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Bibelen for alle

Det er mye god litteratur som gir oss visdom og selvinnsikt, men vi tror at 
Bibelen er mer enn en god bok, den er inspirert av Gud. Samtidig som Bibelen 
er skrevet til meg personlig, blir den enda bedre når den også blir lest sammen 
med andre. I Adventkirken inviterer vi derfor til bibelstudium hver sabbat, før 
gudstjenesten. Dette heftet er utgangspunktet for temaene som blir tatt opp. 
Du er hjertelig velkommen! Kanskje du kan hjelpe andre til å forstå Guds ord 
klarere?

Vi tar også tid til bønn, for Bibelen gir oss mer enn kunnskap. Den er en 
dynamisk samling med bøker som også kan forandre oss, slik at vi blir mer lik 
Jesus. Teksten er gyldig hver eneste dag i mitt liv.

Jesus sier at vi får når vi gir. De som deltar i bibelstudiet får derfor mulighet 
til å gi en frivillig gave, og på denne måten bidra til at andre, også under andre 
himmelstrøk, får et bedre liv, fysisk og åndelig. Bak i studieheftet er det en såkalt 
misjonslesning for hver uke. Når vi hører om hva Gud kan gjøre gjennom almin-
nelige mennesker, er det sjanse for at vi blir inspirert til enda større generøsitet. 
Dersom du har meninger om studieheftet kan du sende dem til nina.myrdal@
adventist.no.



REDAK TØRENS FORORD

Livet som kristen forvalter

Som kristne må vi se vår synd før vi ser behov for forandring. Den forandringen kan 
bare skje når Kristus arbeider i oss. Og forvaltning er et slikt arbeidsfelt. Selv om det 
omfatter mye av kristenlivet, vil vi gi det en bred definisjon: det å håndtere materielle 
og immaterielle eiendeler til Guds ære. 

Slik Bibelen lærer det, er forvaltning bl.a. et botemiddel mot materialismens farer 
(kjærligheten til å eie ting) eller verdslighet generelt – en av de snarene som fienden 
legger for oss. Mange innser ikke at rikdom og eiendeler er billige, kunstige ting som 
til slutt mister sin verdi. Mange går fortapt fordi de ikke klarer å bryte med kjærlig-
heten til verden. Verdens vis – «kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en 
eier» (1 Joh 2,16) – er noe av det prinsippene om forvaltningen kan hjelpe oss å få bukt 
med. 

Det er derfor vi skal se på forvaltning dette kvartalet, og lære mer om livet med 
Gud. Her inngår frihet fra alle former for kjærlighet til verden. Forvaltning er et prak-
tisk uttrykk for det å følge Jesus. Det viser vår kjærlighet til Gud og er et middel til å 
leve sannheten i Kristus. Vi er forvaltere fordi Gud elsket oss først.

Vårt liv som forvaltere omfatter vår holdning, omvendelsen, forpliktelser, selvdisi-
plin og mye mer. Vi skal være trofaste og troverdige tjenere som lever uselvisk og er 
forbundet med Jesus i alt vi gjør og sier. I Kristi skole blir resultatet av forvaltningen 
tilfredshet og et rettferdig liv. Vi skal lære å håndtere Guds eiendeler til hans ære og 
finansiere hans misjon for å fullføre verket.

Vi ser «i et speil, i en gåte» (1 Kor 13,12), men Jesus ser klart. Han lar oss arbeide 
for seg. Selv gjennom den tåken som verdens dragning er, skal vi forvalte talenter, 
økonomi, helse og miljø riktig. I disse studiene skal vi få se vårt ansvar og hvordan vi 
ved Guds nåde kan oppfylle det, ikke for å gjøre oss fortjent til frelsen, men fordi vi 
allerede har den.

Vårt liv som kristne forvaltere avspeiler Guds karakter for verden. De som våger 
å følge bibelske prinsipper, viser en skjønnhet, lykke og gudsfrykt som skiller seg ut 
i dagens kultur. Alle fristes til å leve gudløst; fristelsene omgir oss, både åpenlyst og 
på fordekt vis. Som troende mennesker og forvaltere har vi fått vite hvordan vi kan 
unnslippe disse fristelsene, og vi får kraft til å gjøre det.

På den siste dag skal vi få høre ett av to: «Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, 
dere som gjør urett!» (Matt 7,23) eller: «Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i 
lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!» (Matt 25,23).
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Vi håper og ber at dette studiet skal bidra til å holde oss på den veien som vil gjøre 
at vi får høre ordene «Kom inn til gleden hos din herre!»
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Da Jesus kom til verden, kom han for at vi skulle 
lære Faderen og Guds sanne karakter å kjenne. 
Vi hadde behov for å forstå at Gud er medliden-
hetens, kjærlighetens, rettferdens og barmhjer-
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kelse som er ren og feilfri for Gud, vår Far, er å 
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ikke la seg flekke til av verden» (Jak 1,27). Gang 
på gang oppfordrer Bibelen oss til å vise omsorg 
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innvandrere og fattige. I dag kan man godt utvide 
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Hvorfor skal vi ofre tid på slike mennesker? Svaret er enkelt: Gud bryr seg om 
dem. Gud er de sårbare og svakes forsvarer. Og det er også vi kalt til å være.
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E. G. White Notes
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Companion Book
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Studium 1 6. januar

Bakgrunnsstoff
1 Joh 2,16.17; Luk 14,26–33; 12,15–21; 5 Mos 8,10–14; 1 Tim 6,10; Joh 15,5; Gal 
2,20.

Minnevers
Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at 
sinnet 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).

Guds ord sier: «Innrett dere ikke etter den nåværende verden» (Rom 12,2), men 
materialismen tiltrekker med ønsket om rikdom og det vi tror penger kan gi oss. 
Svært få er immune mot materialismen. Heller ikke vi.

Det er ikke galt å være rik eller arbeide seg frem så man kan forsørge seg selv og 
sine. Men når jakten på penger blir altoppslukende, har vi gått i djevelens felle og 
«innrettet oss etter den nåværende verden».

Verden lar oss tro at det gode liv kan fås for penger. Men pengene er en maske 
som Satan gjemmer seg bak for å få oss over på sin side. Materialismen er ett av 
Satans beste våpen mot oss. For de fleste av oss liker penger og det vi kan få for pen-
ger her og nå? Tilfredsstillelse her og nå lokker, men våre dypeste behov blir ikke 
tilfredsstilt. 

Materialismens påvirkning

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

DENNE VERDENS GUD

Pengene er blitt denne verdens gud, og religionen kalles materialisme. En slik reli-
gion tilbyr sikkerhet her og nå, men ingen varig sikkerhet. 

Materialisme definerer vi slik: ønsket om rikdom og eiendeler blir viktigere enn 
åndelige realiteter. Eiendelene kan ha verdi, men de må ikke eie oss: «Den som er 
glad i penger, blir aldri mett på penger. Den som elsker rikdom, får aldri vinning 
nok» (Fork 5,9). Dette er problemet med å ønske seg ting her i verden: man får aldri 
nok. Vi jobber mer og mer for mer og mer av det som ikke kan gjøre oss fornøyd. 
Virkelig en felle!

Les 1 Joh 2,16.17. Hva sier teksten om det som faktisk betyr noe?

Les Luk 14,26–33. Hva sier Jesus er viktigst?

Vi kan kanskje si det slik: Hvis penger, eller jaget etter penger, blir altoppslukende, 
bør man se hva det koster. «Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, 
men taper sin sjel?» (Mark 8,36).

«Da Kristus kom til jorden, var menneskeheten i ferd med å nå sitt lavmål. Selve 
samfunnets fundament var undergravd. Livet var blitt falskt og kunstig. [...] Overalt 
i verden var religionene i ferd med å miste taket på menneskenes sjel og sinn. Folk 
foraktet fabler og løgn og prøvde å drukne tanken og ty til vantro og materialisme. 
De så bort fra evigheten og levde for øyeblikket.» – Education, side 74, 75.

Folk som tiltrekkes av vantro og materialisme og lever bare for øyeblikket? Vir-
ker det kjent? 

Hvem liker vel ikke å eie ting? Spørsmålet er: Hvordan kan vi vite om det vi eier, 
også eier oss? Hvem bør eie oss, og hvordan kan vi forsikre oss om at han gjør 
det? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  6. januar

FYLL LÅVENE!

Les Luk 12,15–21. Hva er budskapet? Kan prinsippet gjelde den som ikke er rik? 
Hvordan?

Både rik og fattig kan miste det virkelig viktige av syne og bli opptatt av det som er 
flyktig og ikke verdt å ofre det evige liv for. Vi ville nok aldri bøye oss for en statue 
av gull eller sølv og tilbe den. Men vi kan likevel komme til å tilbe gull og sølv. 

Denne lignelsen taler til dem som bor der livet mest går ut på å skaffe seg ting. 
Detaljhandlerne har gjort det til en kunstform av globale dimensjoner å få solgt sine 
varer. Strategien går ut på å få oss til å tro at vi ikke kan bli riktig glade før vi eier 
det de selger. Et selskap skapte et produkt, fikk oss til å tro at vi trengte det, og så 
solgte de det til oss. Og det virket! Ikke engang troende mennesker er immune.

Les 5 Mos 8,10–14. Hvordan kan advarselen gjelde noen hver? 

Hvilke eksempler har du på at opphoping av rikdom og materielle eiendeler økte 
en persons åndelighet, hengivenhet for Gud og lengsel etter det åndelige? Del 
svaret med gruppen din.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  6. januar

MATERIALISMENS FORLOKKELSER

Reklamen har stor makt. Det brukes milliarder på å vise oss bilder av produkter. 
Med bilder av vakre mennesker. Vi ser annonsen og ser oss selv, ikke bare som eier 
av produktet, men som personene i annonsen.

Materialismen ville ikke være så effektiv hvis det ikke var for det sensuelle i re-
klamen. Dette er reklamens beste kort, men det er en gift for dem som kjemper mot 
materialismens farer. 

Les Matt 6,22–24. Hva står øyet for i kristen sammenheng? Hvordan skal vi rea-
gere på de lure bildene som frister oss til å kjøpe det vi ikke trenger?

Reklame som bruker sensualitet for å selge produkter, er et kraftig virkemiddel. 
Forhandlerne selger sine varer ved å skape spenning i menneskesinnet. Opplevelsen 
er ren fantasi, men det virker. Det kan virke mystisk og hensetter oss nesten i en 
annen tilværelse. Det blir en falsk religion, som gir verken kunnskap eller åndelig 
sannhet, men i øyeblikket er den så besnærende at vi gir etter for fristelsen. Vi vil ha 
produktet, ja, vi fortjener det, så hvorfor ikke kjøpe det? Gud alene vet hvor mye vi 
har brukt og vil bruke på ting annonsørene får oss til å tro at vi trenger.

«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt 
og blod» (Gal 5,16). Når vi sier «kroppens begjær», tenker vi gjerne på det seksu-
elle, men hva annet kan det også være? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 1  /  6. januar

EGENKJÆRLIGHET

«Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker 
om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud 
har gitt ham» (Rom 12,3).

Gud sa: «Ditt hjerte ble hovmodig fordi du var vakker, du ødela din visdom og din 
prakt» (Esek 28,17). Lucifer lurte seg selv og trodde han var større enn han var. Da 
han sa i sitt hjerte: «Jeg vil [...] gjøre meg lik Den høyeste» (Jes 14,14), avslørte han 
sin egenkjærlighet og krevde noe han ikke hadde rett på. Selvbedrag og ærgjerrighet 
var to av trekkene i Lucifers syndige hjerte.

Tekstene om Lucifers fall burde si oss at den første synd er narsissisme, en uhem-
met dragning til en selv, egenkjærlighet, forfengelighet. Hvilke egenskaper ved oss 
er klarere pekepinner om selvbedrag enn dette?

Og likevel er disse egenskapene mer utbredt enn man skulle tro. Nebukadnesar 
var arrogant og trodde han var større enn han var (Dan 4,30). Fariseerne trodde 
også på denne forførende fantasien (se Luk 18,11.12). Rikdom kan føre til det samme 
bedraget. 

Les 1 Tim 6,10. Hvilken fare advares det mot? 

Paulus ber Timoteus passe seg for mange slags mennesker (2 Tim 3,1–5), blant annet 
de «pengegriske». Kjærligheten til penger gjør oss overmodig og selvopptatt. For 
materialismen gir de rike en oppblåst følelse av egen betydning. Når man har mye 
penger, er det lett å ha for høye tanker om seg selv. For nesten alle vil bli rike, men 
bare noen få klarer det. Derfor kan de rike fort bli selvopptatte skrytepaver.

Les Fil 2,3. Hvorfor strider materialismen og de holdningene den fremmer, mot 
vårt ideal?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  6. januar

MATERIALISMEN FØRER IKKE FREM

Mange mennesker elsker Gud. Deres identitet er ett med hans, og materielle ting kan 
ikke rokke ved det.

Les 5 Mos 7,6; 1 Pet 2,9; Joh 15,5 og Gal 2,20. Hva vil det si å høre Gud til, og hvor 
er vår sanne identitet? 

«Gud sier: Jeg er vintreet, dere er greinene. [...] uten meg kan dere ingen ting gjøre» 
(Joh 15,5). Forbindelsen er direkte og god. «All sann lydighet kommer fra hjertet. 
Det var en hjertesak for Kristus. Hvis vi samtykker, vil han identifisere seg med våre 
tanker og mål. Han vil i en slik grad påvirke vårt sinn til samsvar med sin vilje, at 
når vi lyder ham, følger vi bare våre egne impulser.» – Alfa og Omega, bind 5, side 
219–220 [DA 668].

Men i materialismen blir våre eiendeler vår identitet. Vi blir summen av det vi 
eier og kan kjøpe. Jakob advarer: «Gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne 
mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle 
skatter!» (Jak 5,3). De samler og lagrer mange skatter. Og i disse skattene finner 
mange sin identitet (Luk 12,19–21). 

Materialismen er en form for identitetsforvirring. For mange av oss smelter vår 
identitet sammen med våre ting. Våre eiendeler blir vår Gud (Matt 6,19–21). «Jeg er 
ingenting uten tingene mine», som en rik person en gang sa. Det er trist når vi bare 
kan kjennes på det vi eier. Det må være et overfladisk, flyktig og meningsløst liv, 
iallfall hvis man kaller seg kristen. Er det Gud eller tingene som er vårt liv? Til slutt 
blir det enten – eller.

Hvor mye av identiteten din står tingene for?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 1  /  6. januar

TIL ETTERTANKE

«I dag får fienden sjeler på billigsalg. ‘Dere ble solgt uten betaling’, sier Skriften. 
Den ene selger sjelen for andres ros, en annen for penger, en for å tilfredsstille krop-
pen, en annen for tidsfordrivets skyld. Slike billigsalg er hverdagskost. Satan byr på 
dem som er kjøpt med Kristi blod og får dem billig, enda det er betalt en uendelig 
pris for å få satt dem fri.» – Testimonies for the Church, bind 5, side 133.

Satans mål er å kjøpe mennesker med materialismen, og overfladisk prakt appel-
lerer til nesten alle. Materialismen kan ikke snakke, men den kan alle språk. Den 
kan kunsten å gi nytelse, den tilfredsstiller både rik og fattig og får dem til å si: «Jeg 
har alt jeg trenger her og nå. Hvorfor bekymre seg for noe annet?» Materialismen 
forviller oss. Den får folk til å satse på ting i stedet for Gud. Og motgiften? «Ikke 
ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene» (Sak 
4,6). Materialismen kan ikke stå imot Den hellige ånd når vi overlater oss til Gud og 
ved hans nåde sier nei til å la materialismen styre livet vårt.

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hvordan kan alle, også de fattige, bli revet med av noen av de farene vi har 

drøftet denne uken?

2.  Noen sier: «Jeg er ikke ute etter penger. Penger betyr ikke noe for meg.» (De 
har ofte rikelig fra før.) Som regel er dette visvas. Hvorfor? Man skal ha orden 
på økonomien. Den spiller en rolle i vårt liv. Men hvordan kan vi få satt pen-
gene og behovet for penger i et riktig bibelsk perspektiv?

3.  «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og 
hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der 
verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der 
skatten din er, vil også hjertet ditt være» (Matt 6,19–21). Les dette nøye. Slik 
kan man beskytte seg mot materialismens farer.
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• Kristoffer Columbus oppdaget 
Puerto Rico i 1493.

• Maten er sterkt krydret, en blan-
ding av spansk, amerikansk, britisk 
og afrikansk.

• Landet har religionsfrihet. 70 
prosent er katolikker, 25 prosent 
protestanter.

• Folketallet er 3,4 mill. Det er 310 
adventistkirker og 32 875 medlem-
mer.

6 .  j anuar

KIRKE UTEN VEGGER
Raquel Marrero Torres (52), Puerto Rico

En gruppe medlemmer møttes i en park i Mayaguez 
en gang i måneden. Men så en sabbat måtte de 

benytte et annet sted. Da de skulle spise, var det en som 
så noen hjemløse på torget og ba dem bli med. Dermed 
bestemte han seg for å komme og gi de hjemløse mat 
hver sabbat. Han hadde med varm grøt, smørbrød, frukt 
og juice hver sabbat i flere måneder. Så snakket han med 
gruppeleder Raquel og ba henne komme. ”Jeg vil ikke 
bare gi dem mat. De må få høre om Gud.”

Raquel ble med. Tidlig hver sabbat leste hun fra Bi-
belen for 35 mennesker, og i 2017 tok hun over ansvaret 
for måltidene. Nå kommer det 60-70 mennesker klokken 
7 hver sabbat for å høre Guds ord og få frokost. De syn-
ger og hører på mens en pastor taler i 20 minutter. Nå har en gruppe fullført bibelstudier, og 40 av 
dem ble med til en adventistkirke og fikk diplom.

