva er budskapet (merk det som står foran)? Hvordan kan vi som 
lever i dag, stå i fare for å ville bygge opp vår «egen rettferdighet»? 

Legalismen kan gi seg mange utslag, noen mer raffinerte enn andre. De som er 
opptatt av seg selv, det gode de gjør, kostholdet, hvor fortreffelig de holder sabba-
ten, alt det gale de ikke gjør eller det gode de har prestert, blir sittende i lovtrellens 
hengemyr – om det er aldri så godt ment. Hvert skritt av veien må vi ha blikket festet 
på kontrasten mellom Guds hellighet og vår syndighet. Det er den beste medisin mot 
det tankesett som får folk til å søke sin «egen rettferdighet», stikk i strid med Kristi 
rettferdighet. 

Rom 10,4 er et viktig skriftsted. Det er sentralt i Paulus’ budskap til romerne. 
Se på sammenhengen. Mange av jødene ville «bygge opp sin egen rettferdighet» 
(Rom 10,3) og søkte «den rettferdighet loven gir» (Rom 10,5). Men da Messias kom, 
viste Gud dem sann rettferdighet. Alle som ville sette sin lit til Kristus, fikk tilbud 
om hans rettferdighet. Det var ham de gamle seremoniene pekte frem mot. 

Selv om vi tar med de ti bud i vår definisjon av loven, betyr det ikke at budene er 
opphevet. Moralloven peker på vår synd, våre feil og mangler. Den viser at vi trenger 
frelse, tilgivelse, rettferdighet. Det kan vi bare få i Jesus. Slik kan man si at Kristus 
er lovens «ende», for loven fører oss til ham og hans rettferdighet. Det greske ordet 
for «ende» er telos. Det kan også oversettes med «mål» eller «formål». Kristus er 
lovens endelige siktemål, for den skulle føre mennesket til Kristus. 

Noen sier at denne teksten lærer at de ti bud – eller det fjerde budet, som jo er det 
folk egentlig mener, er opphevet. Men da trekker de en konklusjon som strider mot 
mye av det Paulus og NT ellers lærer. 

Hender det at du tar deg selv i å være stolt over hvor god du er, iallfall sammen-
lignet med andre? Kanskje er du «bedre», men hva så? Sammenlign deg med 
Jesus og kom så og fortell hvor «god» du er. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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NÅDENS UTVELGELSE 

Les Rom 11,1–7. Hvilken alminnelig lære avvises i dette avsnittet? 

I den første delen av Paulus’ svar på spørsmålet: «Har Gud for kastet sitt folk?» 
nevner han en rest, en utvelgelse i nåde, som bevis på at Gud ikke har forkastet sitt 
folk. Alle som vil ta imot ham, kan bli frelst, både jøder og hedninger. 

Vi skal huske at alle de første kristne var jøder – for eksempel de som ble om-
vendt på pinsedagen. Det skulle et særlig syn og et mirakel til før Peter skjønte at 
Kristi nåde gjaldt hedningene like mye som jødene (Apg 10 se også Apg 15,7–9), og 
at de også måtte få høre evangeliet. 

Les Rom 11,7–10. Sier Paulus at Gud med overlegg gjorde det slik at de av Israel 
som forkastet Jesus, ikke så den frelsen han brakte? Hva er galt med denne tanken? 

I Rom 11,8–10 siterer Paulus fra GT. De aktuelle versene fremstiller det som om Gud 
gir Israel en sløvhetens ånd så de ikke skal se og forstå. Forblinder Gud folks øyne 
så de ikke skal se det lyset som ville ha ført dem til frelse? Aldri i verden! Disse 
versene må forstås i lys av Rom 9. Det handler ikke om den enkeltes frelse, for Gud 
stenger ikke noen gruppe ute fra frelsen. Det dreier seg om den rollen disse menne-
skene skal spille i Guds verk. 

Hva er feil med ideen om at Gud har stengt veien til frelse for en gruppe menne-
sker? Hvorfor er dette i strid med evangeliet, som lærer at Jesus døde for å frelse 
alle mennesker? Hva har en slik tanke ført til for jødene? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DEN NATURLIGE GREINEN

Les Rom 11,11–15. Hva er Paulus’ håp i dette avsnittet? 

Vi finner to parallelle uttrykk: (1) «at de kommer med i fullt tall [israelittene]» 
(Rom 11,12) og (2) «at de blir godtatt [israelittene]» (Rom 11,15). Paulus forestilte 
seg at deres fall og avvisning bare var midlertidig og at det skulle følges av at de ble 
godtatt fulltallig. Dette er Paulus’ andre svar på spørsmålet i innledningen til kapit-
let: «Har Gud forkastet sitt folk?» Det kan se slik ut, men det er bare midlertidig, sier 
han.

Les Rom 11,16–24. Hva sier Paulus? 

Paulus sammenligner Israels trofaste rest med et oliventre der noen av greinene er 
brukket av (de som ikke trodde). Dette bildet benyttet han for å vise at «Gud har ikke 
forkastet sitt folk» (Rom 11,2). Roten og stammen står fremdeles.

Det er dette treet hedningene er podet inn i. Men de trekker sevje og kraft fra 
roten og stammen, som er troens Israel.

Det som skjedde med dem som forkastet Jesus, kan også skje med hedningene 
som nå tror. Bibelen lærer ikke «én gang frelst, alltid frelst». Akkurat som tilbudet 
om frelse står åpent, står det oss fritt å forkaste den. Ja, vi må passe oss så vi ikke 
tror at vi står utenfor frelsen hver gang vi faller i synd. Vi må heller ikke tro at vi må 
være fullkommen for å bli frelst. Og så må vi unngå den motsatte grøfta: Vi må ikke 
tro at når vi først er dekket av Guds nåde, så kan vi umulig gjøre noe som kan ta fra 
oss frelsen. Til slutt vil bare de som «holder fast på hans godhet» (Rom 11,22), bli 
frelst.

Ingen kristen må rose seg av sin godhet eller føle at de står over andre mennesker. 
Vi har ikke gjort oss fortjent til frelsen. Den er en gave. Korset er målestokken for 
Guds hellighet, og der står alle likt: Alle er syndere som trenger Guds nåde, syndere 
som trenger en hellighet bare nåden kan gi dem del i. Vi har ingenting å rose oss av. 
Vi må bare rose oss av Jesus og hva han gjorde for oss da han kom til verden som 
menneske, led som vi lider, døde for vår synd og ga oss et mønster for livet og løftet 
om kraft til å leve det. I alt dette er vi helt avhengig av ham, for uten ham har vi ikke 
noe håp utover det som dette livet kan by på. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HELE ISRAEL SKAL BLI FRELST

Les Rom 11,25–27. Hvilke store begivenheter forutsier Paulus? 

Troende mennesker har diskutert Rom 11,25–27 i århundrer. Men noe er klart. For 
det første understrekes det at Gud ønsker å nå jødene. Det Paulus sier, er svar på 
spørsmålet som ble stilt i innledningen til kapitlet: «Har Gud forkastet sitt folk?» 
Svaret er nei, og forklaringen er at (1) deres blindhet (gresk porosis, «hardhet») 
bare gjelder «en del» og (2) at det er et forbigående fenomen: «inntil hedningene er 
kommet inn i fullt tall». 

Hva betyr «inntil hedningene er kommet inn i fullt tall»? Mange oppfatter det 
som en måte å si at misjonsbefalingen er oppfylt, og alle har hørt evangeliet. At 
«inntil hedningene er kommet inn i fullt tall» viser til når evangeliet er forkynt over-
alt. Israels tro, slik den kom til syne i Kristus, er universell. Evangeliet er forkynt 
for alle. Jesu komme er nært forestående. Dette er tiden da mange jøder begynner å 
komme til Jesus. 

Et annet vanskelig punkt er betydningen av «skal hele Israel bli frelst» 
(Rom 11,26). Dette må ikke oppfattes slik at alle jøder skal bli frelst i endens tid ved 
en slags guddommelig forordning. Universalisme er ikke en bibelsk lære, verken 
for hele menneskeheten eller for en del av den. Paulus håpet å redde «noen av dem» 
(Rom 11,14). Noen av dem tok imot Messias, andre forkastet ham. Slik er det blant 
alle folkeslag.

I sin kommentar til Rom 11 skriver Ellen G. White om en tid «når forkynnelsen 
av evangeliet nærmer seg sin avslutning», da «mange jøder vil tro og ta imot Kristus 
som sin frelser.» – Alfa og Omega, bind 6, side 261 [AA:381].

«Et stort verk skal fullføres i verden. Herren har sagt at hedningene skal samles 
inn, og ikke bare hedningene, men også jødene. Mange jøder vil vende om, og 
gjennom dem skal vi få se Guds frelse skinne som en lampe. Det finnes jøder 
overalt, og de må få se lyset fra sannheten for vår tid. Blant dem er det mange som 
vil komme til lyset og forkynne lovens uforanderlighet med stor kraft.» – Evange-
lism, side 578. 

Tenk gjennom kristendommens opphav i jødedommen. Hvordan kan et selektivt 
studium av den jødiske religion gjøre det lettere å forstå kristentroen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SYNDERES FRELSE

Paulus’ kjærlighet til sitt folk går tydelig frem av Rom 11,25–27. Det må ha vært 
tungt for ham at noen av dem motarbeidet ham og evangeliet. Men likevel trodde 
han at mange ville innse at Jesus var Messias.

Les Rom 11,28–36. Hvordan viser Paulus at Gud ikke elsker bare jødene, men alle 
mennesker? Hvordan uttrykkes Guds nådes fantastiske og mystiske kraft? 

Selv om det skjer som en kontrast mellom jøder og hedninger, står én ting fast: Guds 
godhet, kjærlighet og nåde utøses over syndere. Helt fra før skapelsen har det vært 
Guds plan å frelse menneskene og bruke andre mennesker, ja hele folk, som redska-
per for sin vilje. 

Les Rom 11,31. Hva sier dette om vårt vitnesbyrd, ikke bare til jøder, men til alle vi 
kommer i kontakt med? 

Flere jøder ville sikkert ha tatt imot kristentroen hvis de kristne hadde behandlet 
dem bedre i århundrene som er gått. Det store frafallet i de første århundrene etter 
Kristus, og hedenskapets inntreden i kristenheten (med blant annet søndagen som 
erstatning for sabbaten) gjorde det vanskeligere for jøder som var tiltrukket av Jesus. 

Derfor må vi være oss bevisst den godhet vi selv har møtt i Jesus, slik at vi viser 
den mot andre. Ellers er vi ikke kristne (se Matt 18,23–35). 

Er det noen du bør vise godhet, men som kanskje ikke fortjener det? Hvorfor ikke 
vise dem godhet, hvor tøft det enn er? Er det ikke dette Jesus har gjort mot oss? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



94 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 7

Fredag Studium 11  /  16. desember

TIL ETTERTANKE

Les «For Det høye råd» i Alfa og Omega, bind 6, side 57–62 [AA 77–79]; «Forfølger 
blir disippel», side 80ff [AA 112–114]; «Brevene fra Roma», side 320–330 [AA 474f]; 
«Reaching Catholics», side 573–577 i Evangelism; side 155, 156, i Selected 
Messages, 1. bok.

«Selv om Israel som nasjon sviktet, ble det en betydelig rest igjen som skulle bli 
frelst. Da Frelseren sto fram, fantes det trofaste menn og kvinner som gledet seg 
over forkynnelsen til døperen Johannes og på ny var begynt å studere profetiene 
om Messias. Den første kristne menighet besto av oppriktige jøder som forsto at 
det var Jesus fra Nasaret de hadde ventet på.» – Alfa og Omega, bind 6, side 258 
[AA 376, 377].

«Blant jødene er det noen som likner Paulus av Tarsus og har en beundringsverdig 
kjennskap til Skriften. De vil med usedvanlig stor kraft forkynne at Guds lov ikke 
lar seg forandre. Hans frelse vil bli åpenbart når hans tjenere går ut i tro og arbeider 
for dem som så lenge har vært forsømt og foraktet.

Når forkynnelsen av evangeliet nærmer seg sin avslutning, vil det bli gjort en 
ekstra innsats for å nå klasser av mennesker som er blitt forsømt. Gud venter at hans 
sendebud skal vise særlig interesse for jøder som finnes spredt over hele verden. 
Når Det gamle og Det nye testamente får forklare Guds evige hensikter, vil dette for 
mange jøder bli som solrenningen til en ny skapelse, en sjelens oppstandelse. De vil 
oppdage at evangeliets Kristus er skildret i Det gamle testamentet, og forstå bedre 
hvor klart Det nye testamentet forklarer Det gamle testamentet. Deres åndsevner 
vil bli vekket, og de vil innse at Kristus er verdens frelser. Mange vil tro og ta imot 
Kristus som sin frelser.» – Alfa og Omega, bind 6, side 260–261 [AA 381].

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Er det ikke rimelig å tro at jødene, siden mange av dem er like opptatt av de ti 

bud som adventistene, vil få en rolle når det gjelder å avklare visse spørsmål 
for verden i de siste dager, da Guds lov, og især sabbaten, vil bli gjenstand for 
stor oppmerksomhet? For når det gjelder sabbaten er jo adventistene nykom-
linger sammenlignet med jødene. Snakk om det. 

2.  Hvorfor burde Adventistsamfunnet ha større gjennomslagskraft hos jødene 
enn andre kirkesamfunn? Hva kan du eller din menighet gjøre for å vinne inn-
pass hos jøder i lokalmiljøet? 

3.  Hva kan vi lære av de feilene mange gjorde i det gamle Israel? Hvordan kan vi 
unngå å gjenta dem? 
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TO BØNNER
Nadezhda Raya (54), Moldova

Det var den gang Sovjet kollapset. Vi bodde rett ved 
en adventistkirke. Jeg så ofte folk gå forbi med 

bibler i hånden. Jeg begynte å føle at noe manglet i mitt 
liv, siden jeg ikke hadde noen bibel. 

Så jeg oppsøkte en adventistfamilie og hørte dem 
lese fra Bibelen, men sa det ikke til noen, for folk lo av 
adventistene.

Etter en stund ba jeg om en bibel, og de ga meg en. 
Det overrasket meg at det sto så mye om sabbaten. Dette 
kan da ikke være en ortodoks bibel, tenkte jeg. 