Raquel er forundret over at de fleste kommer klokken 7, selv om de vet at frokosten først 
begynner 7.45. De vil høre Guds ord og synge. ”Det er fantastisk,” sier Raquel. ”Vi ler og gråter. 
Noen har avgått ved døden siden vi begynte, og vi har sørget. Vi er som en familie.”

Mange av møtedeltakerne ringer til Raquel når de for eksempel er syke, og noen er ikke lenger 
hjemløse. Medlemmer har hjulpet dem med innflytting og møblering.

Frokostprogrammet finansieres av gaver. En av elevene ved Antillean Adventist University 
bor like ved og har en mor som arbeider for et stort selskap som har gitt ryggsekker med såpe, 
tannpasta og håndklær på farsdag og morsdag.

I påsken organiserte de frivillige den første nattverdgudstjenesten der på torget. De lånte utstyr 
fra kirken, og pastoren forklarte ritualet. Mange gråt da de vasket hverandres føtter. ”For dem var 
det som om Gud vasket vekk syndene deres,” sa Raquel. 

Et frø er sådd. ”Vi vet at frøet vokser, at de elsker Gud,” sier Raquel.
Flere av de frivillige er elever ved Antillean Adventist University, som får en del av offeret 13. 

sabbat, til et innflytelsessenter. Takk for at du gir til misjonen.
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Jeg ser, jeg ønsker, jeg tar

Bakgrunnsstoff
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.

Minnevers
Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet, men dette 
livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt 
(Matt 13,22).

Kjærligheten til penger og materielle ting kan komme fra ulike hold. Ellen G. White 
beskriver djevelens knep for å lokke oss med materialismen: «Gå og gjør dem som 
har jord og penger, beruset av livets bekymringer. Tegn verden i et mest mulig 
tiltalende lys, slik at de samler seg skatter her og fyller hodet med jordiske ting. Vi 
må gjøre vårt ytterste for at ikke de som arbeider i Guds sak, skal skaffe seg midler 
de kan bruke mot oss. Hold pengene hos oss. Jo mer de får, desto mer vil de skade 
vårt rike ved å ta fra våre undersåtter. La dem bli mer opptatt av penger enn å bygge 
Kristi rike og utbre de sannhetene vi hater, så trenger vi ikke frykte deres innfly-
telse. For vi vet at ethvert egoistisk, griskt menneske kommer under vår makt og blir 
skilt fra Guds folk før eller siden.» – Counsels on Stewardship, side 154, 155.

Knepet virker. La oss se på disse farene og hva Guds ord sier, så vi kan unngå 
denne åndelige fellen.
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SøndagStudium 2  /  13. januar

VELSTANDENS EVANGELIUM 

En populær tv-predikant har et enkelt budskap: Gud ønsker å velsigne deg, og bevi-
set på hans velsignelse er den overflod av materielle ting som du har. Med andre ord, 
hvis du er trofast, vil Gud gjøre deg rik.

Denne ideen, og varianter av den, kalles velstandsevangeliet: Følg Gud, så gjør 
han deg rik på verdslige goder. Dette er en falsk teologisk begrunnelse for materia-
lismen og sier egentlig: Vil du være materialistisk og ha det godt med det? Vel, vi har 
«godt nytt» til deg.

Men å knytte evangeliet til garantert rikdom er en misvisende avledningsmanø-
ver. Dette rimer dårlig med Skriften og er en ego-teologi der en halvsannhet er iført 
bibelsk kamuflasje. Kjernen i denne løgnen er kjernen i all synd: egoet og ønsket om 
å sette seg selv over alt annet. 

Velstandsevangeliet lærer at når vi gir til Gud, er vi garantert materiell rikdom. 
Men da blir Gud en slags kaffeautomat som gjør vårt gudsforhold til en handel: Jeg 
gjør A, og du lover å gjøre B til gjengjeld. Vi gir ikke fordi det er rett, men for å få 
noe igjen.

Dette er velstandsevangeliet.

Les 2 Kor 8,1–7. Hva skjer? Hva taler mot velstandsevangeliet? Hva mener Paulus 
med vers 7?

De levde i den «dype fattigdom» (2 Kor 8,2), men de var likevel veldig sjenerøse og 
ga mer enn de hadde råd til. Her og mange andre steder motbevises velstandsevan-
geliet, som lærer at hvis du lever rett med Gud, kan man se det av dine materielle 
goder. 

Hvilke eksempler kan du finne på mennesker som er trofaste mot Gud uten å 
være rike? Hva med dem som ikke er tro mot Gud, men likevel er rike? Hva burde 
dette si oss om å bruke rikdom som en pekepinn på Guds velsignelser?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 2  /  13. januar

ÅNDELIG SVAKSYNT

Vi trenger ikke Bibelen for å lære oss dette: bekymringene og rikdommen her i livet 
er forbigående. Ingenting her er varig. «Vi har ikke det synlige for øye, men det 
usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig» (2 Kor 4,18). Vi er nærsynte 
når vi retter blikket mot denne verdens bekymringer, i stedet for veien til himmelen. 
Og få ting kan gjøre oss mer blinde for den veien enn rikdommens bedrag. «Verdens 
mest patetiske menneske er en som kan se, men mangler visjon», sa Helen Keller. 
Hun var blind. Bibelen er full av eksempler på personer som kunne se, men var 
åndelig blinde.

«Noen elsker denne verden så høyt at kjærligheten til sannheten slukner. Etter 
som skattene her øker, avtar interessen for den himmelske skatten. Jo mer de eier, 
desto fastere klamrer de seg til det, som om de er redd for at den kjære skatten deres 
skal bli tatt fra dem. Jo mer de har, desto mindre gir de til andre, for jo mer de har, 
desto fattigere føler de seg. Dette er rikdommens bedrag! De vil ikke se og føle 
behovene i Guds sak.» – Spiritual Gifts, bind 2, side 267.

Et sløret åndelig syn truer med å koste oss frelsen. Det er ikke nok at Jesus befin-
ner seg i synsfeltet. Vi må feste blikket på ham. 

Les Matt 13,3–7 og 22. Hvilken fare advarer Jesus mot? Hvorfor er dette en felle 
både rik og fattig kan gå i?

Først advarer Jesus om «dette livets bekymring» (Matt 13,22). Han vet at vi har 
bekymringer, også økonomiske. De fattige bekymrer seg for det de ikke har, de rike 
for hva de ellers måtte ønske seg. Vi må ikke la bekymringer «kvele ordet» (Matt 
13,22) for oss.

For det andre advarer Jesus mot «rikdommens bedrag» (Matt 13,22). Rikdommen 
som sådan er ikke ond, men den kan bedra oss og føre oss i undergangen.

Hvor i ditt liv kan du se «rikdommens bedrag»? Hva kan du gjøre for å beskytte 
deg mot bedraget?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 2  /  13. januar

BEGJÆRET TRINN FOR TRINN

Som all synd fødes begjæret i hjertet. Det begynner inne i oss og arbeider seg utover. 
Det var det som skjedde i Edens hage.

Les 1 Mos 3,1–6. Hva gjorde Satan for å lokke Eva til synd? Hvordan har han brukt 
de samme prinsippene gjennom tidene for å lure resten av oss?

«Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende 
tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til 
mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste» (1Mos 3,6). 

Hadde man ikke visst bedre, kunne man tro at reklamebransjen hadde lært å 
selge av Eden-historien. Djevelen viste frem frukten på det forbudte treet slik at Eva 
skulle få lyst på mer enn det hun hadde, og for å få henne til å tro at hun trengte noe 
hun ikke behøvde. Smart! Hennes synd viser hvordan vi gir etter for begjæret: Jeg 
ser, jeg ønsker, jeg tar.

Begjæret kan nok gå stille i dørene. Det ligger skjult bak kroppens slør. Men når 
det bærer frukt, kan det ødelegge alt. Det kan skade relasjoner, etterlate sår hos våre 
kjære og knuge oss med skyldfølelse etterpå. 

Lar vi begjæret utfolde seg, overstyrer det alle prinsipper. Kong Akab så Nabots 
vingård, ønsket seg den og sutret til konen fikk Nabot tatt av dage (1 Kong 21). Akan 
kunne ikke motstå fristelsen da han så klær og penger, så han begjærte og tok det 
(Jos 7,20–22). Begjær er en slags selvopptatthet. 

«Hvis selvopptatthet er den vanligste formen for synd, er begjæret den vanligste 
formen for egoisme. Dette antyder Paulus når han taler om «vanskelige tider» under 
det siste frafallet [2 Tim 3,1]. Han sier at selvopptatthet er roten til alle tidens onder, 
og at pengegriskhet er førstefrukten. ‘For da skal menneskene være selvopptatte og 
pengegriske’ [2 Tim 3,2].» – John Harris: Mammon, (New York, 1849) side 52.

Hvorfor er det viktig å kunne se vår tilbøyelighet til begjær?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 2  /  13. januar

GRISKHET – Å FÅ DET SOM DU VIL HA DET

Les Jes 56,11. Hvilken synd advares det mot? 

Det kan være like lett å være grisk som å puste. Og like naturlig. Men man kan knapt 
forestille seg noe menneskelig trekk som minner mindre om Kristi sinnelag enn 
griskhet. «Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig 
for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom» (2 Kor 8,9). 

Bare Herren kjenner den skaden griskheten har påført verden. Griskhet har ført 
til kriger. Griskhet har fått folk til å begå forbrytelser som ødela både for dem og 
deres familie. Griskhet kan være et virus som fester seg til vert og fortærer alt som 
er godt, helt til det eneste som er igjen, er griskhet. Griskhet er en sykdom som vil 
ha alt: lidenskap, makt og ting. Igjen: jeg ser, jeg ønsker, jeg tar.

Les Matt 26,14–16. Hva kan dette si oss om griskhetens makt?

Legg merke til Judas ord: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» (Matt 
26,15). Snakk om å la griskheten styre alt annet! Nesten ingen har hatt slike pri-
vilegier som Judas: Han levde sammen med Jesus, så hans mirakler og hørte ham 
forkynne. Men se hva griskhet og begjær drev ham til.

«Jesus behandlet den fremtidige forræderen mildt og vennlig. I sin undervisning 
tok han opp prinsipper for godgjørenhet som grep begjærets onde ved roten. Judas 
fikk se hvor avskyelig griskhet er. Ofte skjønte han at Jesus skildret hans holdninger 
og pekte på hans synd. Men han ville ikke bekjenne og avstå fra sin urettferdighet.» 
– The Desire of Ages, side 295 [AO:4,249–250]. 

Hvem er vel ikke grisk når de ikke passer seg for faren? Hvordan kan vi holde 
griskheten i sjakk ved Guds nåde?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 2  /  13. januar

SELVBEHERSKELSE

Les tekstene nedenfor. Hvordan kan både rike og fattige unngå farene ved grisk-
het, begjær og kjærlighet til penger og materielle ting? 

Apg 24,24–26 

Gal 5,22–25 

2 Pet 1,5–9 

Tekstene sier mye om hvordan vi bør leve. Men se det som går igjen: selvbehersk-
else. Denne egenskapen kan være spesielt vanskelig når det gjelder grådighet, begjær 
og ønsket om å eie ting. Bare selvbeherskelse (i tanke og handling) kan verne oss 
mot de farene vi har beskrevet.

Vi kan bare utøve denne kontrollen når vi overgir oss til Herren og hans makt. In-
gen kan vinne seier på egen hånd. Vi trenger Den hellige ånds overnaturlige inngrep 
i vårt liv hvis vi skal få seier over bedragene. «Dere har ikke møtt noen overmennes-
kelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når 
dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut» (1 Kor 10,13).

Les 2 Pet 1,5–9 enda en gang. Hva er den veien Peter peker på? Hva er trinnene, 
og hvordan kan vi følge dem når vi kjemper mot griskhet og begjær?

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 2  /  13. januar

TIL ETTERTANKE

Menneskets høyeste mål er å være glad og fornøyd. Men tilfredsstillelse bygget 
på materialisme, fører ikke til målet. Innerst inne vet vi at det er slik, men vi jager 
fremdeles etter ting: Jeg ser, jeg ønsker, jeg tar. Hva er enklere? Vi er som andre, 
vi fristes av materialismen. Men stadig flere ting gir ikke lykke eller tilfredshet. 
Nei, det skaper problemer. Da den rike unge mannen forlot Jesus, var han så skuffet 
fordi han ikke fikk høre det han ville. «Materialistiske verdier er forbundet med en 
gjennomgripende undergraving av folks ve og vel, fra manglende lykke og liten 
tilfredshet med livet til depresjon og angst, til fysiske problemer som hodepine og 
personlighetsforstyrrelser, narsissisme og asosial oppførsel.» – Tim Kasser: The 
High Price of Materialism (Cambridge, Mass., 2002), side 22.

Materialistiske kristne drikker med andre ord stolt av velstandens brønn, men er 
åndelig dehydrert. Men man blir ikke tørst av å drikke det vannet Kristus gir (Joh 
4,14). 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hva betyr velstandsevangeliet. Hvilke tekster bruker man for å markedsføre 

det? Og hvilke bibelske eksempler motbeviser denne vranglæren? 

2.  Da hans første barn var noen få år, sa en mann: «Jeg har lært to viktige bibel-
ske sannheter av dette barnet. For det første at vi er født syndere. For det 
andre at vi er født griske.» Hvem kan fortelle historier om hvordan selv barn 
avslører hvor naturlig griske vi mennesker er? Hva sier dette om behovet for 
Guds nåde?

3.  «Hvis vi leter etter kilden til våre problemer, burde vi ikke teste folk for nar-
kotika, vi burde teste dem for dumhet, uvitenhet, griskhet og maktbegjær.» 
Hva er det ved griskhet som er så skadelig, ikke bare for de griske selv, men 
for omgivelsene? Nevn eksempler på at griskhet har ført til stor skade for alle 
involverte?
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• Arroz con Gajdules (ris og erter) er 
nasjonalretten i Puerto Rico.

• Det er blå brostein i gatene.

• Landet har ingen rovdyr, så de 
importerte manguster fra India til 
å holde reptilene på sukkerplanta-
sjene i sjakk.

• Man viser respekt for sin samtale-
partner ved å stå tett inntil og kysse 
dem på kinnet.

• Verdens største reptil har tilhold i 
Puerto Rico – lærskilpadden.

13 .  j anuar

JEANS
Kermyt Torres Castellano (39), Puerto Rico

Far forlot menigheten fordi kjæresten ble kritisert for 
å gå i jeans i kirka. Han ble politimann, en stor mus-

kelbunt som sloss, røykte og drakk. Han lærte guttene 
sine at man må være sterk for å overleve.

Ti år senere gikk foreldrene mine fra hverandre. Far 
måtte få fjernet tre meter av tarmen. Så sviktet åndedret-
tet. På 45 sekunder så han hele livet passere revy. Han så 
sine synder og alle gangene han hadde avvist Jesus. Han 
ble redd for fremtiden, men så kjente han to store hender 
som nådde ham ovenfra. En stemme sa: ”Frykt ikke, du 
er i min hånd.” Da fikk han pusten tilbake.

Etter sykehusoppholdet gikk far tilbake til kirken. 
Men han var urolig for guttene sine. ”Du reddet meg, 
hva med guttene mine?” sa han.

Jeg var 27 år og lastebilsjåfør. Jeg røykte, drakk og tok kokain og heroin. Broren min var djev-
letilbeder med sorte klær, sorte lepper og fingernegler, 32 piercinger i ansiktet og sov med svarte 
vegger og tak mens han hørte på tungrock.

Far tilbød oss bibelstudier, men vi takket nei. Det frustrerte ham, men da han leste Jes 49,25, 
endret han taktikk. Der står det: ”Jeg vil stride mot dem som strider mot deg, og barna dine vil jeg 
frelse.” Far overlot guttene sine til Gud.

Jeg kjente ikke Gud, og jeg visste ikke at far ba for meg. Men kort tid etter ble jeg med ven-
nene mine på maratonfest, fra en klubb til den neste, slik vi pleide.

Da jeg kom hjem på mandag, hatet jeg livsstilen min, og klokken 11 ba jeg: ”Herre, gjør noe, 
for jeg kommer til å dø på gata i Puerto Rico eller bli smittet av en jente.”

Jeg vet ikke hva Jesus gjorde, men neste morgen var alt annerledes. Jeg hadde ikke lyst på to-
bakk, alkohol og narko. Jeg ville bare tjene Jesus. Ti år senere er jeg 39 år og pastor i Puerto Rico. 
Jeg har en fantastisk adventistkone og fem barn. Broren min tjener Gud i menigheten i Boston, og 
for fem år siden døpte jeg min mor.

For lenge siden pleide far og jeg å spøke med at vi skulle gå på nattklubb og drikke sammen 
når jeg ble stor. Nå går vi i kirken sammen. Hvis Jesus kan gjøre dette for meg, kan han gjøre det 
for hvem som helst.

Kermyt har vært pastor i sju år og holder på med sin MA i teologi ved Antillean Adventist Univer-
sity. En del av offeret 13. sabbat går til et innflytelsessenter.
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Gud eller mammon?

Bakgrunnsstoff
Sal 33,6–9; Matt 19,16–22; 1 Pet 1,18; Hebr 2,14.15; 2 Mos 9,14; Sal 50,10.

Minnevers
Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle 
navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og 
under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud 
Faders ære! (Fil 2,9–11).