Jeg ble nysgjerrig på hviledagen. Var det sabbaten 
eller søndagen, slik de ortodokse lærer. Mor sa at jeg skulle spørre en viss prest i en naboby. ”Han 
er ærlig. Han snakker sant,” sa hun.

Jeg oppsøkte presten og sa jeg ville kjøpe en bibel. Mens han sendte noen etter en, spurte jeg 
ham hva Bibelen sa om hviledagen. ”Du vil ha en bibel. Les selv,” sa han. Jeg tigget om svar, men 
han nektet.

Jeg fikk Bibelen og betalte 30 rubel. Det var mye penger den gang, og jeg ble redd for hva min 
mann ville si.

Jeg dro ikke rett hjem, men besøkte mor. På veien traff jeg min bror og fortalte ham alt. Vi 
sammenlignet bibler på veien. Jeg så at teksten var identisk og tenkte fortvilet: Hva har jeg gjort? 
Jeg har betalt for en bibel som er likedan. Hva ville min mann si? Men så sa broren min at han 
ville kjøpe bibelen for 30 rubler. Utrolig! Gud hadde svart min bønn.

Min mann ville ikke at jeg skulle bli adventist. Han ønsket ikke å bli kirkegjenger. Omkring 
tiden da jeg ble døpt, fikk han et fryktelig utslett på brystet og ryggen. Når jeg vasket sårene, ba 
jeg Gud om hjelp.

En dag la jeg merke til ryggen hans. ”Hva har skjedd med utslettet?” sa jeg. ”Jeg vet ikke,” 
svarte han. Utslettet var borte.

Nå begynte min mann å reflektere over at han ble så sint fordi jeg gikk i kirken. En natt drømte 
han om Jesu gjenkomst. Han kjente jordskjelv og våknet med et skrik: ”Har jeg tid til å bli døpt?”

Min andre bønn var hørt. Min mann ble døpt ti år etter meg.
Nå ber jeg for et kursted fra Sovjet-tiden som Adventistkirken bygger om til speiderleir og 

konferansesenter med penger fra offeret 13. sabbat dette kvartalet. Bli med og støtt dette viktige 
prosjektet.

• Moldova er et av de fattigste 
landene i Europa. Hovednæringen 
er landbruk.

• Språket er rumensk, som er i slekt 
med italiensk, fransk, spansk og 
portugisisk.

• Hovedstaden i Moldova 
heter Chișinău og har 500 000 
innbyggere.
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Bakgrunnsstoff
Rom 12-13.

Minnevers
Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sin-
net fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som 
er til glede for Gud, det fullkomne (Rom 12,2).

Paulus ønsket nok å rydde opp i romernes forståelse av loven, men han ber også alle 
kristne om å gjøre Guds vilje. Denne lydigheten skyldes en indre forandring, en for-
andring som bare Guds kraft kan utløse i et menneske som har overgitt seg til ham. 

Ingenting i Romerbrevet tyder på at lydigheten kommer av seg selv. Vi må først 
bli klar over hva som forventes. Vi må ønske å leve etter disse kravene, og søke den 
kraften som kan gjøre slik lydighet mulig. 

Altså hører gjerninger med til kristentroen. Paulus ønsket ikke å nedvurdere 
gjerningene. I kapittel 13–15 understreker han deres betydning. Dette opphever ikke 
det han har sagt om rettferdiggjørelse ved tro. Nei, gjerninger viser hva det vil si å 
leve troen. Man kan også si at Jesus stiller strengere krav enn GT. I Jesus Kristus har 
de kristne fått et eksempel på sann moral. Det er han og ingen annen som er vårt for-
bilde. «Vis samme sinnelag som» – ikke som Moses, Daniel, Salomo, Enok, Debora 
eller Elia – men «Kristus Jesus» (Fil 2,5). 

Et høyere ideal finnes ikke. 
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SøndagStudium 12  /  23. desember

DERES ÅNDELIGE GUDSTJENESTE 

Rom 11 runder av læredelen av Romerbrevet. I Rom 12–16 får vi praktisk veiled-
ning og personlige merknader. Men de siste kapitlene er viktige, for de viser hvordan 
troen skal leves. 

For det første: Troen erstatter ikke lydigheten, som om den satte strek over plikten 
til å gjøre Guds vilje. De moralske retningslinjene står ved makt. NT forklarer og 
utdyper dem. Og ingenting tyder på at det skal være lett å innrette sitt liv etter disse 
retningslinjene. Nei, det kan være vanskelig til tider, for kampen mot selvet og syn-
den er alltid hard (1 Pet 4,1). Vi får løfter om Guds kraft og forsikringer om at det er 
mulig å seire. Men vi lever i fiendens verden og må gå mange runder i kampen mot 
fristelser. Og skulle vi snuble og falle, har vi løftet om at vi ikke blir forkastet, for vi 
har en øversteprest som går i forbønn for oss (Hebr 7,25). 

Les Rom 12,1. Hva sier denne sammenligningen om kristenlivet? Hva har Rom 12,2 
med dette å gjøre?

I Rom 12,1 har Paulus de gammeltestamentlige ofringene i bakhodet. Den gangen 
ofret man dyr til Gud. Nå skal vi overgi hele kroppen til Gud, ikke for å bli drept, 
men som levende offer, helliget til hans tjeneste.

I det gamle Israel ble offerdyrene grundig undersøkt. Var det feil ved dem, ble 
de avvist, for Gud forlangte at offeret skulle være lyteløst. Derfor skal også vi bære 
«kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud». Da må vi ta vare på 
alle våre krefter og evner. Ingen er feilfri. Poenget er at vi skal leve så plettfritt og 
være så tro mot Gud som vi kan. 

«La dere forvandle ved at sinnet fornyes» (Rom 12,2). Slik beskriver apostelen 
(kristen) fremgang. For han taler til dem som alt er troende. Kristenlivet er ingen 
stillstand. Det er å gå fra det som er godt til det som er bedre.» – Martin Luther: 
Commentary on Romans, side 167, 168. Hva vil det si å gå fra det gode til det 
bedre i kristenlivet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Studium 12  /  23. desemberMandag

Å VÆRE SINDIG

Dette kvartalet har vi snakket en hel del om at Guds lov fortsatt gjelder. Vi har ofte 
sagt at Romerbrevet ikke lærer at de ti bud er opphevet, eller at troen på noen måte 
gjør dem irrelevante. 

Likevel er det lett å bli så opptatt av lovens bokstav at vi glemmer ånden bak. Og 
den ånden er kjærlighet – kjærlighet til Gud og kjærlighet til hverandre. Det er lett å 
si at vi elsker. Det er noe annet å vise kjærlighet i hverdagen. 

Les Rom 12,3–21. Hvordan skal vi vise vår kjærlighet til andre? 

Som i 1 Kor 12 og 13 priser Paulus kjærligheten etter å ha talt om Åndens gaver. 
Kjærligheten (gresk agape) er den beste veien. «Gud er kjærlighet» (1 Joh 4,8). 
Derfor er kjærligheten en beskrivelse av Guds sinn. Å vise kjærlighet er å behandle 
andre som Gud behandler dem. 

Her viser Paulus at kjærligheten skal omsettes i praksis. Han legger vekt på 
ydmykhet som prinsipp, at du ikke tenker «for store tanker om deg selv» (Rom 12,3): 
«Sett de andre høyere enn dere selv» (Rom 12,10) og vær ikke «selvkloke» 
(Rom 12,16). Jesu sa: «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av 
hjertet» (Matt 11,29). 