Gud kvier seg ikke for å si hva han mener om det å være besatt av penger og materi-
elle ting. Kristi ord til den griske rikmannen som samlet og samlet enda Gud hadde 
velsignet ham, burde skremme noen hver: «’Uforstandige menneske! I natt kreves 
din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?’ Slik går det med den som samler 
skatter til seg selv og ikke er rik i Gud» (Luk 12,20.21). 

Man kan ikke både tjene Gud og pengene. Det er enten eller, Gud eller mammon. 
Det er innbilning å tro at vi kan få begge deler. Lever vi et dobbeltliv, innhenter det 
oss før eller siden. Vi kan lure andre, men ikke Gud, og en dag skal vi stå til regn-
skap.

Vi må velge, og desto lenger vi nøler og kommer med unnskyldninger, desto 
strammere blir pengenes og griskhetens grep om sjelen. Troen krever at vi velger. 

Og valget blir lettere hvis vi husker hvem Gud er, hva han har gjort for oss og hva 
vi skylder ham.
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SøndagStudium 3  /  20. januar

KRISTUS, SKAPEREN

Les 1 Mos 1,1; Sal 33,6–9; Jes 45,11.12; Jer 51,15 og Joh 1,3. Hva sier disse 
tekstene om den materielle verdens godhet? 

«Det var Kristus som spente ut himlene og la jordens grunnvoller. Det var han som 
plasserte verdenene i himmelrommet og formet blomstene på marken. Han ‘reiste 
fjellene’ med sin kraft. ‘Havet er hans, han har skapt det’ (Sal 65,6; 95,5). Det var 
han som fylte jorden med skjønnhet og luften med sang. På alle ting på jorden, i 
luften og på himmelhvelvet skrev han budskapet om Faderens kjærlighet.» – The 
Desire of Ages, side 20 [AO:4,11–12].

Materielle ting er ikke onde i seg selv. Bibelen har et positivt syn på den materi-
elle verden, i motsetning til religioner som lærer at det fysiske er dårlig eller ondt, og 
at bare åndelige ting er gode. 

Det var jo Jesus som skapte den. Hvordan kan den være ond? Men som med alle 
Guds gaver kan den bli misbrukt og benyttet til det onde, men dermed er ikke den 
opprinnelige gaven ond. Bibelen advarer mot misbruk og forvrengning av Guds 
skaperverk, men ikke mot tingene som sådan. 

Tvert imot: Det var Gud som skapte verden, og han ville at hans folk skulle nyte 
frukten og fordelene av skaperverket: «Så skal du glede deg over alt det gode som 
Herren din Gud har gitt deg og ditt hus, både du og levitten og innflytteren som bor 
hos deg» (5 Mos 26,11, se også 5 Mos 14,26).

Jesus er skaperen (Joh 1,1–3), og jorden er bare noe av det han har skapt. Hans 
kreative evner gir ham et unikt perspektiv på livet og dem som lever i verden. Han 
kjenner tingenes verdi og vet at han ga dem til oss for at vi skulle ha glede av dem. 
Han vet også hva som skjer når vi misbruker gavene eller gjør dem til et mål i seg 
selv, enda de skulle brukes til Guds ære.

Se på den fantastiske verden som omgir oss. Selv etter syndens herjinger kan vi 
fortsatt se godheten i mye av den. Hva sier skaperverkets godhet om skaperens 
godhet?

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUDS SØNN OG MENNESKESØNNEN

Som kristne tror vi at Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske. Denne foreningen 
av det guddommelige og det menneskelige gir ham et enestående perspektiv på det 
som er viktig på jorden og for evigheten. Vi kan ikke forstå hvordan han kunne være 
både Gud og menneske, men det gjør ikke noe. Mange forstår heller ikke aerodyna-
mikkens prinsipper, men de reiser likevel med fly.

«Her har vi to mysterier på én gang – at det er flere personer i treenigheten og at 
Gud og menneske er ett i Jesu person [...] Ingen roman inneholder noe så fantastisk 
som inkarnasjonens sannhet.» – J. I. Packer: Knowing God (Downers Grove, Illinois, 
1973), side 53.

En av grunnene til at Jesus kom til vår verden, var for å vise oss Guds omsorg og 
kjærlighet og hvor opptatt han er av den enkelte. Gud var ingen kald og fjern gud-
dom, som noen trodde. Jesus åpenbarte vår Fars sanne natur.

Men Satan har forsøkt å skille mennesket fra Gud. Han har prøvd å frata ham 
hans personlighet og fremstilt ham som en som ikke bryr seg. Han benytter alle 
mulige midler og gjør alt han kan for at vi ikke skal oppleve Guds godhet og nåde. I 
så måte er en overdreven kjærlighet til materielle ting et av Satans knep.

Les Matt 19,16–22. Hvordan kan Satan bruke vår kjærlighet til materielle ting til å 
holde oss langt borte fra Herren?

Tenk at Jesus selv, Gud i menneskers skikkelse, talte med denne ungdommen som 
nok visste at Jesus ikke var noen hvem som helst. Men hva skjedde? Han lot rik-
dommen, kjærligheten til det materielle, få skille ham fra Gud selv. Kjærligheten til 
verden gjorde ham så blind at han ikke ville det rette selv om han var lei seg for det. 
Han var ikke lei seg fordi han mistet tingene sine (det gjorde han jo ikke). Han var 
trist fordi han tapte sin sjel på grunn av tingene.

Hvordan kan både fattig og rik ha det rette forholdet til det som er i verden?

__________________________________________________________________________________________________________________
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KRISTUS KJØPTE OSS FRI

Gjeld er ikke et himmelsk prinsipp. Men Adam og Eva syndet, og en brutt lov 
betydde døden. Dermed sto mennesket i gjeld til Guds rettferdighet. Vi var konkurs 
og satt med en gjeld vi ikke kunne betale.

Guds kjærlighet utløste frelsesplanen. Jesus «gikk god for» oss (Hebr 7,22). Det 
at Kristus kjøpte oss fri, er historiens viktigste transaksjon. Bare hans liv kunne 
oppfylle det Guds rettferdighet krevde. Jesus betalte syndens gjeld som vi skyldte. 
Rettferd og barmhjertighet møttes på korset. Universet hadde aldri sett noe så verdi-
fullt som det mennesket ble kjøpt fri med (Ef 5,2).

«Gud har tømt hele himmelens skattkammer ut over denne verden. Med Kristus 
har han nemlig gitt oss hele himmelen. Slik har han kjøpt hvert eneste menneskes 
vilje, følelsesliv og tankeliv.» – Ord som lever (2006), side 231 [COL 326].

Les tekstene og lag en liste over det Kristus har reddet oss fra: Kol 1,13; 1 Tess 
1,10; 1 Pet 1,18; Hebr 2,14.15; Gal 3,13; Åp 1,5.

Det greske ordet tetelestai i Joh 19,30 er blitt kalt det viktigste ordet noen sinne. Det 
betyr: «Det er fullbrakt», og er det siste Jesus sa på korset. Hans siste ord viser at 
oppgaven var fullført og at vår gjeld var betalt «fullt ut». Han sa det ikke som en 
mann uten håp, han hadde fullført oppgaven med å kjøpe fri en fortapt verden. Når 
vi betrakter korset, ser vi en fortidshendelse med nåtidsvirkning og fremtidshåp. 
Jesus ga sitt liv for å gjøre ende på synden, døden og djevelens gjerninger én gang 
for alle. Vi er frikjøpt enda vi ikke fortjener det (Ef 1,7). Å betrakte frelsens mirakel 
er å stå på hellig grunn.

Kristus som løsningsmann er det beste bildet av Gud. Hans høyeste ønske er å 
kjøpe oss fri. Dette avslører hans holdning til mennesket og hvor viktig forholdet til 
oss er for ham. Med rettferdigheten skjedd fyllest, vender Kristus oppmerksomheten 
mot vårt svar på hans offer. 

Kristus betalte gjelden helt og fullt for alt det onde du noen sinne har gjort. Hva 
må svaret ditt bli? (Se Job 42,5.6.)

__________________________________________________________________________________________________________________
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EN SJALU GUD

Under konfrontasjonen med farao sa Gud: «For denne gangen vil jeg sende alle 
plagene mine mot deg selv og over tjenerne dine og folket ditt, så du kan kjenne at 
ingen er som jeg på hele jorden» (2 Mos 9,14). 

Hva mente Herren med at «ingen er som jeg på hele jorden»?

«Menneskets begrensede sinn kan ikke fullt ut forstå alt som Den uendelige gjør. 
Hans hellige vesen vil for alltid være et mysterium for selv det sterkeste intellekt og 
det mest skolerte menneske.» – Testimonies for the Church, bind 5, side 698, 699. 

Gud har ikke sin like (1 Kong 8,60). Han tenker, husker og gjør ting vi ikke 
forstår. Gud er Gud uansett hva vi gjør på å forme ham etter vårt eget bilde. Han 
har skapt alle snøfnugg, hjerner, ansikter og personlighetstrekk. Han er Gud, «han 
og ingen annen» (1 Kong 8,60). Han er jo skaperen, og som skaper står han over 
skaperverket.

Hva sier disse tekstene om hvor forskjellig Gud er fra sitt skaperverk? 1 Sam 2,2; 
Sal 86,8; Jes 55,8.9; Jer 10,10; Tit 1,2.

Når vi ser på alt det Gud er, alt han eier og alt han gjør, er det bemerkelsesverdig at 
han kunne få konkurranse. Men det får han, i den forstand at han må «konkurrere» 
om menneskets kjærlighet og hengivenhet. Kanskje derfor sier han at han er en «nid-
kjær» Gud (2 Mos 34,14). Gud skapte mennesket for at det skulle være fritt. Så vi 
kan velge å tjene ham eller en annen. Dette er på et vis menneskets store problem: Å 
velge å tjene andre guder heller enn å tjene den eneste Gud som er verdt å tjene, han 
som skapte alt og eier hele universet. Derfor er han en nidkjær Gud.

Er det noe i ditt liv som konkurrerer med Gud om dine følelser? Hva er det?

__________________________________________________________________________________________________________________
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SANT EIERSKAP

Vi tilhører Gud, både i kraft av skapelsen og i kraft av frelsen. Og det er ikke bare vi 
som tilhører Gud. Det gjør også alt det vi eier. Det eneste vi eier, er våre valg. 

Ifølge verdslig tankegang eier vi våre eiendeler. Men det er et bedrag. Når vi tror 
at vi eier våre ting absolutt, går vi mot Guds ord.

Det er Gud, ikke vi, som eier alt (Job 38,4–11). Vi er bare fremmede og innflytte-
re (3 Mos 25,23), slik israelittene var i løftets land. Vi kan ikke engang trekke pusten 
uten Gud (Apg 17,25). Han eier det vi tror vi eier. Vi er bare forvaltere, og derfor skal 
vi håndtere materielle, og til og med immaterielle eiendeler til Guds ære.

Nevn ting fra disse versene som Gud eier: 5 Mos 10,14; Sal 50,10; 104,16; Esek 
18,4; Hag 2,8; 1 Kor 6,19.20. Hva sier tekstene? Hvordan skal vi se på de materielle 
tingene vi omgir oss med?

«Alle ting tilhører Gud. Mennesket kan velge å se bort fra hans krav. Han gir dem av 
sine rike velsignelser, og de kan bruke gavene til egoistisk nytelse. Men en dag skal 
de avlegge rapport om sitt forvalterskap.» – Testimonies for the Church, bind 9, side 
246.

Guds eierskap og vårt forvalteransvar forutsetter relasjoner, et forhold der han kan 
bruke oss slik at det forbereder oss på himmelen og er til nytte og glede for andre. 
Men utro forvaltere kan gjøre det vanskelig for eieren å få adgang til sine eiendeler. 
I går så vi at Gud ikke presser sin vilje på oss. Han har skapt oss, og han har gitt oss 
ting her i verden for at vi skal forvalte dem til han kommer tilbake. Det vi gjør med 
dem, illustrerer vårt forhold til ham.

Tenk over hva det vil si at du egentlig ikke eier noe av det du har og at det tilhører 
Gud. Hvordan bør du forholde deg til de tingene du eier? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Forvaltning, slik vi forstår det, startet med at Gud ga Adam og Eva en hage å bo i. 
Den skulle de ta vare på og forvalte (1Mos 2,15). De skulle gjøre hagen beboelig. 
Den oppgaven kan ikke ha vært så vanskelig. Gud ga dem en ny rolle og underviste 
dem om ansvaret. Den nye familien ville finne lykke og mening i å stelle Edens 
hage. 

Det hebraiske ordet for «råde» (1 Mos 1,26.28) betyr «å bringe under kontroll.» 
Sammenhengen tatt i betraktning var dette ikke noen hard styreform, men et velvil-
lig styre som tok seg av Guds skaperverk. Dette ansvaret har ikke opphørt. Adam og 
Eva skulle lære at Gud var eieren og at de var mellomledere eller forvaltere. Helt fra 
første stund var det Guds tanke at de skulle ha ansvarsfulle oppgaver, men ikke som 
eiere. De skulle vise Gud at de var trofaste forvaltere.

«Adam og Eva fikk Edens hage for å ta hånd om den. De skulle «dyrke og passe 
den». Og de trivdes med oppgaven. Hjerte, sinn og vilje handlet i fullkommen 
harmoni. De ble ikke trette av arbeidet. Timene gikk med til nyttige gjøremål og 
samfunn med hverandre. Det var en behagelig jobb. Gud og Kristus besøkte dem og 
pratet med dem. De hadde full frihet. [...] Gud eide hjemmet deres i Edens hage. De 
forvaltet det for ham.» – Manuscript Releases, bind 10, side 327. 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Gud eier verden. Hva sier det om vårt ansvar for miljøet? Bør vi unngå den po-

litiske fanatismen som nærmest tilber selve skaperverket? Hvilken holdning 
bør vi ha til miljøvern?

2. Hva vil det si at Gud er en «nidkjær» (eng.: sjalu) Gud? Det er ikke alltid lett å 
forstå, spesielt fordi vi oppfatter sjalusi som negativt, noe som vi bør unngå. 
Hvordan skal vi forstå dette når det gjelder Gud, uten den negative bagasjen 
som ofte følger med ordet? 

3. Hvordan kan vi lære å skille mellom riktig bruk og glede over de fysiske tin-
gene som Gud har skapt og misbruk av dem? Hvorfor er skillet viktig?
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• I Belize tales det engelsk, kreolsk 
og spansk.

• 40 prosent er katolikker, 32 pro-
sent er protestanter

• Det er 92 menigheter og 40 
grupper i Belize, og i alt 43 500 
medlemmer. 

• Nasjonalforsamlingens bygning 
i Belmopan er utformet som et 
mayatempel.

20 .  j anuar

STORBRITANNIAS DRONNING OG HIMMELENS KONGE
Leticia August (60), Belize

Det var en stor dag i unge Leticias liv da moren 
sendte henne til Belize for å bo hos slektninger. 

Moren var streng søndagsholder, og Leticia ville feste 
som andre jenter.

I Belize kunne hun feste og følte seg fri, men tanken 
plaget henne: ”Enn om jeg dør i natt?”

En dag begynte et par adventister å besøke Leticias 
onkel og tante. Leticia var 17 år og tyvlyttet fra rommet 
sitt. ”Det er da ikke det Bibelen lærer om tungetale,” 
tenkte hun. Hun gikk inn på stuen og sa det. Dermed ble 
hun med på samtalen. Snart gikk hun i kirka og ville bli 
døpt.

Men slektningene sa at adventistene var en sekt, og at hun ikke behøvde å regne med dem hvis 
hun tok dåp. Det var en kamp. Da dåpsdagen kom, bestemte hun seg for heller å gå på fest.

”Men Gud ga meg ikke fred før jeg gikk og ba om dåp,” sa hun. Pastoren spurte: Er du sikker? 
Jeg var sikker, jeg er så glad at jeg fikk en ny sjanse.” 

Slektningene var rasende. De serverte svinekjøtt og spekk, og hun levde på kjeks og melk i 
ukevis. Ordentlig mat fikk hun bare på sabbatene, da folk ba henne med hjem.

”Det var da jeg lærte at man alltid skal holde døren åpen for nydøpte, for man vet aldri hvor-
dan de har det. Bli kjent med dem og vis dem kjærlighet.”

Leticia dro hjem til moren i Guatemala. Gud velsignet henne. Der traff hun sin fremtidige 
mann. Hun ble sykepleier og drev menighetsplanting i Guatemala og Belize sammen med man-
nen. De har ført 1000 mennesker til dåp. Mannen er død nå, men hun er en aktiv 60-åring. I 2016 
ga dronning Elisabeth henne en utmerkelse for hennes arbeid i lokalmiljøet. ”Men det som virke-
lig inspirerer meg, er tanken på at Gud sier: ’Gå og gjør dette for meg.’ Jeg vil at han skal kunne 
si: ‘Bra, du gode og tro tjener!’ Jeg vet det var en grunn til at Gud kalte meg for 43 år siden, og 
kjærligheten blir større for hver dag som går.”

Belize fikk del av offeret i 2015. Takk for at dere støtter landet med deres misjonsgaver.

Du kan se en YouTube-film der Leticia synger på bit.ly/leticia-august
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Bakgrunnsstoff
Sal 119,11; Ef 6,18; Rom 8,5.6; Hebr 11,1–6; 1 Kong 3,14; Esek 36,26.27. 

Minnevers
Rikdom er til ingen nytte på vredens dag, men rettferd berger fra døden. [...] 
Den som stoler på sin rikdom, faller, de rettferdige vokser fram som løvet 
(Ordsp 11,4.28).

Satan mislyktes med Jesus, men han har overlistet alle andre. Han vil fortsette å 
gjøre det, med mindre vi kjemper iført Guds rustning og i hans kraft. Det er det 
eneste som gir oss frihet fra verdens forlokkelser.

Derfor må vi feste blikket på ham som gir oss alt. David så hva som virkelig 
betyr noe da han skrev: «Unge løver lider nød og sulter; men de som søker Herren, 
mangler aldri det som godt er» (Sal 34,11). Salomo innså at visdom og forstand er 
mer verdifullt enn sølv og gull (Ordsp 3,13.14). Sann lykke og en riktig livsførsel er 
en følge av å vende blikket bort fra det vi eier og betrakte den levende Kristus, han 
som eier oss.

Vår eneste håp om å unnslippe verdens dragning, er et levende og godt forhold til 
Jesus. Denne uken vil vi se på hva dette forholdet går ut på, og hvor viktig det er for 
vår åndelige fremgang at vi vet hvilken makt som skjuler seg bak verdens maske, og 
innser at Kristus er vår egentlige grunn til å leve.
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FORHOLDET TIL KRISTUS

Enten vi er rik eller fattig, kan kjærlighet til verdslige ting binde sjelen til verden i 
stedet for til Kristus. Kanskje har vi ikke mye av jordisk verdi. Men et sterkt ønske 
om å eie materielle ting, kan bli en stor forbannelse. Hvis den ikke kommer under 
Herrens kontroll, fører den oss bort fra frelsen. Dette vet Satan, og derfor bruker han 
kjærligheten til det materielle for å fange så mange som mulig i sitt garn.

Hvordan kan vi unngå det?

«La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden» (Kol 
3,2). Hvordan gjør man det? (Se også Sal 119,11; Ef 6,18.)

Hvilke andre tekster taler om hva vi bør ha fokus på? (Se f.eks. Fil 4,8.)

Det eneste botemidlet mot verdslighet er hengivenhet til Kristus (Sal 34,1) i alle 
livets opp- og nedturer. Moses «holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skat-
tene i Egypt» (Hebr 11,26). Kristus må ha førsteplassen hos oss. Kristus ønsker 
engasjement ut fra overbevisning, ikke som et minste onde. Vi må altså være opptatt 
av Kristus på grunn av hvem han er og hva han har gjort for oss, ikke på grunn av 
fordeler som troen og forholdet til ham kan gi oss her og nå. 

Vårt liv må være skjult i Jesus, og hans planer må være våre planer. Ekte engasje-
ment legger hånden på plogen uten at man «ser seg tilbake» (Luk 9,62). Med et slikt 
engasjement løfter Jesus oss til vårt fulle potensial. Når vi overgir oss til ham, bryter 
han verdens grep om vår sjel. Vi må være Kristus-sentrert, ikke ting-sentrert. Bare 
det vil fylle tomrommet i vårt liv. 

Tenk på en gang du fikk en gjenstand, noe du virkelig hadde ønsket deg. Hvor 
lenge varte gleden og tilfredsstillelsen før den forsvant, og du var tilbake på 
utgangspunktet?

__________________________________________________________________________________________________________________
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I ORDET 

Mer enn seks milliarder bibler er i omløp verden over, men hvor mange betrakter 
den som den levende Guds ord? Hvor mange blir lest med et oppriktig sinn og ønsket 
om å kjenne sannheten?

Et godt bibelstudium er et åndelig kompass, slik at vi kan navigere i en verden 
full av falskhet og forvirring. Bibelen er et levende dokument fra Gud (Hebr 4,12) og 
viser til sannheter som vi ikke finner andre steder. Bibelen er Kristi veikart i hverda-
gen. Den styrker vårt intellekt og høyner sinnet. 

Les Joh 5,39; 14,6 og 20,31. I evangeliene finner vi den sikreste informasjonen om 
Jesus. Hva sier disse tekstene om ham og hvorfor han er så viktig for oss og alt vi 
tror på?

Vi studerer Guds ord fordi det er sannhetens kilde. Jesus er sannheten, og i Bibelen 
finner vi Jesus slik vi kan kjenne ham, for der er han åpenbart. I Guds ord lærer vi 
om hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. Vi blir glad i ham og overgir oss til 
ham for all fremtid. Ved å følge Jesus og det han har sagt, kan vi bli fri for syndens 
og verdens lenker. «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Joh 8,36).

Les Rom 8,5.6. Hva blir vi advart mot, og hvordan kan studiet av Guds ord hjelpe 
oss i kampen om vårt sinn?

Kjærligheten til verden, spesielt til ting, kan få oss bort fra Gud hvis vi ikke passer 
oss. Derfor må vi holde oss til Ordet, for det peker på evige og åndelige realiteter 
som er viktige for kristenlivet.

Kjærligheten til verdens ting løfter aldri sinnet mot det åndelige og moralske. Den 
erstatter bibelske prinsipper med griskhet, selvopptatthet og begjær. Kjærligheten 
bygger relasjoner og lærer oss betydningen av å gi oss selv til andre. Derimot hand-
ler verdslighet om å skaffe seg ting, som er det motsatte av alt det Jesus står for.

__________________________________________________________________________________________________________________
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BØNNELIV

«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har 
sendt, Jesus Kristus» (Joh 17,3). Det er ikke rart at troende ofte sier at troen handler 
om et forhold til Gud. Hvis det å kjenne Gud, er «evig liv», da kan vi finne dette livet 
i fellesskap med ham. Og kommunikasjon er naturligvis viktig for forholdet. I går så 
vi at Gud kommuniserer med oss gjennom sitt Ord. Vi taler til ham gjennom bønn.

Bønn er viktig når vi skal sette fokus på himmelske ting i motsetning til ting her i 
verden. For bønn minner oss om en høyere verden enn denne. 

Men vær forsiktig, for noen ganger kan våre bønner bli uttrykk for selvopptatthet. 
Derfor må vi be etter Guds vilje. 

For mange år siden var det en sang med disse ordene: «Å, Herre, kan du ikke 
kjøpe meg en Mercedes Benz?» Sangen var et angrep på materialismen hos dem som 
bekjenner å tro på Gud. Vi må også passe på at vi søker Guds vilje når vi ber, ikke 
bare vår egen. For når vi ber, gir vi oss inn under Gud og sier oss døde for verden. 

Les Hebr 11,1–6. Hva hører med i all bønn? Og hva vil det si å komme i tro og å be 
i tro?

Hvis vi ber uten tro, er det overmot (Satans falske tro). «Bønn og tro hører nøye 
sammen, og de må ses under ett. Troens bønn er en guddommelig vitenskap. Alle 
som vil ha fremgang i livet, må forstå den. Kristus sier: ‘Alt dere ber om i bønnene 
deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det’ (Mark 11,24). Han gjør det klart at 
vi må be etter Guds vilje. Vi må be om det han har lovet, og det vi får, må brukes til 
å gjøre hans vilje. Når betingelsene er oppfylt, står løftet fast.» – Prayer, side 57. 

Hva ber du om? Hva sier bønnene dine om hva du prioriterer? Hva burde du ellers 
be om? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 4  / 27. januar

DET VISE LIV

En av de fineste historiene i Bibelen handler om da Salomo ba Gud først og fremst 
å gi ham «et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. 
For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» (1 Kong 3,9). 

Hva sa Gud som kunne ha spart Salomo for den ødeleggelsen som tingene hans 
førte over ham? Hvorfor er dette så viktig for alle? 1 Kong 3,14; se også 1 Joh 5,3; 
1 Pet 4,17.

Salomo hadde mye visdom, men i bibelsk forstand er visdom bare god informasjon 
hvis man ikke lever etter den. Mange går tapt som har fått rikelig med informasjon 
om Gud og hans vilje. Men Salomo fulgte ikke Guds vilje. Dermed gikk han bort fra 
Herrens veier. Først senere i livet kom han til seg selv og skrev: «For Visdommen er 
bedre enn perler, av alle skatter er ingen som hun» (Ordsp 8,11).

Visdom er anvendt kunnskap og forstand. Kunnskap er fakta, forstand er innsikt, 
og visdom kommer når kunnskap og forstand anvendes i hverdagen. En vis forvalter 
trenger ikke bare kunnskap og forstand, men også den erfaringen som kommer av å 
omsette kunnskapen og forstanden i handling. 

Salomos liv viser at selv de klokeste og mest forstandige kan bli revet med av 
materialismens tomhet hvis de ikke lever etter den kunnskapen de har fått.

Sammenlign 1 Kor 3,19 og Ordsp 24,13.14. Hva er forskjellen mellom de to slags 
visdom som omtales her? Snakk sammen om det på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 4  / 27. januar

DEN HELLIGE ÅND

Den store konflikten er reell: To sider kjemper om vår sjel. En drar oss til Kristus 
(Joh 6,44) og en til verden (1 Joh 2,16). Den hellige ånd kan og vil dra oss i riktig 
retning hvis vi gir oss inn under ham. 

«Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten» (Joh 
16,13; se også Joh 14,16). Den hellige ånd gir oss kraft til å leve etter prinsipper og 
tro, ikke etter påfunn og følerier som har så stor makt i verden. En god forberedelse 
for livet i himmelen er å leve under Den hellige ånds ledelse her i livet.

Paulus sier: «For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på 
Guds kraft» (1 Kor 2,5). Verden lokker ofte med materielle ting og drar oss bort fra 
Herren. Men Den hellige ånds kraft drar oss mot Jesus hvis vi ikke stritter imot.

Skal vi få seier i kampen mot verden og dens dragning, må vi sette vår lit til en kraft 
utenfor oss selv. Les Esek 36,26.27; Joh 14,26 og Ef 3,16.17. Hva vil Gud gjøre for å 
gi oss åndelig seier når vi lar Den hellige ånd ta oss i besittelse?

«Det er gjennom falske teorier og tradisjoner at Satan får makt over sinnet. Ved å 
vise menneskene til falske normer, misdanner han karakteren. Gjennom Skriften 
taler Den hellige ånd og innprenter sannheten på sinnet. Slik avslører han villfarelse 
og fordriver den fra sinnet. Det er ved sannhetens Ånd som virker gjennom Guds 
ord, at Kristus vinner sitt utvalgte folk for seg selv.» – Alfa og Omega, bind 5, side 
223 [DA 671].

Den hellige ånd forteller sannheten, og er den største gaven som Jesus kunne gi 
som representant for guddommen på jorden etter sin himmelfart. Den hellige ånd 
streber etter å gi oss kraft til å overvinne verdens fristelser og «sjarme».

Verden tiltrekker oss, ikke sant? Bare Den hellige ånd kan gi deg kraft til å mot-
stå verdens fristelser. Hva kan du gjøre her og nå som kan hjelpe deg å overgi 
deg til ham?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 4  / 27. januar

TIL ETTERTANKE

En forvalter lever etter prinsippene plikt og kjærlighet. «Husk at plikten har en 
tvillingsøster, kjærligheten. Sammen kan de utrette nesten hva det skal være, men 
hver for seg kan ingen av dem gjøre noe godt.» – Testimonies for the Church, bind 4, 
side 62. Plikt er kjærlighet i aksjon. Vi behøver bare å tenke på Kristi offer, så viser 
kjærligheten oss vår plikt.

Det motsatte er verdens prinsipper: hat og opprør. Opprør kan være hat i aksjon. 
Lucifer gjorde opprør mot Gud (Esek 28,16.17), og han gir seg ikke før han blir tilin-
tetgjort. Han erstattet kjærlighetens makt med kjærlighet til makten. Israels religiøse 
ledere hatet Jesu makt og myndighet (Matt 22,29). Selv når de flyktet fra templet 
eller trakk seg unna hans gjennomtrengende blikk, omvendte de seg ikke. 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Hva mer kan vi si om kjærlighet og plikt? Hva mener Ellen G. White når hun 

kaller dem tvillinger og sier at den ene uten den andre ikke «evner noe godt»? 
Hva er kjærlighet uten plikt, og hva er plikt uten kjærlighet? Hvorfor hører de 
sammen?

2. Minneverset for denne uken lyder: «Rikdom er til ingen nytte på vredens dag, 
men rettferd berger fra døden [...] Den som stoler på sin rikdom, faller, de 
rettferdige vokser fram som løvet» (Ordsp 11,4.28). Hvordan skal vi forstå 
det? Hva sier det om rikdommen, og hva sier det ikke? 

3. Hvordan kunne Salomo spore av til de grader? Let etter tekster i Forkynnerens 
bok som viser hvor tomme og meningsløse verdslige ting er, også når vi har 
mye, som Salomo. Hva har vi lært om bønn denne uken, og om bibelstudium 
og et forhold til Kristus som kan holde oss åndelig på rett kjøl?

4. Hvordan kan folk som ikke har mange ting, likevel gå i den fellen Satan legger 
for dem? 

5. Hva svarte dere på onsdagens siste spørsmål om ulike slags visdom?
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27 .  j anuar

DEN FØRSTE KJÆRLIGHET
James (62) og Louise (65) Pescascio, Belize

James og Louise var barndomsvenner i Belize. Som 
voksne dro de til USA og arbeidet på hver sin kant. 

Da pensjonstiden nærmet seg, flyttet de hjem til Belize 
og ble kjent igjen. James ba med Louise ut, men hun 
ville vite hva som var viktigst for ham. ”Gud,” svarte 
han. ”Da kan vi ha kontakt,” sa hun.

Louise hadde hørt om sabbaten i USA, men det var 
først da hun kom tilbake til Belize, startet hotelldrift og 
begynte å studere Bibelen at hun tenkte noe særlig på 
den. Hun lærte om tienden og begynte å praktisere den. 
Hun avviste ugifte par som ville ha rom, og så studerte 
hun hviledagsspørsmålet. Da hun ble sikker på sabbaten, 
ble det et problem. Hoteller holdt jo åpent alle dager. 
Hun følte ikke det var nok å legge bibler og Veien til 
Kristus på alle rom.

James visste heller ikke hva han skulle gjøre. Men 
han sa det var viktig å be og lytte etter Guds stemme. En gang hadde broren hans invitert ham på 
kjøretur fra California til Belize. Men dagen før hadde han fortalt en venn at han hadde en dårlig 
følelse med denne turen. ”Så skal du ikke dra,” sa vennen. 

Men James hadde lovet å bli med og følte han måtte. Senere på kvelden nektet bilen å starte, 
og han måtte taues til brorens hus. Likevel hørte han ikke på stemmen som sa: ”Ikke dra.”

På vei gjennom Mexico punkterte et hjul mens James kjørte. Bilen rullet rundt. James ble 
alvorlig skadet i ansiktet og armene. Da de kom til Belize etter sykehusoppholdet, begynte han å 
se dobbelt og måtte til USA for å bli operert.

Det ble et vendepunkt. ”Jeg kom tilbake til Gud og kirken,” sa han. ”Hadde jeg hørt på stem-
men, ville ikke ulykken ha skjedd.”

James og Louise skjønte at begge søkte Guds vilje og ville gifte seg. Men de måtte bli av med 
hotellet. En dag fortalte Louise en forretningsforbindelse at hun ikke hadde hatt ferie på 20 år og 
trengte en pause. Dagen etter ringte han og ville kjøpe hotellet.

De takker Gud for sabbaten. ”Det som skjedde med hotellet, var et stort mirakel,” sa Louise.

Du kan se korte videoer på YouTube: James på bit.ly/james-pescascia og Louise på: bit.ly/louise-
pescascia

• Belize har verdens eneste jaguar-
reservat: Cockscomb Basin Wildlife-
reservatet.

• Belize har verdens nest lengste 
barriererev

• 37 prosent av Belize er naturvern-
områder.

• Det finnes ikke søppelmatkjeder i 
Belize, verken McDonald’s, KFC eller 
Burger King.

• Det er uhøflig å ville være på 
fornavn med folk

• Tidligere het Belize Britisk Hon-
duras.
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Forvaltere etter Edens hage

Bakgrunnsstoff
Jes 22,14–18; 1 Kor 4,1.2; Kol 2,2.3; Ef 6,13–17; 2 Kor 5,10.

Minnevers
Nei, Gud selv har prøvet oss og betrodd oss evangeliet. Derfor taler vi som vi 
gjør, ikke for å gjøre mennesker tilfreds, men Gud, han som prøver våre hjerter 
(1 Tess 2,4).

Adam og Evas første jobb var et forvalteroppdrag. De skulle ta seg av hagen og ska-
perverket. De eide ikke noe av det, men de skulle nyte det og herske over det (1 Mos 
2,15). De var forvaltere av det Herren hadde betrodd dem. 

Denne uken vil vi se nærmere på hva en forvalter er, men etter syndefallet, etter 
at våre første foreldre måtte forlate Edens hage. Vi er også forvaltere, men vi er 
forvaltere i et ganske annet miljø enn Adam og Eva. 

Hva er forvaltning? Enkelte bibelske personer belyser det ut fra hvordan de levde. 
Andre tekster sier det tydeligere. Når vi blir Guds forvaltere, flyttes fokuset fra ver-
den og dens materialisme over på skaperen og hans oppdrag. Gud gir oss et oppdrag, 
slik han også ga Adam og Eva et oppdrag. Siden syndefallet har forvaltningen endret 
natur, for i tillegg til ansvaret for den materielle verden skal vi også være gode for-
valtere av åndelige sannheter.

3. februarStudium 5
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SøndagStudium 5  /  3. februar

FORVALTERE I GT

Ordet «forvalter» finnes bare et fåtall ganger i GT. I de fleste tilfeller er det avledet 
fra uttrykket: den som er «på huset». Man er altså ansvarlig for driften av et hus, 
altså en «forvalter» (1 Mos 43,19; 44,1.4; 1 Kong 16,9). Forvalteren hadde ansvaret 
for husholdningen og sin herres eiendeler, og han skulle gjøre som han ble bedt om. 
Definisjonen av en forvalter finner man ved å se på forvalterens kjennetegn. Man 
kan ikke skille mellom forvalter og forvaltning, for den viser deres identitet. 