Så den kristne har god grunn til å være ydmyk. Se bare hvor hjelpeløse vi er. Se 
på vår syndighet. Vi er ikke bare avhengige av en rettferdighet utenfor oss selv for 
frelse, men også av en kraft som arbeider i oss for å forandre oss. Hva har vi å skryte 
av? Ingenting. Vi må ta denne ydmykheten som utgangspunkt, i møtet med Gud og 
med alle andre. Og så må vi leve det livet Paulus skildrer i disse versene. 

Les Rom 12,18. Hvordan lar du denne oppfordringen prege din livsførsel? Bør du 
justere dine holdninger for å gjøre det Skriften sier? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 12  /  23. desember

DEN KRISTNE OG STATEN

Les Rom 13,1–7. Hvilke grunnprinsipper finner vi om forholdet til styresmaktene?

Dette er interessant, for Paulus skrev på den tiden et hedensk imperium hersket over 
verden. De var brutale, systemet var pillråttent, og de kjente ikke den sanne Gud. 
Om noen få år ville de starte store forfølgelser mot dem som ville tilbe Gud. Ja, de 
tok livet av Paulus! Likevel oppfordrer han de kristne til å være gode borgere. Og det 
med et sånt styre? 

Ja. Grunnen er at myndigheter går igjen i hele Bibelen. Prinsippet, tanken om å ha 
myndighet, er gitt av Gud. Vi må leve i et fellesskap med forskrifter og bestemmel-
ser og retningslinjer. Anarki er ubibelsk. 

Men Gud godkjenner ikke all slags politikk og alle måter å styre på. Tvert imot. 
Man skal ikke lete lenge, verken i historien eller i samtiden før man finner brutale 
regimer. Men selv under slike forhold bør vi rette oss etter landets lover så langt det 
er mulig. Den kristne skal støtte opp om styre og stell som ikke er i strid med Guds 
vilje. Hvis man må legge seg ut med myndighetene, skal man være forsiktig, be og 
søke andres råd. Ifølge profetiene skal det komme en tid da Guds folk må stå imot 
verdens politiske herskere (Åp 13). Inntil da bør vi legge vinn på å være gode borgere 
i det landet vi bor i. 

«Vi bør anerkjenne de verdslige myndigheter som innsatt av Gud og lære andre 
at det er en hellig plikt å vise dem lydighet innenfor deres rettmessige grenser, 
men kommer en slik lydighet i konflikt med Guds vilje, må vi lyde Gud mer enn 
mennesker. Guds ord må være all menneskelig lovgivning overordnet. ... Det kreves 
ikke at vi skal trosse myndighetene. I tale og skrift bør vi omhyggelig veie våre ord. 
Ellers skaper vi inntrykk av å opptre mot lov og orden. Vi må ikke uten grunn si noe 
som kan sperre veien for oss.» – Alfa og Omega, bind 6, side 51 [AA 69].

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 12  /  23. desember

ELSK HVERANDRE

«Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin 
neste, har oppfylt loven» (Rom 13,8). Hvordan skal verset forstås? Betyr det at vi 
ikke er forpliktet på Guds lov bare vi viser kjærlighet? 

Her utdyper Paulus loven slik Jesus gjorde i Bergprekenen. Han viser at kjærlighe-
ten må være drivkraften bak det vi foretar oss. Loven er en utskrift av Guds sinn. 
Siden Gud er kjærlighet, er kjærligheten lovens oppfyllelse. Men Paulus lar ikke 
en vag kjærlighetstanke erstatte lovens klare ord, slik enkelte kristne vil ha det til. 
Moralloven gjelder fortsatt, for det er den som peker på vår synd, og hvem vil vel si 
at det ikke finnes synd lenger? Men man kan ikke holde loven på ordentlig uten at 
det skjer i kjærlighet. Ikke glem at det var noen som hastet hjem for å holde loven 
etter at de hadde ført Jesus til Golgata! 

Hvilke bud siterte Paulus for å vise kjærlighetens betydning for å følge loven? 
Hvorfor akkurat dem? Rom 13,9.10.

Kjærligheten var ikke noe nytt prinsipp. Paulus siterte 3 Mos 19,18: «Du skal elske 
din neste som deg selv.» Dermed viste han at prinsippet var viktig i GT. Paulus fant 
støtte for sin forkynnelse av evangeliet. Noen har sagt at han mener at det bare er de 
budene som er nevnt her, som fortsatt gjelder. Vil det si at troende mennesker kan 
vanære sine foreldre, tilbe avguder og ha andre guder enn Herren? Så klart ikke. 

Se på sammenhengen. Paulus taler om vårt forhold til hverandre. Derfor nevner 
han de budene som tar opp dette. Det han sier, bør absolutt ikke oppfattes som om 
han avskriver resten av loven (se Apg 15,20; 1 Tess 1,9; 1 Joh 5,21). Vi viser vår kjær-
lighet til Gud ved å vise kjærlighet til andre (Matt 25,40; 1 Joh 4,20.21).

Tenk gjennom ditt gudsforhold og hvordan det avspeiler seg i forholdet til andre. 
Hvor viktig er kjærligheten i disse relasjonene? Hvordan kan du lære å elske 
andre slik Gud elsker oss? Hva hindrer deg i å gjøre det? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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FRELSENS TID ER NÅ

«Dessuten vet dere hvilken tid det nå er: Timen er kommet da dere må våkne opp av 
søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro» (Rom 13,11). 

Paulus hadde et klart formål med Romerbrevet. Han ville vise menigheten i Roma, 
og særlig jødene blant dem, hvilken plass tro og gjerninger har i den nye pakt. 
Spørsmålet var frelsen og hvordan syndere blir erklært rettferdige og hellige i Guds 
øyne. Noen var bare opptatt av loven, så Paulus pekte på dens rette funksjon og 
oppgave. I prinsippet hadde jødedommen vært en nådens religion, men legalismen 
vokste frem og gjorde stor skade. Den samme feilen må ikke vi gjøre. 

Les Rom 13,11–14. Hvilken hendelse taler Paulus om, og hvordan skal vi leve mens 
vi venter? 

Paulus skrev til de troende om at de måtte våkne og være rede, for Jesus kommer til-
bake. Det spiller ingen rolle at det ble skrevet for nesten 2000 år siden. Vi skal alltid 
leve i forventning om Jesu snare komme. Hans gjenkomst er ikke lenger unna enn 
vår egen tidshorisont: vår død. Om det blir neste uke eller om 40 år, og om vi sover 
fire dager eller 400 år, gjør ingen forskjell for oss. Det neste vi får oppleve, er Jesu 
annet komme. Døden kan vente i neste sving, så tiden er kort, og frelsen er nærmere 
nå enn da vi kom til troen. 

Paulus sier ikke stort om Jesu annet komme i Romerbrevet, men i brevene til 
menighetene i Tessaloniki og Korint går han grundigere til verks. For det er jo et 
viktig tema i Bibelen. Uten dette, og det håpet det gir, er vår tro meningsløs. For hva 
er «rettferdiggjørelse ved tro» uten Jesu gjenkomst? 