Noen av kjennetegnene på en forvalter går klart frem av GT. For det første var 
det en meget ansvarsfull stilling (1 Mos 39,4). Forvalterne ble valgt ut fra evner, 
og eierne viste dem respekt og tillit fordi de fikk arbeidet unna. Dessuten visste 
forvalterne at det som var betrodd dem, tilhørte eieren (1 Mos 24,34–38). Dette er 
den største forskjellen på en forvalter og en eier. Forvaltere kjente sin stilling. Når de 
tilranet seg det som var betrodd dem, ble tillitsforholdet mellom dem og eieren brutt, 
og forvalterne ble avsatt (1 Mos 3,23; Hos 6,7). 

Les Jes 22,14–18. I Hiskias regjeringstid ble Sjebna utnevnt til både forvalter og 
kasserer, to viktige oppgaver. Hva skjedde da han misbrukte sin stilling?

«En forvalter identifiserer seg med sin herre. Han tar på seg forvalterens forpliktel-
ser, og må handle i sin herres sted og gjøre som hans mester ville ha gjort hvis han 
hadde vært til stede. Hans mesters interesser blir hans interesser. Forvalteren har en 
høy stilling fordi hans mester stoler på ham. Hvis han på noe vis handler egoistisk 
og utnytter de fordelene det gir å håndtere sin herres ting til egen vinning, har han 
misbrukt tilliten.» – Testimonies for the Church, bind 9, side 246.

Hvordan kan vi best lære at vi er forvaltere av det vi har her i livet? Hva burde 
dette få å si for alt vi foretar oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 5  /  3. februar

FORVALTERE I NT

Hovedordene for «forvalter» i NT er epitropos (tre ganger), og oikonomos (ti 
ganger). Begge ordene beskriver stillinger med lederansvar som forvalteren er 
betrodd av eieren. 

Både i GT og NT kjenner man forvaltere på det de gjør. NT skildrer forvalteren 
ut fra forpliktelser (Luk 12,48) og forventninger (1 Kor 4,2). GT er mer opptatt av å 
erklære Guds eierskap enn å beskrive oss direkte som hans forvaltere. Selve forval-
teren er mye godt den samme i begge testamentene, men NT utvider begrepet ut over 
husbestyrerens oppgaver.

I lignelsen om den uærlige forvalteren (Luk 16,1–15) gir Jesus en utvidet defi-
nisjon av forvalter. Her handler det ikke bare om en forvalter som unnslipper en 
økonomisk katastrofe, men også om dem som unnslipper åndelig katastrofe ved en 
klok tro. En vis forvalter forbereder seg på fremtiden og Jesu gjenkomst, ikke bare 
livet her og nå (Matt 25,21). 

Les 1 Kor 4,1.2; Tit 1,7 og 1 Pet 4,10. Hva sier de oss om forvaltere og forvaltning? 

«Skal jeg åpne meg for Den hellige ånd slik at alle de evner og krefter som Gud har 
betrodd meg, kan vekkes til live? Jeg er Kristi eiendom og arbeider for ham. Jeg 
forvalter hans nåde.» – Fundamentals of Christian Education, side 301.

Jesus bruker også uttrykket forvalter («tjener») i overført betydning (Luk 12,35-
48). Han sier at den vise forvalteren er forberedt på Menneskesønnens gjenkomst 
og beskriver den utro tjeneren som en som ikke lenger bryr seg, siden mesteren har 
utsatt hjemreisen. Den utro forvalteren tyranniserer og skjeller ut sine omgivelser. 
Han er ikke lenger et eksempel på gode gjerninger og forvalter ikke Guds nåde. 

Når vi tar imot Kristus, er vi forvaltere og kalt til å håndtere Guds ting. Men det 
viktigste er dette: Vi skal forvalte kristenlivets åndelige realiteter som forberedelse 
til himmelen.

Les Luk 12,45. Hvorfor må vi syvendedags-adventister, som ofte strever med 
følelsen av en «utsettelse», være spesielt forsiktige med å falle for dette 
bedraget?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORVALTERE AV GUDS MYSTERIER

Les Kol 2,2.3 og 1 Tim 3,16. Hva sier disse tekstene om hva et «mysterium» er? At 
det er et mysterium, sier noe om grensene for hva vi kan vite om det. Hva?

Sofar fra Na’ama sier til Job: «Kan du lodde Guds mysterier» (Job 11,7, eng. overs.). 
Ordet «mysterium» betyr forvirrende, uklart, ukjent, uforklarlig eller uforståelig. 
Guds mysterier er nedtegnet i Skriften, men vi fatter dem ikke fullt ut. Det er derfor 
de er mysterier. Det er som om vi er en nærsynt person som ser på himmelen i håp 
om å skjelne den minste detalj. Vi kan ikke se så langt, med mindre Gud åpenbarer 
det for oss.

Hva sier 5 Mos 29,29 om hva som er åpenbart for oss?

Vi forvalter ting vi ikke forstår fullt ut. Vi vet bare det som er åpenbart. Vår største 
forvaltningsoppgave er å leve «som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier» 
(1 Kor 4,1).

Gud vil at hans forvaltere skal bevare, undervise, beskytte og ha omsorg for gud-
dommelig sannhet som han har åpenbart. Den måten vi gjør det på, er vår forvalt-
ning, og vi «skal eie troens mysterium i en ren samvittighet» (1 Tim 3,9). 

Det største av alle mysterier er at alle kan oppleve Kristus, «håpet om herlig-
heten». Frelsesplanen er overnaturlig, og vi kan ikke forstå den fullt ut. Han som 
skapte alt (Joh 1,1–3), kom ned til vår verden og ble «kjøtt og blod» (Ellen G. White, 
Manuscript Releases, bind 6, side 112) for så å gi seg selv som et offer for mennes-
kehetens synder. Dette rommer mysterier som neppe noe skapt vesen noen sinne 
kommer til å forstå fullt ut. Selv englene gransker for å forstå mysteriet om hvorfor 
Jesus kom til jorden (1 Pet 1,12). Men det de vet, får oss til å prise Herren for hans 
herlighet og godhet (se Åp 5,13).

Du er kalt til å forvalte evangeliet. Hvilke oppgaver fører det nødvendigvis med 
seg? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORVALTERE AV ÅNDELIG SANNHET 

Når vi tenker på forvaltning, tenker vi på ting, og det kan nok stemme. Men vi har 
sett at forvaltningen er mer enn det. Materielle goder kommer fra Gud. Det gjør 
også immaterielle gaver, som vi ikke kan fange med våre sanser. Det immaterielle 
er åndelige verdier som Gud gir oss (1 Pet 4,10) for at vi skal utvikle Kristi sinn og 
bli det folket vi kan bli i ham. Derfor må vi håndtere immaterielle gaver enda mer 
forsiktig enn materielle. For de er mye mer verdifulle. 

Les Ef 6,13–17. Hva har Gud gitt oss for at vi skal forvalte det? Hvorfor er riktig 
bruk av disse tingene så viktig?

«Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre» (Rom 6,23). Verden og alt den 
tilbyr, kan ikke gi oss den friheten vi har i Kristus. Vi er frikjøpt, det er en gave Gud 
gir oss, og noe mer verdifullt har vi ikke. Det må alltid stå klart for oss. Det hjelper 
oss også å bevare perspektivet når vi forvalter alt det andre som Gud også har gitt 
oss.

«Bare i lyset som skinner fra Golgata kan vi lese naturens undervisning rett. La 
fortellingen om Betlehem og Golgata få vise hvordan det gode kommer til å seire 
over det onde, og at alle våre velsignelser er en frelsens gave.» – Utdanning for livet, 
side 54 [Ed 101].

Når vi er frikjøpt, er det fordi Jesus betalte med sitt liv. Paulus sier det klart og 
tydelig: «I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik 
er Guds nåde» (Ef 1,7). Ordene «vi har», betyr at vi har «friheten». Den er en gave 
fra Gud. Da er det viktig at vi beholder «Guds fulle rustning» på (Ef 6,11), slik at 
den onde ikke kommer og tar fra oss friheten. Det kan han bare gjøre hvis vi godtar 
det, og det skjer bare hvis vi ikke holder oss til det som er åpenbart i «Guds ord» (Ef 
6,17). Vårt beste vern er å følge det lyset vi har fått, i tro.

Les Ef 6,13–17 igjen. Hvordan tar vi på Guds rustning, og hvordan forvalter vi alt 
det vi har fått i og med den rustningen? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORVALTERANSVARET 

Kloke forvaltere kjennes på viljen til å påta seg moralsk ansvar. Å akseptere per-
sonlig ansvar består i det valget vi gjør og de handlingene vi utfører. Det er en 
anerkjennelse av sammenhengen mellom årsak og virkning. Villighet til å akseptere 
personlig ansvar er et kjennemerke som vi ikke kommer utenom når vi skal si hva 
en forvalter er, for han må være målrettet og ha eierens beste for øye. Derfor er slik 
villighet et valg som kjennetegner det forholdet en forvalter bør ha til Gud.

«Gud vil at mennesker skal ha et direkte forhold til ham. I all sin omgang med 
mennesker anerkjenner han prinsippet om personlig ansvar. Han oppmuntrer oss til 
å føle oss personlig avhengige av ham, og se behovet for personlig veiledning. Han 
gir sine gaver til den enkelte. Alle har fått et hellig forvalteroppdrag. Hver enkelt 
skal utføre oppdraget i tråd med giverens retningslinjer, og den enkelte må selv 
avlegge regnskap for Gud» – Testimonies for the Church, bind 7, side 176.

Når vi blir forvaltere, overlater vi ikke ansvaret til et annet menneske eller en 
organisasjon. Vi har et personlig ansvar overfor Gud, og det vil vise seg i all vår 
omgang med andre (1 Mos 39,9, se også Dan 3,16). Vi utfører oppgaven som best vi 
kan. Den suksess som Gud ønsker, avhenger mer av vår tro og renhet enn av intelli-
gens og talent. 

Les 2 Kor 5,10. Hvordan skal dette forstås i lys av hva det vil si å være en klok 
forvalter?

Teologer og filosofer har diskutert spørsmålet om den frie viljens betydning i 
århundrer. Men Skriftens tale er klar: Vi har fri vilje og fritt valg. Ellers gir det 
ingen mening å snakke om å bli dømt etter våre gjerninger. Så vi har et personlig 
ansvar for å ta de riktige avgjørelsene i alt vi gjør, ved Guds nåde. En del av dette 
går ut på å være trofaste forvaltere av det Mesteren eier.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 5  /  3. februar

TIL ETTERTANKE

Det ordet som er oversatt «forvalter» i visse GT-tekster, kommer ikke fra ett 
enkelt ord, men fra uttrykket: asher al bayt: «den som er på eller over et hus». For 
eksempel kan 1 Mos 43,19 oversettes: «De gikk bort til bestyreren for Josefs hus 
og snakket med ham ved inngangen til huset». Hva er vel viktigere for en person 
enn hans hus hvis man forestiller seg at familien som bor i huset, er en del av selve 
huset? Derfor er en forvalter en person som betros noe veldig verdifullt som ikke 
er hans. Dette gjør ansvaret enda større enn det ville ha vært om forvalteren hadde 
ansvaret for sine egne eiendeler. 

Den samme tanken fortsetter inn i NT. «NT tar GTs tanker og forbinder dem med 
det første århundres tanker, begreper og ord. Dette gjør Bibelens lære om forvaltnin-
gen større og rikere. De greske ordene som oftest brukes i forbindelse med forvalt-
ning, er avledet fra oikos og oikia, «hus». Oikonomos er en som styrer i huset: for-
valteren eller bestyreren. Oikonomia er det abstrakte substantivet, «husbestyrelse», 
og det har ofte en mye bredere betydning.» – Handbook of Seventh-day Adventist 
Theology (Hagerstown, Md., 2000), side 653. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hva svarte Adam da Gud spurte hva han hadde gjort (han tok ikke ansvaret 

for å ha spist av den forbudte frukten)? 1 Mos 3,12. Det er interessant at noe 
av det første mennesket sier som en følge av synden, er et forsøk på å gi en 
annen skylden. Hva sier svaret om hvor villig han er til å ta personlig ansvar 
for sine handlinger? Hva burde det også si oss om hvor villige vi er? Hvordan 
kan vi unngå å klandre andre for våre feil?

2.  Snakk litt mer om hva det vil si å være forvaltere for ting som ikke er materi-
elle, men åndelige. Hvordan «forvalter» vi åndelige verdier?

3.  Tenk på de tre englebudskapene i Åp 14,6–12. Hvilke viktige sannheter skal 
vi forvalte? 

4.  Hvorfor er det så viktig for oss å tro og stole på åndelige ting som vi ikke for-
står fullt ut? På hvilke andre områder gjør vi det hele tiden?
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3 .  feb ruar

TOPPKOKK OFRER ALT
Mercedes Ruiz (54), Belize

Mercedes Ruiz er innfødt mayaindianer. Hun var 
kokk på Radisson-hotellet og ville lære Gud bedre 

å kjenne. Hun leste om Daniel som fastet og ba. Hver 
dag gjentok hun bønnen i Dan 9,19.

En søndag etter gudstjenesten så hun løpesedler 
på fortauet. Adventistene skulle starte møteserie den 
kvelden. Hun gikk på alle møtene og bestemte seg for å 
bli døpt.

Avdelingssjefen ble sint da hun sa at hun ikke ville 
arbeide på lørdager lenger, så hun skrev oppsigelse og 
ga den til toppsjefen. Han leste den, krøllet den sammen 
og kastet den i papirkurven med ordene: ”La oss si at du 
ikke ga meg dette. Du får lørdag fri pluss mer i lønn.

Da avdelingssjefen fikk høre at Mercedes hadde fått 
lørdagsfri, ble hun rasende og økte arbeidsmengden hen-
nes. Mercedes ba Gud om kraft.

En dag hun kom på jobb, fikk hun høre at sjefen var død. Hun hadde vært gift og hadde tre 
barn, men hadde dratt på stranda med en annen mann kvelden før. Der var de blitt skutt av bevæp-
nede ransmenn som var på flukt fra politiet og ville ha bilen deres.

Freden senket seg over arbeidsplassen. Men noen år senere ble Mercedes alene da mannen 
døde og barna flyttet hjemmefra. Hun overga seg til Jesus igjen og ba pastoren om et bibelstu-
dium. Han skulle komme fredag kveld. Mercedes tenkte at dette måtte hun da dele med andre, så 
hun fikk reist et telt i hagen og ba naboene komme.

Pastoren ble overrasket da han så alle menneskene, og da bibelstudiet var slutt, fortalte han at 
neste møte ville bli neste fredag. Nå var det Mercedes som ble overrasket. Hun trodde det skulle 
være en engangsforeteelse.

Gruppen vokste for hvert møte. De hadde ikke noen kirke der i byen, så Mercedes startet 
husmenighet hjemme. 16 mennesker ble døpt. Men hun ville mer, så hun ble misjonspioner for 
mayaindianerne og er nå leder for en voksende mayamenighet i hovedstaden Belmopan i Belize. 
”Jeg elsker misjonsarbeid,” sier Mercedes.

YouTube har en video om Mercedes her: bit.ly/mercedes-ruiz

• I regnskogen i Belize finnes det 
over 500 orkidéarter.

• Over 400 fiskearter lever ved 
Belizes barriererev.

• Cashew-treet vokser i skogene. 
Cashew er frø fra cashew-eplet. 
Eplet er spiselig, men skallet er 
giftig og må fjernes først.

• Great Blue Hole utenfor kysten 
av Belize er ett av verdens ti mest 
populære steder for dykkere. Det 
er 300 meter bredt og 125 meter 
dypt. Det er verdens største kjente 
synkehull under vann.



Kjennetegnene på en forvalter

10. februarStudium 6
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Bakgrunnsstoff
Hebr 11,8–12; Rom 4,13.18–21; Matt 6,24; Hebr 9,14; 1 Joh 5,2.3; Luk 16,10–12.

Minnevers
Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier. Av 
forvaltere kreves det at de viser troskap (1 Kor 4,1.2). 

Forvaltere har sitt varemerke, sine kjennetegn, akkurat som handelsverdenen opere-
rer med merkenavn og symboler. Mange har blitt berømt ved å forvandle seg til en 
merkevare. 

Kristne forvalteres varemerke er at de gjenspeiler Kristi kjærlighet, takket være 
sitt forhold til ham. Når vi lever og praktiserer Kristi egenskaper, vil vårt liv avsløre 
varemerket vårt. Det er også hans varemerke: vår identitet går i ett med hans (1 Kor 
6,17). 

Denne uken ser vi på trekk ved Guds forvaltere som utgjør deres merkenavn. Dis-
se egenskapene inspirerer oss til å se frem til Jesu gjenkomst og utføre det arbeidet 
som er oss betrodd som trofaste forvaltere av hans sannhet. Hvert enkelt kjennetegn 
beskriver et dypere forhold vi kan ha til ham som kom for å finne og redde de for-
tapte. Jo mer vi studerer disse egenskapene, desto større del av vårt liv blir de. Guds 
vesen er kjærlighet, og i all sin dynamikk vil det bli vårt varemerke og påvirke alle 
sider av livet, nå og for alltid. 
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SøndagStudium 6  /  10. februar

TROSKAP

«Av forvaltere kreves det at de viser troskap» (1 Kor 4,2). Det er viktig at trofaste 
forvaltere kjemper og vinner «troens gode strid» (1 Tim 6,12). «Trofasthet» er Guds 
eget vesen, og en slik egenskap skal også vi utvikle fordi han arbeider i oss. Å være 
trofast betyr at man er tro mot det man vet er rett, spesielt når åndskampen tilspisser 
seg. 

Det kommer åndelige konflikter mellom rett og galt, godt og ondt. De er en del av 
troens gode strid. Den beslutningen som kjennetegner forvaltere i alle situasjoner, 
er beslutningen om å være trofast. Elsker du rikdom, må du være trofast mot Gud og 
det han sier om farene ved kjærligheten til penger. Hvis du ønsker berømmelse, så 
vær trofast mot det Guds ord sier om ydmykhet. Hvis du sliter med vellystige tanker, 
så vær trofast mot løftene om hellighet. Hvis du vil ha makt, vær trofast mot det Gud 
sier om å være alles tjener. Valget mellom å være tro eller utro må ofte tas i brøkde-
len av et sekund, og følgene må vi ofte leve med for alltid.

Les Hebr 11,8–12.17–19 og Rom 4,13.18–21. Hva sier disse versene om troskap? 

På hebraisk betyr «trofast» å ha tillit. Den samme hebraiske roten gir oss ordet 
«amen», og det betyr egentlig å være «solid» eller «fast». Trofasthet betyr at vi har 
blitt satt på prøve og fremdeles forplikter oss på Guds plan.

Da Martin Luther forberedte seg på å tale for keiseren, «leste han Guds ord, så 
over sine skrifter og forsøkte å utforme sitt svar slik at det ble riktig [...] Han holdt 
seg nær til Skriften [...] og med følelse la han sin venstre hånd på den hellige boken 
og løftet den høyre mot himmelen. Han lovte å være tro mot evangeliet og bekjenne 
sin tro åpent, selv om han skulle bli nødt til å besegle sitt vitnesbyrd med sitt eget 
blod.» – J. H. Merle Daubogen, History of the Reformation (New York, 1846), bind 
2, bok 7, side 260.

Les Åp 2,10. Hva bør ordene om å være «tro til døden» bety for oss i vår vandring 
med Herren?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 6  /  10. februar

TROSKAP

«Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg 
til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon» (Matt 
6,24). Hva sier teksten om hvor mye troskap mot Gud betyr?

Vi vet at Guds navn betyr «nidkjær» (2 Mos 34,14). Dette burde tjene som en opp-
fordring til troskap. Troskap mot en «nidkjær» Gud er troskap i kjærlighet. I troens 
gode strid viser troskapen hvem vi er og oppmuntrer oss til å bli på vår post.

Vår troskap er viktig for Gud (1 Kong 8,61). Den er ikke en kontrakt som prøver 
å dekke alle eventualiteter, og heller ikke bare en liste med regler. Den er snarere et 
synlig uttrykk for tro og engasjement. 

Les 1 Krøn 28,9. Hva sier dette om betydningen av lojalitet?

Der det er troskap, er sviket en mulighet. Lojalitet er som kjærlighet. Den må være 
frivillig, ellers er det ikke ekte troskap. I krig hender det at soldatene ved fronten 
tvinges til å bli og kjempe. Ellers blir de skutt. De gjør sin plikt, men ikke alltid av 
troskap. Men det er ikke slik lojalitet Gud ber om.

Job forutså ikke katastrofene som skulle ødelegge familien, hans eiendom og 
helsen. Han kunne ha gitt troen, kjærligheten og engasjementet på båten, men hans 
troskap mot Gud var en urokkelig moralsk beslutning. Han var ærlig og kviet seg 
ikke for å lovprise Gud offentlig, men sa de berømte ordene: «Om han dreper meg, 
vil jeg likevel sette min lit til ham» (Job 13,15, eng. overs.). Hans troskap i møtet 
med katastrofen viser en lojal forvalter på sitt beste.

Still deg spørsmålet: Hvor tro er jeg mot Herren, som døde for meg? Hvordan kan 
troskapen bli mer synlig? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 8 51

TirsdagStudium 6  /  10. februar

EN REN SAMVITTIGHET

Vi kan eie mye verdifullt. Helse, kjærlighet, venner, en stor familie – alt dette er 
velsignelser. Men noe av de viktigste er nok en ren samvittighet.

Les Hebr 10,19–22 og 1 Tim 4,1.2. Hva betyr det å ha en «vond samvittighet» og 
en «avsvidd samvittighet»? 

Vår samvittighet er en slags indre overvåkningsskjerm for vårt liv. Samvittigheten 
må være forbundet med en høy og fullkommen norm: Guds lov. Gud skrev loven 
på Adams hjerte, men synden utslettet den nesten – ikke bare hos ham, men hos 
etterkommerne hans. Bare fragmenter av loven ble igjen. «[Hedningene] viser med 
dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten 
deres» (Rom 2,15). Jesus lykkes der Adam mislyktes fordi han hadde Guds lov «i 
[sitt] indre» (Sal 40,8).

Hva er den eneste løsningen på dårlig samvittighet? Se Hebr 9,14.

«Samvittigheten er et rom fullt av spindelvev. Vi må gå inn. Sjelens vinduer skal 
lukkes mot jorden og åpnes på vidt gap mot himmelen slik at rettferds sols lyse 
stråler kan slippe til. [...] Sinnet må holdes klart og rent så det kan skille mellom godt 
og ondt.» – Mind, Character, and Personality, bind 1, side 327, 328. Når Guds lov er 
skrevet i den troendes hjerte (Hebr 8,10), og når man prøver å følge denne loven, får 
man som regel en ren samvittighet. 

Hvis du noen gang har vært plaget av dårlig samvittighet, vet du hvor forferde-
lig det kan være at den alltid er der og ikke gir deg fred. Fest blikket på Jesus og 
hans død på korset for deg og din synd. Hvordan kan dette hjelpe deg å slippe fri 
fra en dårlig samvittighet?

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 6  /  10. februar

LYDIGHET

«Abel var lydig og knelte ved alteret med lammet slik Gud hadde sagt. Men Kain 
var rasende og knelte ved alteret sitt med frukten. Begge kom med et offer, men bare 
en av dem hadde gjort som Gud sa. Det drepte lammet ble tatt imot, men markens 
grøde ble avvist. Begge to forstod hva ofringene skulle bety, men bare én gjorde som 
Herren hadde sagt (1 Mos 4,1–5).

Abel døde fordi Kain ikke ville godta Guds plan i lydighetens skole og bli frelst 
ved Jesu Kristi blod som sonofrene var et forbilde på. Kain ville ikke utøse blod som 
symbol på Kristi blod som skulle gis for verden.» – The SDA Bible Commentary, 
bind 6, side 1109.

Lydighet begynner i hodet. Med forstanden påtar man seg ansvaret for å gjøre det 
en høyere myndighet sier. Lydighet innebærer et forhold til en autoritetsfigur og vilje 
til å gjøre som vedkommende sier. Når det gjelder forholdet til Gud, er lydighet en 
frivillig handling som bygger på kjærlighet og former vår oppførsel etter moralske 
krav. Lydighet mot Gud må være så konkret som han vil, og ikke bare når vi tenker 
eller ønsker det selv. Kain er et godt eksempel på en som gjør som han selv vil i 
stedet for å gjøre som Gud sier.

Les 1 Joh 5,2.3 og Rom 1,5; 10,16.17. Hva sier dette om lydighetens betydning for 
oss, som blir frelst av tro uten lovgjerninger?

Vi adlyder ikke for å bli frelst, vi adlyder fordi vi er frelst. Lydighet er moralsk tro 
uttrykt i praksis. Samuel sa til Saul: «Har Herren sin glede i brennoffer og slaktof-
fer like mye som i lydighet mot Herrens ord? Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer, å 
lytte er bedre enn fett av værer» (1 Sam 15,22).

Hva mente Samuel med at «å adlyde er bedre enn slaktoffer»? Hva burde det si 
oss som kan hjelpe oss så vi ikke faller for det falske evangeliet om billig nåde?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 6  /  10. februar

PÅLITELIG

Les Luk 16,10–12. Hva sier dette om å være pålitelig? Hvorfor er denne egenska-
pen så viktig for en trofast forvalter?

Pålitelighet som prinsipp går igjen i hele Bibelen. For eksempel: I en historie ble fire 
levitter satt til å være portvakter og holde vakt i helligdommen om natten. De skulle 
passe rommene som var fulle av skatter og oppbevare nøklene som skulle åpne 
dørene om morgenen (1 Krøn 9,26.27). De fikk oppgaven fordi de ble regnet som 
pålitelige.

Pålitelighet er et kjennetegn på en god forvalter. Pålitelige forvaltere forstår hvor 
viktig oppgaven deres er. De forstår at Gud er pålitelig, og de vil prøve å være like-
dan (5 Mos 32,4; 1 Kong 8,56). 

Pålitelighet innebærer et modent sinn. Det er den beste egenskapen en person 
kan ha i utenforståendes øyne. Når du avspeiler Guds sinn, gjør du det du sier du vil 
gjøre, uansett omstendigheter eller mennesker som vil ha deg til å gjøre noe annet 
(2 Kong 12,15). 

Overhodene i to verdensriker regnet Daniel for pålitelig. Hele livet gikk han for å 
være en pålitelig rådgiver som fryktløst talte klokt og sant til kongen, den rake mot-
setning til spåmennene og magikerne ved hoffet. Pålitelighet er etikkens kronjuvel. 
Ingenting sier så mye om dine moralske prinsipper. Denne kvaliteten hos en forval-
ter viser seg ikke over natten. Den utvikles når man er trofast i det små.

Andre merker at vi er pålitelige. De respekterer oss og har tillit til oss fordi de vet 
at vi ikke lar oss rokke så lett av folks synsing, moter eller smiger. Å være pålitelig 
er altså et uttrykk for karakteren i enhver oppgave her på jorden og en forberedelse 
til himmelen. «Vi skal være pålitelige, trofaste undersåtter i Kristi rike, slik at de 
som er opptatt av verdens visdom, kan få et sant bilde av gudsrikets medlemmer 
og hvor rikt, godt, barmhjertig, ømt og høflig deres liv er.» – Testimonies for the 
Church, bind 6, side 190.

Tenk på et pålitelig menneske du kjenner personlig. Hva kan dette mennesket 
lære deg så du kan bli mer pålitelig, du også?

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 6  /  10. februar

TIL ETTERTANKE

Et annet kjennetegn på en god forvalter er ansvarlig opptreden. 
«Satan har alltid prøvd å få oss til å tenke mindre på Jesus og mer på mennesker. 

Han vil frata dem deres personlige ansvar. Satan klarte det ikke da han fristet Guds 
Sønn, men det gikk bedre da han kom til syndige mennesker. Kristendommen ble 
fordervet.» – Early Writings, side 213.

Med Kristus som midtpunktet i vår eksistens er vi åpne for hans råd. Resultatet 
blir at vår tro, troskap, lydighet, rene samvittighet, pålitelighet og individuell ansvar-
lighet kommer til syne i vårt liv. Som forvaltere blir vi fullvoksne i Guds hånd (Sal 
139,23.24).

Det personlige ansvar er et viktig bibelsk prinsipp. På jorden var Jesus per-
sonlig ansvarlig overfor Faderen (Joh 8,28). Vi er ansvarlige for hvert unyttig ord 
(Matt 12,36). «Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye 
er betrodd, skal det kreves desto mer» (Luk 12,48). Men den største trusselen mot 
det personlige ansvar er tendensen til å overlate ansvaret til andre. «Dere skal være 
oppmerksom på at det ikke er vår egen eiendom som vi er betrodd å investere. I så 
fall kunne vi kreve å få bestemme selv. Da kunne vi overlate ansvaret til andre, og 
la dem ta seg av forvalteroppgaven vår. Men dette lar seg ikke gjøre, for Herren har 
gjort oss til sine forvaltere, hver enkelt av oss.» – Testimonies for the Church, bind 7, 
side 177.

  Spørsmål til drøftelse 
1. Se på de kjennetegnene på en forvalter som vi har studert denne uken: per-

sonlig ansvar, pålitelighet, lydighet, troskap, en ren samvittighet og trofast-
het. Hva er sammenhengen mellom dem? Hvordan fører latskap på ett område 
til latskap på de andre? Eller hvordan kan fasthet på ett område føre til fast-
het på de andre? 

2. Tenk mer på hvordan evangeliets løfter kan hjelpe dem som sliter med en dår-
lig samvittighet. Hvilke løfter kan de gjøre krav på?

3. Vi tror ofte at «lojalitet» bestandig er godt. Men stemmer det? Hvordan kan 
man være lojal mot noen eller noe som ikke er bra? Hvorfor må begrepet «tro-
skap» alltid forstås i en bestemt sammenheng for å se om denne lojaliteten er 
av det gode?
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10 .  feb ruar

KONEN BØNNHØRT
Olga (39) og Johnny (70) Chee, Belize

Olga og Johnny bodde i Orange Walk i Belize. De 
var ikke religiøse, men Olga fikk lyst til å gå i 

kirke. De gikk i en konservativ kirke noen ganger, men 
det føltes ikke riktig. ”Vi gamblet, og min mann drakk. 
Jeg følte slik tomhet,” sier Olga.

Et adventistpar bodde ved siden av. Olga snakket ofte 
med kona og de ba sammen. Da de ble invitert med i 
kirken, protesterte Johnny. Ikke den sekten, takk! 

De fant en liberal søndagsmenighet, og Johnny ble 
begeistret. Der gikk de i fem år. Men igjen var det noe 
som manglet.

Noen dager senere ba en slektning Johnny om hjelp 
med en pizzarestaurant på andre siden av landet. De 
flyttet og fant en kirke de likte. Foran kirken sto et skilt 
med teksten: ”I dag, om dere hører hans røst, så gjør 
ikke hjertene harde” (Hebr 3,15). Olga leste verset 
hver søndag i et halvt år. Så reiste de hjem til sin gamle 
menighet, men noe var galt.

En dag slo Olga på radioen og hørte en adventistevangelist som talte om sabbaten. ”Da husket 
jeg ordene om ikke å gjøre hjertet hardt, og visste at jeg måtte gjøre noe” sa Olga. Hun spurte 
Johnny hva han mente om sabbaten. ”Det kan være hvilken som helst dag,” sa han. ”Ikke snakk 
med meg om det!” Olga ga etter. ”Da snakker vi ikke mer om det. Det skal ikke få skape ufred 
mellom oss.”

Den kvelden la Olga seg klokken 21, etter å ha bedt Gud om å påvirke Johnny til å bli med i 
kirken hvis det var meningen at de skulle holde sabbaten. Neste morgen sa Johnny: ”Vet du hva, 
jeg er sikker på at vi må tilbe Gud på sabbaten.” Han hadde hørt på evangelisten den kvelden og 
sittet oppe og undersøkt spørsmålet.

Olga og Johnny gikk i adventistkirken sabbaten etter, og har aldri angret det.

• Adventismen kom til Belize da fru 
E. Gauterau, som var blitt adventist i 
California, delte ut litteratur.

• Belize-mat er en blanding av 
landets kulturer og minner om 
meksikansk og jamaicansk.

• En av de viktigste sportsbegiven-
hetene i Belize er Cross-Country 
Cycling Classic for amatører et syk-
kelløp over én dag. Ideen ble født 
da noen la merke til at folk fra en 
liten landsby syklet lange avstander 
på grusomme veier for å være med 
på ukens cricket-kamp.

• Nasjonalblomsten er den sorte or-
kidé, og nasjonalfuglen er tukanen.



Ærlig mot Gud

17. februarStudium 7
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Bakgrunnsstoff
Luk 16,10; 3 Mos 27,30; 1 Mos 22,1–12; Hebr 12,2; Luk 11,42; Hebr 7,2–10; Neh 13.

Minnevers
Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint 
og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt (Luk 8,15).

Hva er et ærlig hjerte, og hvordan viser det seg?
Samtidskulturen ser ofte på ærlighet som en vag, relativistisk etikk. De fleste er 

uærlige iblant, men synes det er OK bare det ikke er for grovt. Og spesielle forhold 
kan unnskylde litt uærlighet, sies det. 

Sannhet og ærlighet hører sammen. Men vi er ikke født med en hang til å være 
ærlig. Det er en lært moralsk dyd og kjernen i en forvalters personlighet.

Når vi praktiserer ærlighet, skjer det gode ting. Fer eksempel trenger man ikke 
være redd for å bli grepet i løgn som må dekkes over. Dette er en av grunnene til at 
ærlighet er verdifullt, spesielt når man kan fristes til å være uærlig. 

Denne uken skal vi drøfte sammenhengen mellom ærlighet og tiende, og se hvor-
for tiendebetaling er viktig for en forvalter. 
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ENKEL ÆRLIGHET

De fleste misliker uærlighet. Spesielt hos andre. Hos oss selv er det ikke lett å se det, 
og når vi gjør det, finner vi på unnskyldninger: Å, det er da ikke så ille. Det er bare 
en småting, ikke så viktig. Vi kan lure oss selv det meste av tiden, men ikke Gud.

«Uærlighet finnes overalt hos oss. Derfor er det mange lunkne blant dem som 
bekjenner seg til sannheten. De har ingen forbindelse med Kristus og lurer seg selv.» 
– Testimonies for the Church, bind 4, side 310.

Les Luk 16,10. Hva er prinsippet som burde få oss til å se betydningen av å være 
ærlig, også i det små?

Gud vet hvor lett det er å være uærlig, spesielt med våre ting. Derfor har han gitt oss 
en motgift mot uærlighet og selvopptatthet, i hvert fall når det gjelder det materielle. 

Les 3 Mos 27,30 og Mal 3,8. Hva lærer du her, og hvordan kan dette få oss til å 
være ærlige?