Hva ville du forandre i ditt liv hvis du var sikker på at Jesus ville komme tilbake 
neste måned? Hvorfor? Men hvorfor gjør du det ikke nå hvis du ville ha gjort det 
en måned før Jesu gjenkomst? Hva er forskjellen? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 12  /  23. desember

TIL ETTERTANKE

«I Bibelen åpenbares Guds vilje. Guds ords sannheter er ord fra Den høyeste. Den 
som lar disse sannhetene bli en del av sitt liv, blir virkelig en ny skapning. Han 
får ikke nye åndskrefter, men det uvitenhetens og syndens slør som har formørket 
forstanden, blir trukket fra. Ordene ‘jeg vil gi dere et nytt hjerte’ (Esek 36,26) betyr: 
‘Jeg vil gi dere et nytt sinn.’ Med et nytt hjerte følger alltid en klar forståelse av 
sannheten og en overbevisning om vår plikt som kristen. Den som nøye og under 
bønn gransker Skriften, vil få en klar forstand og en sunn dømmekraft. Det er 
som om han ved å komme til Gud har fått en høyere innsikt.» – Livet sammen med 
Gud, 20. januar [ML 24].

«Herren ... kommer snart, og vi må være beredt og vente på hans komme. Å, hvor 
herlig det vil bli å få se ham og bli budt velkommen som hans frelste! Vi har ventet 
lenge, men vårt håp må ikke fordunkles. Hvis vi bare kan oppnå å se Kongen i hans 
skjønnhet, vil vi bli evig lykkelige. Jeg føler det som om jeg kunne rope: ‘På veien 
hjem!’ Vi nærmer oss tiden da Kristus skal komme med kraft og stor herlighet for å 
hente de frelste til deres evige hjem.» – Testimonies for the Church, bind 8, side 253.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Se på spørsmålet på slutten av torsdagsavsnittet. Hvilke svar ga folk, og 

hvordan begrunnet de dem? 

2.  Det kan være vanskelig å si hvordan vi skal være gode borgere og gode 
kristne. Hva ville du ha sagt hvis noen kom og ville ha et råd om vår plikt til å 
stå for det de tror er Guds vilje selv om det skulle gi dem problemer med myn-
dighetene? Hva ville du ha rådet dem til? Hvilke prinsipper bør styre reson-
nementet? Hvorfor er dette noe vi bare må gjøre etter å ha tenkt grundig gjen-
nom det og bedt om Guds veiledning? (Ikke alle som blir kastet i løvehulen, 
kommer uskadd fra det.) 

3.  Hva tror du er vanskeligst: Holde seg strengt til lovens bokstav eller å elske 
Gud og andre uten forbehold? Eller er det feil spørsmålsstilling? I tilfelle: 
hvordan? 

4.  Vi nærmer oss slutten av kvartalet, så snakk sammen om hva dere har lært av 
Romerbrevet. Hvordan understreker det betydningen av reformasjonen? Hva 
har Romerbrevet lært oss om hva vi tror og hvorfor vi tror slik?
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SAKEN MOT GUD
Victor Bufteac (40), Moldova

Livet var hardt hjemme i Moldova. Så jeg kjøpte 
et polsk pass på svartebørsen og flyttet til Irland. 

Der delte jeg rom med en annen fra Moldova. Han var 
adventist.

Alexander provoserte meg med all bibellesingen 
sin. Hver gang jeg sa noe min kirke trodde på, fant han 
frem Bibelen og viste at jeg tok feil. Han hadde lest hele 
Bibelen mange ganger. Jeg hadde ikke åpnet en bibel. 

Men han leste vel fra en adventistbibel. Så jeg sam-
menlignet min med hans. De var identiske. Tenk at en 
enkel sveiser skulle vite så mye mer enn jeg! Så jeg laget 
en liste på 100 spørsmål og ga meg til å lese Bibelen.

Det åpnet mine øyne. Jeg så at jeg tok feil. Jeg ville gjøre Guds vilje. Jeg begynte med sab-
baten. Alexander ble forbløffet da jeg sa at jeg ville bli med i kirken. Et år senere ble jeg døpt. 
Slekten hjemme i Moldova likte det ikke. Vennene i Irland sa jeg var en idiot. Men for meg var 
det viktigste å bli i Kristus.

Alexander minnet meg på mitt polske pass, som gjorde at jeg kunne bo i Irland. Jeg rev i styk-
ker passet og kastet det. Nå kunne politiet stoppe meg og få meg deportert. Jeg ba: ”Jeg vet ikke 
om det er din vilje at jeg skal bo her, men send meg hjem hvis det er det du vil.”

Jeg var arbeidsløs da, men fikk snart en jobb som nattevakt på et helsestudio, med sabbatsfri. 
Da ba jeg: ”Gud, jeg vil betale skatt som alle andre og gi keiseren det som er keiserens.”

Jeg troppet opp på ligningskontoret med mitt moldovanske pass så jeg kunne få personnum-
mer. Foran meg sto et par fra Latvia som snakket dårlig engelsk. Det varte og rakk. Jeg ble stadig 
mer nervøs. 

Da latvierne omsider gikk, stakk jeg passet gjennom luken og sa at jeg ville ha personnummer. 
Mannen bare så på den lange køen bak meg og ga meg et dokument å fylle ut, uten å ense passet. 
En uke senere fikk jeg personnummeret i posten og begynte å betale skatt. Mine venner kunne 
ikke tro det!

Da jeg dro hjem til Moldova flere år senere, fikk jeg til og med penger igjen på skatten. I 
Moldova tok jeg en mastergrad og arbeider nå som juridisk rådgiver for et tysk selskap. Jeg får 
lørdagsfri, og jeg betaler min skatt.

Ved Guds nåde retter jeg meg etter både Guds og menneskers lov – og Gud har rikelig velsig-
net meg.

• Ca. 90 prosent av Moldovas 3,5 
millioner innbyggere er ortodokse 
kristne.

• Adventistkirken i Moldova har 
9000 medlemmer.

• Det er 288 kirker og grupper i 
landet, men bare én adventistskole. 
Den ligger i en landsby åtte mil fra 
hovedstaden.
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Bakgrunnsstoff
Rom 14–16.

Minnevers
Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi 
skal alle fram for Guds domstol (Rom 14,10).

Dette er siste studium av Romerbrevet, boken som førte til reformasjonen, boken 
som mer enn noen annen burde vise oss hvorfor vi er protestanter og hvorfor vi må 
fortsette å være det. Som protestanter holder vi oss til prinsippet om Sola Scriptura, 
Bibelen alene, som troens standard. Og Bibelen har lært oss den samme sannheten 
som fikk Martin Luther til å bryte med Roma for 500 år siden, den store sannheten 
om frelse ved tro. Den som er så viktig i Paulus’ brev til romerne. 

Kanskje kan det hele sammenfattes med fangevokterens spørsmål: «Hva skal jeg 
gjøre ... for å bli frelst?» (Apg 16,30). 

I Romerbrevet fikk vi svaret – og svaret var ikke det som kirken ga på Luthers tid. 
Derfor startet reformasjonen, og her er vi i dag.

I dette avsnittet tar Paulus opp andre emner, kanskje ikke så sentrale for hoved-
tanken hans, men viktige nok til at det er tatt med. Dermed er de også en del av 
Skriften. 

Hvordan avsluttet Paulus brevet, hva skrev han, og hvilke sannheter finner vi her? 
Vi er jo arvinger, både til Paulus og våre protestantiske forløpere?
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SVAKE I TROEN

Rom 14,1–3 handler om å spise kjøtt som kan ha vært ofret til avguder. Apostelmøtet 
i Jerusalem (Apg 15) bestemte at hedningkristne skulle avstå fra slikt. Men hva med 
kjøtt som ble solgt på torget og kunne stamme fra dyr som var blitt ofret til avguder 
(se 1 Kor 10,25)? Noen kristne hadde ingen problemer med det. Andre spiste heller 
bare grønnsaker hvis det var den minste tvil om hvor kjøttet kom fra. Vegetarisme 
og helse var ikke temaet. Paulus sier heller ikke at skillet mellom rent og urent er 
avskaffet. Dette er heller ikke temaet. Det ville være feil å tolke ordene «tillater 
ham å spise alt» (Rom 14,2) slik at man nå kunne spise alle dyr, både rene og urene. 
Andre deler av NT utelukker en slik tolkning. 

Og å «ta imot» den som er svak i troen betyr å betrakte ham som fullgodt med-
lem. Man skulle ikke krangle med slike, men la dem ha sine meninger i fred. 

Ha kan vi lære av Rom 14,1–3? 

Merk at Rom 14,3 ikke sier noe negativt om den som er «svak i troen». Paulus 
kommer heller ikke med råd om hvordan dette mennesket kan bli sterkt. Gud tar 
imot den svært samvittighetsfulle troende. Det er visst ikke Gud som betrakter ham 
eller henne som altfor samvittighetsfull, men trossøsken. «Gud har jo tatt imot ham.»

Hvordan understreker Rom 14,4 det vi nettopp har lest?

Vi må ha i tankene de prinsippene vi har sett på i dagens avsnitt. Men må vi ikke 
iblant trå til og dømme iallfall handlingene, om ikke den enkeltes innerste tan-
ker? Skal vi alltid være forsiktige og forholde oss passive? Jes 56,10 beskriver 
vaktmenn som «målløse hunder som ikke kan gjø». Når skal man tale, og når 
skal man tie? Hvor finner man den rette balansen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FOR GUDS DOMSTOL

Les Rom 14,10. Hvorfor skal vi være forsiktige med hvordan vi dømmer andre? 

I mange tilfeller dømmer vi andre hardt for ting vi selv foretar oss. Men ofte virker 
det ikke så galt når vi selv gjør det. Da hykler vi og lurer oss selv, men Gud lar seg 
ikke lure: «Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Etter dommen dere dømmer 
med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det 
også måles opp til dere. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget 
øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut 
av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget øye?» (Matt 7,1–4). 

Hva betyr sitatet som er gjengitt i Rom 14,11?

Sitatet fra Jes 45,23 støtter tanken om at alle må frem i dommen. «Hvert kne» og 
«hver tunge» viser at det gjelder hver enkelt. Det er underforstått at alle må svare for 
det vi har gjort ut av livet (Rom 14,12). Ingen kan svare for andre. Slik sett er vi ikke 
vår brors vokter. 

Hva tror du Paulus mener i Rom 14,41? Husk sammenhengen. 

Temaet er fortsatt mat ofret til avguder. Men det gjelder ikke skillet mellom rent og 
urent. Paulus sier at det ikke nødvendigvis er galt å spise mat som kan ha vært ofret 
til avguder. For hva er vel en avgud? Ingenting (se 1 Kor 8,4). Hva så om en eller 
annen har ofret mat til en statue av en frosk eller en okse? 

Man skal ikke tvinge folk til å gå mot sin samvittighet, om den er aldri så sart. 
De «sterke» ser ikke ut til å ha forstått dette. De hadde bare forakt til overs for de 
«svake» og la feller for dem. 

Kan din iver for Herren få deg til å gjøre det Paulus advarer mot? Hvorfor må vi 
passe oss for å være samvittighet for andre, om våre motiver er aldri så gode?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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IKKE VONDT MENT

Les Rom 14,15–23 (se også 1 Kor 8,12.13). Sammenfatt det Paulus sier. Bruk lin-
jene nedenfor. Hvilket prinsipp herfra kan anvendes på alle livets områder? 

I Rom 14,17–20 setter Paulus ulike fasetter av kristendommen i det rette lys. 
Kostholdet er viktig, men vi skal ikke si noe på at noen spiser grønnsaker i stedet 
for kjøtt som kan ha vært ofret til avguder. Vi bør heller tenke på rettferdighet, fred 
og glede i Den hellige ånd. Hvordan kan vi anvende prinsippene i vår menighet? 
Helsebudskapet, og særlig kostholdet, kan nok være en velsignelse. Men alle tenker 
ikke likt, og vi må respektere ulikhetene. 

I Rom 14,22 introduserer Paulus et interessant forbehold: «Salig er den som ikke 
dømmer seg selv på grunn av det han velger.» Hva slags advarsel er dette? Er dette 
en motvekt til det andre han sier i denne sammenhengen? Hvordan?

Har du hørt folk si: «Min mat og mine klær og min underholdning raker ingen?» 
Er nå det helt riktig? Ingen lever i et vakuum. Det vi gjør og sier, til og med vårt 
kosthold, påvirker andre, på godt og ondt. Det er lett å se hvordan. Hvis noen som 
beundrer deg, ser at du gjør noe «galt», kan de komme til å gjøre det samme. Vi lurer 
oss selv hvis vi tror noe annet. Å si at man ikke presset den andre, er saken uved-
kommende. Som troende er vi ansvarlige for hverandre, og hvis mitt eksempel fører 
noen på villspor, er jeg ikke uten skyld. 

Hva slags eksempel er du? Synes du det er OK at andre, spesielt unge mennesker 
og nyomvendte, gjør som deg i ett og alt? Hva sier svaret om deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Å HOLDE DAGER

Paulus har sagt at vi ikke skal dømme dem som har et annet syn på ting. Vi skal 
ikke være en snublestein for dem som kan ta anstøt av vår oppførsel. Nå tar han opp 
spørsmålet om dager som enkelte ønsker å legge vekt på, mens andre ikke bryr seg 
om dem. 

Les Rom 14,4–10. Hvordan skal man forstå dette? Taler han om det fjerde bud? 
Hvis nei, hvorfor ikke?

Hvilke dager er det? Var folk i den første menighet uenige om helligholdelsen av 
visse dager? Tydeligvis. Vi får et vink om slik uenighet i Gal 4,9.10. Der irettesetter 
Paulus de troende i Galatia fordi de «holder nøye regnskap med dager, måneder, 
høytider og år.» Som nevnt i vårt andre studium hadde noen i kirken overbevist de 
kristne i Galatia om at de måtte la seg omskjære og holde hele Moseloven. Paulus 
fryktet at slike tanker skulle skade menigheten i Roma. Her hadde de jødekristne 
vanskelig for å tro at de ikke lenger behøvde å holde de jødiske høytidene. Paulus 
sier: Gjør som dere vil. Men pass på at dere ikke dømmer dem som er av en annen 
mening. Noen kristne later til å ha bestemt seg for å holde en eller flere av jødenes 
høytider for å være på den sikre siden. Paulus sier: La dem gjøre det hvis de er over-
bevist om at de gjør rett. 