«Det er ikke tale om takknemlighet eller gavmildhet. Dette dreier seg ganske enkelt 
om ærlighet. Tienden tilhører Herren, og han ber oss om å gi tilbake det som hører 
ham til. [...] Hvis ærlighet er et grunnprinsipp i forretningslivet, må vi ikke da også 
erkjenne vår plikt overfor Gud – den plikten som ligger til grunn for alle andre 
plikter?» – Utdanning for livet, side 74 [Ed 138,139].

Hvordan kan tiendebetaling hjelpe deg å huske hvem som egentlig eier alt du 
har? Hvorfor er det viktig at vi ikke glemmer dette?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TROENS LIV

Les 1 Mos 22,1–12. Hva sier dette om hvor ekte Abrahams tro var?

Troslivet er ikke en engangsforeteelse. Tro er ikke noe vi gir sterkt uttrykk for én 
gang, for å vise at vi er kristne som lever av nåde og skjuler oss i Kristi blod. 

Den religiøse verden er stadig forbløffet over Abrahams troshandling med Isak på 
Moria-fjellet (1. Mos 22). Likevel var ikke dette noe som Abraham bare tryllet frem 
når han trengte det. Det var hans trofasthet og lydighet i tidligere tider som gjorde 
det mulig. Hadde han ofte vært utro før dette, ville han ikke ha bestått prøven. Og et 
menneske som hadde en slik tro, må også ha levd slik siden også.

Poenget er at forvalterens tro ikke er noen engangsforeteelse. Over tid vil den 
enten vokse seg dypere og sterkere eller avta, alt etter hvordan troen utøves. 

Les Hebr 12,2. Hva er kilden til vår tro, og hvordan får vi tro?

Vår eneste utvei som trofaste forvaltere er å ha «blikket festet på ham som er troens 
opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han 
ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av 
Guds trone» (Hebr 12,2). Ordet «fullender» brukes ingen andre steder i NT, og kan 
også oversettes som «fullkommengjører». Det betyr at Jesus vil modne og fullende 
vår tro (Hebr 6,1.2). Så tro, troens liv, er dynamisk: den vokser, den modnes, og den 
øker. 

Hvordan har din tro vokst og modnet over tid? Eller har den det? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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EN TROSBEKJENNELSE

I går så vi at tro er en prosess og at den ideelt sett vokser og modnes. Og Gud bruker 
tienden for å «fullende» vår tro. Rett forstått er det ikke legalisme å gi tienden til-
bake til Gud. Når vi betaler tiende, er det ikke en billett til himmelen. Tienden er en 
troserklæring. Den er et ytre, synlig uttrykk for at vår tro er reell. 

Alle kan jo si at de har tro og tror på Gud og Jesus. Ja, «også de onde åndene tror» 
på Gud (Jak 2,19). Men å ta ti prosent av inntekten og gi det tilbake til Gud? Det er å 
handle i tro. 

Les Luk 11,42. Hva betyr det når Jesus lar det være underforstått at man skal be-
tale tiende? Hva har tiende med det som veier mer i loven å gjøre?

Tiende er et uttrykk for vår avhengighet av Gud og vår tillit til at Kristus har frikjøpt 
oss. Det er en erkjennelse at Gud allerede har velsignet oss «med all Åndens velsig-
nelse i himmelen» (Ef 1,3), og lovet oss mer.

Les 1 Mos 28,14–22. Hva var Jakobs svar på Guds løfte?

«Guds plan med tiendesystemet er vakker i sin enkelhet og likhet. Alle kan følge den 
med tro og mot, for den kommer fra Gud. Den kombinerer enkelhet og nytte, og det 
krever ikke mye lærdom å forstå og følge den. Alle kan føle at de kan være med og 
fremme frelsesverket. Hver mann, kvinne og ungdom kan bli en Herrens kasserer 
og kan være med og bidra til at de økonomiske behovene dekkes.» – Counsels on 
Stewardship, side 73.

Hvilke åndelige velsignelser har du fått av å betale tiende? Hvordan har tienden 
vært med og styrket din tro?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ÆRLIG TIENDE: HELLIGET HERREN

Vi snakker ofte om å gi Gud tiende. Men hvordan gir vi Gud noe han alt eier?

Les 3 Mos 27,30. Hvilke to poeng ved tienden finner du?

«Tienden tilhører Herren. Derfor er den hellig. Den blir ikke hellig i kraft av et 
løfte eller en innvielsesbønn. Den er ganske enkelt hellig som sådan: Den tilhører 
Herren. Bare Gud har rett til den. Ingen kan innvie den til Herren, for tienden har 
aldri tilhørt noe menneske.» – Ángel Manuel Rodríguez: Stewardship Roots (Silver 
Spring, Md.: Stewardship Ministries Department, 1994), side 52.

Vi gjør ikke tienden hellig. Gud gjør det ved å kalle den hellig. Han har rett til 
det. Som forvaltere lar vi ham få tilbake det som er hans. Tienden hører Gud til og 
tjener en bestemt oppgave. Å bruke den til noe annet, er uærlig. Man skal aldri la 
være å gi tilbake en hellig tiende.

Les Hebr 7,2–10. Hvordan viser drøftelsen av Abrahams tiende til Melkisedek en 
dypere betydning ved tienden? Hvem var det egentlig Abraham ga tiende?

Tienden er hellig slik sabbaten er hellig. Ordet hellig betyr «satt til side for hellig 
bruk». Slik sett hører sabbaten og tienden sammen. Vi setter den syvende dag til 
side som hellig, og vi legger til side tienden som Guds hellige eiendom, som også er 
hellig.

«Gud har helliget den syvende dagen. Dette tidsrommet, som Gud har satt til side 
for religiøs tilbedelse, er like hellig i dag som da skaperen helliget det.

Slik er også en tiendedel av vår inntekt «helliget Herren». NT gjentar ikke tien-
deloven, og heller ikke sabbatsbudet, for begge deler er underforstått, og deres dype 
åndelige betydning er forklart. [...] Som et folk søker vi å være trofaste med å gi Gud 
den tiden han har satt av som sin egen. Skal vi ikke også gi ham den delen av våre 
midler som han gjør krav på?» – Counsels on Stewardship, side 66.

Hva kan du gjøre for at det alltid skal stå klart for deg at tienden faktisk er 
«hellig»?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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VEKKELSE, REFORMASJON OG TIENDE

Hiskias lange regjeringstid regnes som høydepunktet i Juda-stammens historie. 
Ikke siden Davids og Salomos tid hadde Israel vært så rikt velsignet av Gud. 2 Krøn 
29–31 er historien om Hiskias vekkelse og reformasjon: «Hiskia gjorde det som 
var rett i Herrens øyne» (2 Krøn 29,2). «Det ble igjen orden på tjenesten i Herrens 
hus» (2 Krøn 29,35). Påsken ble holdt (2 Krøn 30,5). «Gleden var stor i Jerusalem» 
(2 Krøn 30,26). Hedenske bilder, altere og offerhauger ble ødelagt (2 Krøn 31,1). Det 
var vekkelse og reformasjon og resulterte i en overflod av tiende og gaver (2 Krøn 
31,4. 5.12).

Nehemja har et annet eksempel på vekkelse, reformasjon og tiendebetaling. Les 
Neh 9,2.3. Hva innebar vekkelsen? Les Neh 13. Hva kom judeerne med (Neh 13,12) 
etter at Nehemja hadde reformert «Guds hus» (Neh 13,4)? 

«Vekkelse og reformasjon er ikke det samme. Under vekkelsen fornyes det åndelige liv, 
sinnets og hjertets krefter vekkes til live fra åndelig død. Reformasjon er en oppryd-
ding, man får nye tanker og ideer, vaner og rutiner.» – Christian Service, side 42.

Sammenhengen mellom vekkelse, reformasjon og tiendebetaling er automatisk. 
Uten tienden er vekkelse og reformasjon lunken, om man kan kalle det vekkelse. 
Altfor ofte står vi uvirksomme på sidelinjen når vi burde være aktivt engasjert på 
Herrens side. Vekkelse og reformasjon forlanger engasjement, og tienden er en del av 
engasjementet. Hvis vi holder tilbake ting fra Gud når han ber om dem, kan vi ikke 
forvente at han skal svare når vi ber.

Vekkelse og reformasjon finner sted i menigheten, ikke utenfor den (Sal 85,7). Vi 
må be til Gud om vekkelse (Sal 80,20) og gjøre «de gjerninger du gjorde før» (Åp 
2,5). Det må bli en reformasjon når det gjelder det vi beholder og det vi gir tilbake til 
Gud. 

Det er ikke handlingen som betyr noe, men sinnets og følelsenes beslutning som 
viser vårt engasjement. Resultatet vil bli større tro, skjerpet åndelig syn og fornyet 
ærlighet. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Gud tok initiativet til alle paktene i Bibelen og har søkt å få sitt folk med på disse 
paktene (Hebr 8,10). Paktsløftene viser hans nåde, kjærlighet og ønske om å frelse 
oss. 

En pakt med Gud består av mange deler: Gud, en mottaker, paktens betingelser, 
begge parter forplikter seg på betingelsene, straffen for å bryte pakten og det øn-
skede resultatet eller utfallet. Tiendebegrepet avspeiler disse delene (se Mal 3,9.10). 
Teksten gjentar den spesielle tiendepakten mellom Gud og hans forvaltere. Når vi 
inngår en slik pakt, er det en synlig protest mot forbrukerkulturen, og vi viser at det 
kan komme noe godt ut av en omvendt synders hjerte.

«En påholden, selvopptatt innstilling synes å hindre folk i å gi Gud det som er 
hans. Herren laget en spesiell pakt med menneskene: Hvis de regelmessig la til side 
den delen som skulle gå til å fremme Guds rike, ville han velsigne dem rikelig. De 
ville ikke ha plass til alle gavene han ville gi dem. Men hvis man holder igjen det 
som tilhører Gud, sier Herren klart og tydelig: ‘Under forbannelse er dere’» – Coun-
sels on Stewardship, side 77.

Det følger ansvar med å leve i et paktsforhold med Gud. Vi liker paktsløftene, 
men ofte misliker vi påbudene og ansvaret. I denne sammenhengen er imidlertid 
pakten tosidig, og tienden er en del av det å leve innenfor pakten. 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Hvorfor er tiendebetalingen så viktig en troshandling for oss?

2. Hva sier du til den som hevder: «Jeg har bare ikke råd til å betale tiende»? 
Hvordan hjelper du en som har det slik? Hva kan man gjøre, annet enn å 
snakke? 

3.  Onsdagens siste spørsmål gjaldt hva du kan gjøre for å huske at tienden er 
hellig. Hva var noen av svarene? Hva har helligheten å si for om du betaler 
tienden?
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• Jaguaren er det tredje største kat-
tedyret, etter tigeren og løven, og 
det største i Amerika.

• De viktigste næringene i Belize 
er oljeeksport og landbruksartikler 
som sukker og banan, men turis-
men vokser også fort.

17 .  feb ruar

IKKE GAMMEL MAT
Sadie McKenzie (63), Belize

Sadie hadde gått på evangelistens møter hver kveld, 
men Marcus avslo. Hun ville ta dåp, men visste 

at han ikke likte det. Hun ville slutte å danse, drikke 
og feste. ”Da forlater jeg deg, da kan du flytte inn hos 
adventistene,” sa han.

Da han hadde rast fra seg, sa hun: ”Forlater du meg, 
vil Gud la meg bli lykkelig uten deg.” Marcus tidde. 
Dagen etter murret han over prøvelsene med å ha en 
adventistkone i huset. ”Jeg vil ikke ha gammel mat 
på lørdagene,” sa han. ”Mat som er laget på fredag.” ”Jeg skal lage mat som holder seg,” svarte 
Sadie. ”Gjør du dette, får du juling,” sa han.

Sadie var redd og ba om Guds beskyttelse. Da hun kom hjem etter dåpen, ga han henne imid-
lertid en klem og sa: ”Men jeg kommer aldri til å gå i adventistkirken.” ”Det er opp til deg,” sa 
Sadie. ”Gud har gitt oss en fri vilje. Men ikke skyld på meg når du kommer til veis ende. Jeg har 
vist deg veien.”

En fredag sa Marcus at han ville bli med i kirken dagen etter. Men den kvelden gikk han på 
kino og kom full hjem. Rett etterpå ristet huset. Jordskjelv. Marcus ble skremt og kastet seg 
på gulvet. ”Gud! Gi meg en ny sjanse,” ropte han. Sadie talte strengt til ham. ”Ingen vet når 
jordskjelvet kommer. Og ingen vet når Jesus kommer. Og du er ikke rede.” Det var som om huset 
ristet en evighet, og Marcus gråt hele tiden. 

Etter jordskjelvet angret Marcus: ”Jeg går ikke i kirken, for folk vil si at jeg kommer på grunn 
av jordskjelvet.” ”Ikke bry deg om hva folk sier,” sa Sadie. ”Mange kommer ikke til himmelen 
fordi de var redde for hva andre tenkte.” 

Marcus ble med i kirken. Senere skulle det holdes en møteserie, og Sadie ville ha med man-
nen. Men han var full da hun kom hjem. Den tredje dagen det skjedde, sa hun: ”Vil du heller være 
sammen med vennene dine enn med meg, så elsker du dem mer enn meg. Er det slik du vil ha det, 
kan du bli hos dem.”

Marcus kom til møtene og bestemte seg for dåp. Sadie våget ikke tro det før han steg opp av 
vannet. ”Jeg gråt, jeg kunne ikke tro det,” sa hun.

Sadie er nå 63 år og har ledet seks virksomheter som har ført til at over 50 mennesker har tatt 
dåp. Flere hundre andre er blitt adventister på grunn av henne og Marcus.

En del av offeret i 2015 gikk til å bygge et leirsted for møteserier i Belize. Takk for at dere gir.

Det er en kort video om Sadie på bit.ly/sadie-mckenzie



Tiendens effekt
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Bakgrunnsstoff
Mark 16,15; 1 Pet 3,8.9; 1 Kor 9,14; Rom 3,19–24.

Minnevers
Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet, lever av tempelets inntekter, 
og at de som tjener ved alteret, får sin del av det som ofres på alteret? På 
samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av 
evangeliet (1 Kor 9,13.14).

Sist uke så vi at tiendebetaling er et viktig uttrykk for tro. Det kan vise hvor mye 
hold det er i vår bekjennelse. «Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv! 
Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven? 
Jeg håper dere vil skjønne at vi holder mål» (2 Kor 13,5).

Bibelens første omtale av tiende er da Abraham ga tiende til Melkisedek (1 Mos 
14,18–20; Hebr 7,4). Levittene tok også tiende for sine tjenester i templet (2 Krøn 
31,4–10). I dag brukes tienden til evangeliets tjeneste. Rett forstått blir det et mål for 
vårt gudsforhold. 

Tiendens virkning, bruk, betydning og fordeling skal tjene vår åndelige vekst. 
Den skal støtte opp om Guds verk og gi evangeliets forkynnelse et økonomisk 
grunnlag. Dette er Guds plan, og den er blitt kalt det første skrittet som en trofast 
forvalter tar. 

Denne uken skal vi se mer på tienden: bruken av den, hva den betyr for andre, og 
hva den betyr for vårt åndelige liv.
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VI FINANSIERER OPPDRAGET SAMMEN

Jesus sier «forkynn evangeliet» (Mark 16,15) og «gjør alle folkeslag til disipler» 
og «lær dem å holde alt» (Matt 28,19.20). Derfor vil Gud at vi skal engasjere oss 
i verdens viktigste arbeid: føre mennesker til Jesus. Det er forvalternes ansvar å 
finansiere dette oppdraget med midler Gud har betrodd dem. Deltakelse gir oss et 
større engasjement for å fortelle andre om Kristus. Enhver disippel, forvalter og 
arbeider skal gi hele tienden til dette hellige arbeidet. Vi må be for enhet og tro-
fasthet i å finansiere misjonsoppdraget, akkurat som vellykket misjon styrker vårt 
trosfellesskap. 

Hva er Guds økonomiske plan for å gjennomføre dette oppdraget? Hva betyr «hele 
tienden»? (Mal 3,10). Hva betyr «så det finnes mat i mitt hus»? (Mal 3,10).

Folk har betalt tiende siden Abrahams og Jakobs tid (1 Mos 14,20; 28,22) og trolig 
lenger. Tienden er en del av et system som finansierer Guds kirke. Det er den største 
inntektskilden og den mest rettferdige metoden å utføre oppdraget på. 

I vår tid gir de fleste kristne relativt lite til Guds sak. Hvis hver kristen ga en ærlig 
tiende, ville resultatet bli «nesten utrolig, helt forbausende, nesten ufattelig» – Chris-
tian Smith og Michael O. Emerson: Passing the Plate (New York, 2008), side 27.

I alle tidsaldre har Gud hatt noen som var villige til å støtte hans misjon. Alle har 
et ansvar for å forstå og samarbeide om å finansiere denne globale oppgaven. Vi har 
ikke råd til å la dette skje uorganisert eller tilfeldig. Utfordringen er langt større enn 
da folket og levittene på Nehemjas tid sa: «Vi skal ikke svikte vår Guds hus» (Neh 
10,39) og mer avskrekkende enn det som 1800-tallets kristne sto overfor. I dag må 
medlemmer og pastorer stå sammen om det økonomiske ansvaret på en måte som 
oppfyller globale målsetninger og finansierer arbeidet. 