Det er ingen grunn til å lese den ukentlige sabbaten inn i Rom 14,5. Kan man 
forestille seg at Paulus ville innta en like avslappet holdning til det fjerde bud? Vi 
har sett at han la stor vekt på lydighet mot loven, så han ville ikke ha satt sabbatsbu-
det sammen med forskrifter om å spise mat som kunne være ofret til avguder. Noen 
bruker disse versene for å si at sabbaten ikke lenger er bindende, men det er ikke 
tilfelle. En slik bruk av versene er det Peter advarte mot, og som han sa folk gjorde 
med Paulus’ skrifter: «Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på 
disse spørsmålene. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake 
forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse 
for dem selv» (2 Pet 3,16).

Hvordan har du opplevd sabbaten? Har den vært den velsignelsen den skulle 
være? Hva kan du gjøre annerledes, så du kan få en bedre opplevelse av det 
Herren vil du skal få ut av hviledagen?

__________________________________________________________________________________________________________________
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AVSLUTNING

Les Rom 15,1–3. Hvilken kristen sannhet finner vi her? 

Hvordan kan man si at avsnittet sammenfatter hva det vil si å følge Jesus? 

Hvilke andre vers lærer det samme? Og hvordan kan du leve etter dette prinsippet? 

Hvilke velsignelser inneholder brevets avslutning? Rom 15,5.6.13.33.

Tålmodighetens Gud er den Gud som hjelper sine å holde ut. Ordet for «tålmodig-
het» er hupomone. Det betyr «styrke», «urokkelig utholdenhet». Ordet for «trøst» 
kan oversettes som «oppmuntring». Så trøstens Gud er den Gud som oppmuntrer. 
Håpets Gud er den Gud som har gitt mennesket håp. Og fredens Gud er den Gud 
som gir fred. Hos ham kan vi ha fred. 

Hvordan avslutter Paulus brevet etter sine mange hilsener? Rom 16,25–27.

Paulus runder av med en lovprisning av Gud. De kristne i Roma, og alle andre 
kristne, kan trygt sette sin lit til at Gud vil bekrefte at de er hans barn, som er rettfer-
diggjort ved tro og står under Den hellige ånds ledelse. 

Vi vet at Herren inspirerte Paulus til å skrive Romerbrevet som svar på en bestemt 
situasjon på en bestemt tid. Det vi ikke kjenner til, er alle detaljene om hva Herren 
hadde vist Paulus om fremtiden. 

Ja, Paulus visste om «frafallet» (2 Tess 2,3), men teksten sier ikke hvor mye han 
visste. Så vi vet ikke om Paulus hadde noen begreper om den rollen han og hans 
skrifter, spesielt dette brevet, skulle få i den siste tid. Og egentlig gjør det ikke noe. 
Det som betyr noe, er at disse tekstene ble kimen til protestantismen. De er det bibel-
ske grunnlaget som vi kan bygge liv og lære på, hvis vi vil være trofaste mot Jesus 
når verden undrer seg og følger «etter dyret» (Åp 13,3).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Unity and Love in the Church», side 477, 478; «Love for the Erring», side 604–
606, i Testimonies for the Church, bind 5; «Hjelp til dem som blir fristet» i Helse og 
livsglede, side 120–127 [MH 166]; side 719 i SDA Bible Commentary, bind 6.

«Jeg fikk se hvor farlig det er når Guds folk setter sin lit til bror og søster White og 
føler at de må gå til dem for å få råd med sine problemer. Slik burde det ikke være. 
Deres medlidende frelser, som er full av kjærlighet, vil at de skal komme til ham 
når de er trette og bærer tungt, så vil han lette deres bør. ... Mange kommer og spør 
oss: Bør jeg gjøre dette? Skal jeg bruke tiden min til dette? Eller om klær: Skal jeg 
gå i dette? Jeg sier: Dere sier at dere hører Kristus til. Les Bibelen. Tenk gjennom 
Frelserens liv mens du lar sinnet være stemt til bønn. Se hvordan han levde blant 
folk. Følg hans eksempel, så viker dere ikke av fra den smale sti. Vi nekter plent å 
være samvittighet for dere. Hvis vi sier hva dere skal gjøre, vil dere forvente at vi 
skal rettlede dere og ikke gå til Jesus selv.» – Testimonies for the Church, bind 2, 
side 118, 119. 

«Vi skal ikke overlate ansvaret for vår plikt til andre og vente at de skal si oss 
hva vi skal gjøre. Vi må ikke gjøre oss avhengig av råd fra andre. Herren vil vise 
oss om vår plikt like så villig som han viser andre deres plikt. ... De som bestemmer 
seg for ikke på noen måte å gjøre noe som mishager Gud, kan legge sin sak frem for 
ham, og de vil få vite nettopp hvilken vei de skal følge.» – Alfa og Omega, bind 5, 
side 219–220 [DA 668].

«I menigheten har det alltid vært medlemmer som har krevd individets rett til å 
stå for seg selv. De har åpenbart vanskelig for å forstå at en slik uavhengighetsånd 
ofte skaper overdreven selvtillit og får et menneske til å stole så sterkt på egen 
dømmekraft at det mister respekten for de medtroendes råd og deres sunne 
dømmekraft.» – Alfa og Omega, bind 6, side 115 [AA 163].

  Spørsmål til drøftelse
 Tenk på det vi har talt om denne uken. Hvordan kan vi finne den rette balan-

sen når det gjelder:
 a) Troskap mot det vi tror på, uten å dømme dem som er uenige med oss?
 b) Være tro mot vår samvittighet uten å gjøre oss til andres samvittighet, men 

likevel prøve å hjelpe dem vi mener er på feil kurs? Når skal vi tale, og når 
skal vi tie? Når er det galt å tie? 

 c) Være frie i Herren og likevel innse at vi må være et godt eksempel for dem 
som kanskje oppfatter oss som et forbilde?



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 7 111

FREMTIDIGE PROSJEKTER:

Neste kvartal er det Den interamerikanske divisjon som får offeret 13. sabbat. Blant prosjektene er:

Et senter for evangelisering ved Antillean Adventist University i Mayaguez, Puerto Rico.

Et tverrkulturelt misjonssenter og kirke ved University of Southern Caribbean i Maracas, Trinidad

Et tverrkulturelt misjonssenter og sykehus i Tabasco, Mexico.

30 .  desember

TRETTENDE SABBAT – FARS FORVANDLING
Dmitrij Kostasj og datteren Anjila, Moldova

Dmitrij var utdannet musikklærer, men fikk ikke jobb i skoleverket, så han arbeidet som vakt 
ved en privat innsjø. Han matet fisken og hindret folk i å fiske den.

Da datteren Anjila var 12, begynte hun og broren å gå i kirken. De gikk et års tid sammen med 
moren, men besteforeldrene likte det ikke. ”Alle ler av oss, det er en skam,” sa de til sin sønn 
Dmitrij.

Mor ville ha med far i kirken, men han var redd sine foreldre og kom med unnskyldninger, 
som at han hadde for mye å gjøre, at det var ting som skulle fikses i huset. Kanskje fikk han tid til 
å gå i kirken når alt var ordnet. I mellomtiden fikk ingen gå.

Etter flere måneder sa far: ”Endelig litt fritid.” Men han holdt ikke løftet om å gå i kirken. Da 
begynte noe merkelig å skje. Far ble redd for å være alene hjemme. Han var nervøs og brølte hele 
tiden. Han fikk høyt blodtrykk og tok medisiner for det, men ingenting hjalp. 

Bestemor sa at han skulle besøke et kloster i nærheten. Presten visste nok hva som var galt. 
Far dro, men det hjalp heller ikke. 

Far søkte hjelp andre steder. En av dem han snakket med, var forstander i adventistkirken. Han 
fikk ham med på et ferieprogram i kirken, og far ble imponert. Da han kom hjem, sa han til mor: 
”La oss gå i kirken.”

Mor var forbauset, men glad. Også jeg. Neste sabbat gikk vi, og vi har gått siden. Alle fire 
gikk sammen, og vi ble døpt i fjor.

Bestemor og bestefar liker det ikke. De tror at Anjila og broren går under tvang. Hvordan skal 
de kunne bli gift hvis de ikke kan gå ut og danse? Anjila sa at dans og ekteskap ikke er det vik-
tigste, og hun er glad for mirakelet med faren. Han er helt forandret og er ikke nervøs lenger. Han 
elsker Gud og er menighetstjener og musikkleder i den lille kirken de går i.

Familien ble døpt på et tidligere kursted der Adventistkirken lager speiderleir og konferanse-
senter. Vårt 13. sabbats offer i dag vil bidra til å fullføre renoveringen av komplekset.  Takk for at 
dere husker Moldova og Euro-Asia-divisjonen når dere gir.
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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 forvaltning og hjertets innstilling. Det 
er et stort tema som handler om å leve livet slik Gud ønsker det, eller med 
andre ord å ære Gud. Gjennom studiene skal vi fokusere på holdninger, altså 
hvilken innstilling vi har til verden. Eier vi verden eller forvalter vi det vi har 
råderett over for Gud? Men vi skal også fokusere på handlinger og kristen 
etikk. Gjennom kvartalet vil det bli stilt spørsmål rundt hvordan vi bruker 
evnene, pengene, helsen, tiden og miljøet Gud har gitt oss. Ifølge Bibelen er 
man rik når man deler, dette kvartalet må man derfor regne med at man blir 
utfordret når det gjelder den materialismen vi alle er en del av. 

Lekseforfatteren heter John H.H. Mathews som er en ordinert pastor med 
utdanning fra Andrews University. Han jobber i dag som leder for forvalt-
ningsarbeidet i Adventistenes Nord-Amerikanske divisjon.

Lekse 1: Materialismens innflytelse
Minnevers: Rom 12,2.
Bibeltekster: 1 Joh 2,16.17; Luk 12,15-21; 5 Mos 8,10-14; 1 Tim 6,10; Joh 15,5; 
Gal 2,20.

Lekse 2: Jeg ser, jeg vil ha, jeg tar
Minnevers: Matt 13,22.
Bibeltekster: 2 Kor 8,1-7; Matt 13,3-7.22; 1 Mos 3,1-6; Jes 56,11; Matt 26,14-
16; 2 Pet 1,5-9.

2. kvartal 2018
Forberedelser til endetiden

3. kvartal 2018
Apostlenes gjerninger

4. kvartal 2018
Enhet i Kristus



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

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

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

Fordi de samme bibelstudiene brukes i mange land, vil du kunne finne mange 
nyttige tips og ideer til hvert enkelt studium ved å gjøre et søk på internett. Det 
er mange kreative gruppeledere/sabbatsskolelærere som deler sine ideer. Du kan 
også få bibelstudiene på andre språk som en app til telefon eller nettbrett. Se listen 
under. 
 
SABBATH SCHOOL
http://www.sabbathschoolpersonalministries.org./sabbathschool
SHARING SCRIPTURE
http://www.sabbathschoolteacher.org
SABBATH SCHOOL UNIVERSITY
http://www.sabbathschoolu.org
ADULT BIBLE STUDYGUIDE AUDIO (produsert i Australia)
http://www.sabbathschoolu.podcast.php?channel=4
ANDROID APP
http://www.androidlib.com/android.application.comsusabbath_schoolqpqqn.aspx
IPHONE AND IPAD APP
http://itunes.apple.com/us/app/sabbathschool/id363595588?mt=8

 
Deltakelse 
Det kan være utfordrende å få alle til å delta i en bibelstudiegruppe/sabbatsskole-
klasse, for det er noen som har større frimodighet og gir inntrykk av å ha større 
rett og evne til å lese og tolke. Pastoren, den rutinerte bibelgruppelederen eller en 
velformulert person, kan ha lavere terskel for å åpne munnen og bidra. Derfor er det 
spesielt viktig å planlegge at flest mulig skal få komme til orde. Det er kanskje også 
viktig å tenke over at det for de fleste er tryggere å delta dersom man har en kultur 
for å lytte og dele, heller enn å diskutere. Som gruppeleder kan man bidra til en slik 
kultur ved å komme med slike kommentarer: 



– Det var spennende. Takk, for at du delte ditt synspunkt. Er det flere som vil si 
noe?
– Interessant at vi ser forskjellig på dette. Takk for ditt innspill. Er det flere måter å 
se dette på?

I en liten bibelstudiegruppe kan man invitere alle til å delta ved å stille et spørs-
mål som alle svarer på. For eksempel ved at man tar runden rundt i gruppa til alle 
har fått anledning til å gi sitt svar eller dele sitt synspunkt. Dersom man leder en 
stor gruppe, kan folk få anledning til å svare på spørsmål to og to, før man eventu-
elt ber frivillige om å dele svaret med hele forsamlingen.

Ved å lese teksten først uten å legge for mange føringer, kan man også åpne opp 
for større deltakelse og mer spennende tolkninger på et senere tidspunkt. Salme 23 
kan brukes  som et eksempel. Først leser man bibelteksten. Deretter snakker man 
sammen om hva som ble lest. For eksempel: Her står det at Herren er min hyrde. 
Hva er en hyrde? Hva betyr det for en sau å ha en hyrde. 

Før man skal tolke eller anvende teksten, er det viktig å forstå sammenhengen 
den ble skrevet i. Hva sier bibelteksten til oss i dag? er kanskje ikke det beste spørs-
målet å begynne med. Først kan det være nyttig å finne ut hva teksten sa til dem 
den ble skrevet eller gitt til? Hva forsøkte David å formidle med denne salmen? Det 
er først når vi har svart på dette spørsmålet at vi er klare til å tolke og anvende for 
oss selv og vår egen situasjon.

Møblering og plassering er viktig når man skal legge til rette for gode samtaler. 
Det å sitte i sirkel kan bidra til å sende et signal om at vi snakker sammen, og da 
trenger ikke gruppelederen å være så mye mer enn en tilrettelegger. Dersom man 
står foran en forsamling hvor deltakerne sitter i rader, forventer de som regel at 
gruppelederen skal være den som bidrar mest. Da får man en mer krevende jobb og 
må planlegge mer dersom man ønsker deltakelse fra flest mulig.

 
Modeller for bibelstudium 
Det finnes mange modeller for bibelstudium. En mulighet er å lese Bibelen på tre 
forskjellige måter: Med mikroskop, teleskop og stetoskop. Først ser man på 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
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