Tenk på vårt enorme misjonsarbeid i verden (se Åp 14,6.7). Hvordan skal hver av 
oss kunne forstå sitt ansvar for å finansiere dette arbeidet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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GUDS VELSIGNELSER

Gud har lovet en stor velsignelse til trofaste tiendebetalere (Mal 3,10). Men Guds 
velsignelse er ikke endimensjonal. Vi har et for snevert syn på hans velsignelser hvis 
vi understreker opphoping av materielle eiendeler som en velsignelse på bekostning 
av alt annet. 

I Malaki blir velsignelsen beskrevet som både åndelig og materiell. Guds velsig-
nelse er frelse, lykke, ro i sinnet, og at han alltid gjør det som er best for oss. Og når 
han velsigner oss, må vi dele velsignelsene med dem som ikke er så heldige. Vi er 
blitt velsignet for å velsigne andre. Gjennom oss kan Gud nå ut til andre med sine 
gode gaver.

Les 1 Pet 3,8.9. Hva sier Peter om sammenhengen mellom å være velsignet og å 
være en velsignelse for andre? 

Tienden gir en dobbelt velsignelse. Vi blir velsignet, og vi blir en velsignelse for 
andre. Vi kan gi av det vi har fått. Guds velsigner oss innad og andre utad. «Gi, 
så skal dere få. [...] For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til 
dere» (Luk 6,38). 

Les Apg 20,35. Hvordan gjelder dette tienden?

Tiendens største velsignelse er tillit til Gud (Jer 17,7). Tiendesystemet bygget på 
et prinsipp som er like evig som Guds lov. Tiendesystemet var til velsignelse for 
jødene, ellers ville ikke Gud ha forordnet det. Det vil også bli en velsignelse for dem 
som følger det i endetiden. Vår himmelske Far skapte ikke planen om systematisk 
velgjørenhet for å berike seg selv, men som en stor velsignelse for mennesket. Han så 
at denne godgjørenheten var akkurat hva mennesket trengte.» – Testimonies for the 
Church, bind 3, side 404, 405.

Tenk på de ganger Gud har velsignet deg gjennom det en annen har gjort for deg. 
Hvordan kan du gjøre det samme for andre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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FORMÅLET MED TIENDEN

Paulus skriver: «Du skal ikke sette muleband på en okse som tresker, og: Arbeideren 
er verd sin lønn» (1 Tim 5,18). Han siterer om oksen (5 Mos 25,4) og Jesus om arbei-
deren (Luk 10,7). Ordene om oksen ser ut som et ordspråk, og betyr at det er rimelig 
at oksen spiser korn mens den arbeider. Og det andre ordtaket betyr det samme: at 
engasjerte arbeidere som forkynner evangeliet, bør ha lønn for det.

Gud skaper og opererer med orden. Han har laget solsystemer, økosystemer, for-
døyelsessystemer, nervesystemer og mange andre. Tiendesystemet ble brukt av levit-
tene (4 Mos 18,26) til å sørge for tabernaklet og til å forsørge dem selv. Et moderne 
motstykke ville være de som bruker sitt liv til å forkynne evangeliet. Guds bruker 
tiendesystemet til å forsørge predikantene, og slik har det vært brukt gjennom frel-
seshistorien. Å støtte slike arbeidere med tiende, er grunnleggende for Guds sak. 

Hva mener Paulus, og hva blir konsekvensen av at «Herren [har] bestemt at de som 
forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet» (1 Kor 9,14)? Hva lærer 2 Kor 11,7–10 
om behovet for å støtte dem som utbrer evangeliet?

Da Paulus skrev: «Andre menigheter har jeg nærmest plyndret; jeg fikk lønn av dem 
for å kunne gjøre tjeneste hos dere» (2 Kor 11,8), talte han ironisk om å få lønn av 
en fattig makedonsk menighet mens han arbeidet i en rik menighet i Korint. Hans 
poeng var at de som forkynner evangeliet, fortjener betaling. 

Tienden skal brukes til ett bestemt formål, og slik må det alltid være. «Tienden 
skal brukes til én ting. Den er ikke noen fattigkasse. Den skal brukes til å forsørge 
dem som bærer Guds budskap til verden, og den bør ikke brukes til andre formål.»  
– Counsels on Stewardship, side 103.

Les 3 Mos 27,30. Hva har dette prinsippet med oss i dag å gjøre?

__________________________________________________________________________________________________________________
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FORRÅDSKAMMERET

Gud har et lagerhus for vind (Jer 10,13), vann (Sal 33,7) og snø og hagl (Job 38,22), 
over alt har han full kontroll. Men Guds mest dyrebare lagerhus er for tienden. «Men 
jeg lar levittene få all tienden i Israel til arv. Det får de som lønn for arbeidet sitt, for 
tjenesten ved telthelligdommen» (4 Mos 18,21). Dette verset er den første omtalen 
av hvor tienden oppbevares og kalles «lagerprinsippet». Gud sa at israelittene skulle 
levere tienden på et sted han valgte ut (5 Mos 12,5.6). På Salomos tid ble tienden 
levert til templet i Jerusalem. Israelittene visste godt hva og hvor «forrådskammeret» 
var da profeten Malaki sa: «Kom med hele tienden til forrådskammeret» (Mal 3,10). 
Lagerhuset var stedet der de religiøse møtene fant sted og hvor levittene fikk sin 
lønn. 

Hvilke andre ord bruker Skriften om forrådskammeret? 1 Krøn 26,20; 2 Krøn 31,11–
13; Neh 10,38.

Å komme til forrådskammeret med den hellige tienden, er den eneste modellen 
Skriften gir oss. I hver tidsalder har Gud hatt et sentralt forrådskammer hvor tienden 
ble forvaltet. Syvendedags Adventistkirken er en verdensomspennende organisasjon 
der prinsippet blir praktisert. Medlemmene oppfordres til å gi sin tiende til distriktet 
via den lokale menigheten der de har sitt medlemskap. Distriktets kasserer utbetaler 
lønn til pastorene.

«Etter hvert som Guds verk vokser, vil det komme stadig flere anmodninger om 
hjelp. For å oppfylle dem, må de kristne følge Guds oppfordring: ‘Bring hele tienden 
til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus.’ Mal 3,10. Om alle bekjennende 
kristne trofast ga Gud tiende og gaver, ville forrådshuset være fullt. Da ville det bli 
unødvendig å ty til messer, lotterier og sosiale arrangementer for å skaffe midler til 
evangeliets utbredelse.» – Alfa og Omega, bind 6, side 233 [AA 338].

Tenk hva som ville skje hvis folk sendte tienden dit de fant det for godt. Hvordan 
ville det da gå med Guds verk? Hvorfor er det viktig at vi sender tienden dit den 
hører hjemme?
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TIENDE OG FRELSE VED TRO

Les Rom 3,19–24. Hvilken viktig sannhet finner vi her? Hvorfor må dette alltid 
være grunnleggende for vår tro?

Summen av Bibelens budskap er at ingen av oss fortjener frelsen (Rom 3,23). Hadde 
vi fortjent den, ville den være etter fortjeneste, og det strider mot Skriften. 

Les Rom 4,1–5. Hva sier dette om nåde i motsetning til fortjeneste?

Frelsen er en gave (Ef 2,8.9) til alle som ikke fortjener den. Frelse skyldes Kristi 
fortjeneste. Hans fullkomne offer krediteres vår konto. Når vi gir tiende, får vi ingen 
kreditt hos Gud av den grunn. Tienden har jo vært Guds hele tiden, så hva skal vi ha 
for å gi den til ham? 

Tiendebetaling frelser ikke, verken det eller andre gode gjerninger som vi er skapt 
for å gjøre som kristne. «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjernin-
ger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Ef 2,10).

Men når vi betaler tienden, viser vi om vi er ydmyke og føyelige eller egenrådige 
når det gjelder det Gud har bedt oss om. Hvis vi elsker Gud, gjør vi som han sier. 
Tienden er et ytre uttrykk for at vi innser at vi bare er forvaltere og skylder Gud alt. 
Sabbaten er en ukentlig påminnelse om Gud som skaper og frelser, og tiendebetaling 
kan fungere på lignende vis: Det minner oss om at vi ikke er vår egen herre og at 
livet og frelsen er Guds gaver. Resultatet er at vi kan forstå dette og leve troens liv i 
erkjennelse av at tiendebetaling er et konkret uttrykk for denne troen. 

Hva sier Luk 21,1–4 om hva det vil si å leve ved tro? 
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TIL ETTERTANKE 

Det er lett å glemme at hvert åndedrett, hvert hjerteslag, hvert øyeblikk av vår 
eksistens kommer fra Herren. I Apg 17 taler Paulus til atenerne om den sanne Gud, 
som ikke bare er skaperen («Gud, han som skapte verden og alt som er i den» [Apg 
17,24]), men også opprettholderen («for det er i ham vi lever, beveger oss og er til» 
[Apg 17,28]). Atenerne kjente ikke den sanne Gud. Det gjør vi kristne, og denne 
erkjennelsen må være viktig for oss. Gud har stor rett på oss, og derfor må vi leve i 
tråd med dette:

«Slik er det også med Guds rett på oss. Han legger sine skatter i menneskehender, 
men krever at en tiendedel trofast skal settes til side for hans arbeid. Han sier at 
denne delen skal legges i hans skattkammer. Den skal gis tilbake til ham som hans 
egen. Den er hellig og skal brukes til hellige formål, til å forsørge dem som bærer 
frelsens budskap til alle deler av verden. Han forbeholder seg denne delen, slik at det 
alltid kan strømme midler inn til hans forrådskammer så sannhetens lys kan skinne 
til både nær og fjern. Når vi er tro og retter oss etter dette kravet, erkjenner vi at alt 
hører Gud til.» – Testimonies for the Church, bind 6, side 386.

  Spørsmål til drøftelse 
1.  «Tiden går raskt mot evigheten. Behold ikke noe som tilhører Gud. Nekt ham 

ikke det som nok kan koste oss noe å gi bort, men som ødelegger oss om vi 
beholder det for oss selv. Han ber om et udelt hjerte. La ham få det. Det er 
hans. Han har både skapt og gjenløst deg. Han ber om dine åndsevner. La 
ham få dem. De er hans. Han ber om dine penger. La ham få dem. De er hans.» 
– Alfa og Omega, bind 6, side 387–388 [AA 566]. Hva menes med: «Behold 
ikke noe som tilhører Gud [...] kan koste oss noe å gi bort, men som ødeleg-
ger oss om vi beholder det for oss selv.» Hva berøver vi oss selv når vi ikke 
betaler tiende?

2.  Er det en god idé å gjøre som man vil med tienden, og sende den til hvilken 
som helst sak man mener er verdig, og ikke til «forrådskammeret»? Hva ville 
skje med kirken? Hvorfor ville dette føre til en forferdelig splittelse blant oss?

3.  Jesus roser enken for at hun gir til templet til tross for all den korrupsjonen 
som han visste om der (Luk 21). Hva burde dette si til dem som føler at de kan 
sende tienden andre steder fordi de tviler på den måten den blir brukt på?
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EN NY SJANSE
Ezequiel Perez Gongora (34), Mexico

Jeg begynte å drikke og røyke etter at jeg ble gift som 
20-åring. Jeg elsket fester.
Min kone ble døpt av pastor Richard Perez i Adven-

tistkirken. Selv takket jeg nei. To ganger.
Etter 13 års usunt liv begynte kroppen å klage. 

Store ryggsmerter. Medisin som ikke hjalp. Jeg dro til 
Southeast Adventist Hospital, der de undersøkte meg. 
Ingenting.

Ryggsmertene ble verre, og jeg fikk høy feber. Den 
fjerde dagen kom kapellanen. Det var pastor Richard 
Perez. 

”Nå trenger du Gud,” sa han. Han spilte gitar og sang 
før han holdt andakt. Jeg skjønte at Gud elsket meg. Men 
smertene og feberen ga seg ikke. Den sjuende dagen 
kom legen og var bekymret. Vi måtte snakke sammen 
under fire øyne. ”Du har alle symptomene på AIDS,” sa 
han. ”Jeg må ta en prøve.” Etter prøven kom min kone 
og ville vite utfallet. Jeg kunne ikke si noe. Jeg visste jo 
ikke. Kanskje var dette resultatet av et dårlig liv.

Jeg husket pastorens ord: ”Nå trenger du Gud.” Jeg ba min kone om å få være alene med Gud. 
Da ba jeg og gråt. Jeg ba om en ny sjanse, at det ikke måtte være AIDS.

Gud hadde hørt min bønn. Prøven var negativ. En annen prøve viste at jeg hadde hydrothorax, 
oppsamling av væske i lungesekken. Legen tømte væsken og håpet at jeg kunne utskrives om fem 
dager.

Men jeg følte meg like ille, og nye prøver viste en svulst. ”Nå er det bare et mirakel som kan 
redde deg,” sa legen. De skulle operere dagen etter. Jeg ba Gud om å rette opp mitt bortkastede 
liv. Mens jeg ventet på at bedøvelsen skulle virke, lovte jeg Gud at jeg ville gi ham mitt liv og ta 
dåp om jeg fikk leve.

Operasjonen varte seks timer. Min kone og mine døtre var der da jeg våknet. Jeg var sikker på 
at Gud hadde gitt meg en ny sjanse.

Tre uker senere fikk jeg reise hjem, og etter tre nye uker var det møteserie. Jeg ble døpt. Nå er 
jeg menighetstjener. Jeg takker Gud for at jeg fikk en ny sjanse, og nå vil jeg tjene ham resten av 
livet.

En del av offeret 13. sabbat går til utbygging av Southeast Adventist Hospital i Villahermosa i 
Mexico.

• 123 mill. mennesker bor i Mexico.

• Halvøya vest i Mexico heter Baja 
California og er verdens største 
halvøy. Her finnes 120 kaktusarter.

• På Mexicos flagg er det en ørn 
som står på en kaktus, med en 
slange i nebbet. Ifølge legenden 
bygget aztekerne hovedstaden der 
de så en slik ørn sitte på en kaktus 
og spise en slange.

• Mexico er verdens største spansk-
talende land.

• Landet er verdens største produ-
sent av sølv.

• Mexico City er bygget på det som 
var sjøbunn og har noen steder sun-
ket 9 meter de siste hundre år.
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Bakgrunnsstoff
Matt 6,19–21; Ef 2,8; 1 Pet 4,10; Luk 7,37–47; 2 Kor 8,8–15; 2 Kor 9,6.7.

Minnevers
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver 
den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Joh 3,16)

Gud er en Gud som gir. Denne sannheten ser vi best i Jesu offer. «For så høyt har 
Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16). Eller dette verset: «Når selv dere 
som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i him-
melen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!» (Luk 11,13).

Gud gir og gir. Slik er han. Og vi som gjerne vil bli som ham, må også gi. Det er 
vanskelig å forestille seg en større selvmotsigelse enn en selvopptatt kristen.

En av de måtene vi kan gi tilbake det vi har fått, er ved ofringer. Våre gaver er en 
mulighet til å vise takknemlighet og kjærlighet. Den dagen Jesus tar imot de frelste 
i himmelen, skal vi få se dem som tok imot hans nåde, og det vil gå opp for oss at de 
kunne gjøre det takket være våre offergaver.

Denne uken skal vi se på viktige sider ved våre gaver. Å gi rundhåndet, enten 
det er midler, tid eller talenter, er en måte å leve ut vår tro på og vise hvilken Gud vi 
tjener.
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«DER SKATTEN DIN ER»

Les Matt 6,19–21. Dette er en tekst vi kjenner godt. Men hvordan kan vi slippe fri 
fra det grepet jordiske skatter kan ha på oss? Se Kol 3,1.2.

«For der skatten din er, vil også hjertet ditt være,» sier Jesus (Matt 6,21). Den fulle 
rekkevidden av disse ordene kan man se av de to foregående versene. Vi får forklart 
kontrasten mellom å lagre skatter på jorden og å lagre dem i himmelen. Tre ord 
beskriver jorden: møll, mark og tyver (se Matt 6,19). Alle tre peker på hvor flyktig 
vår jordiske skatt er. Hvem har ikke lært hvor fort tingene kan bli borte? «På jorden 
er alt ustabilt, usikkert og utrygt. Det kan forfalle, ødelegges, stjeles og mistes. 
Himmelen er det motsatte: alt er evig, varig, trygt og uforgjengelig. I himmelen 
går ingenting tapt.» – C. Adelina Alexe: «Where Your Heart Belongs,» i Beyond 
Blessings, redigert av Nikolaus Satelmajer (Nampa, Idaho, 2013), side 22.

Selv om du ikke har så mange eiendeler, vil det meste bli kastet. Unntaket kan 
være et arvestykke. Men en klok forvalter bør være opptatt av å lagre skatter i him-
melen. Der trenger du ikke å bekymre deg for nedgangstider, tyver eller røvere. 

Matt 6,19–21 har et av de viktigste poengene om forvaltning. Din skatt haler og 
drar i deg og vil kontrollere sinnet ditt. I den materielle verden følger hjertet din 
skatt, så det er viktig hvor den er. Jo mer vi fokuserer på det jordiske, desto vanskeli-
gere blir det å tenke på det himmelske. 

Det er hyklersk å si at vi tror på Gud, men beholder vår skatt her på jorden. Våre 
handlinger må harmonere med våre ord. Vi ser våre skatter på jorden med øyet, men 
ved tro må vi se våre offer som skatter i himmelen (2 Kor 5,7). Vi må selvfølgelig 
være realistiske og sørge for våre behov (også pensjonstiden), men det er viktig å ha 
evigheten for øye.

Les Hebr 10,34. Hva sies om kontrasten mellom skatter på jorden og skatter i 
himmelen?
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FORVALTERE AV GUDS NÅDE

Hva sier Ef 2,8 at vi har fått av Gud? 

Nåde er «ufortjent godhet». Det er en gave du ikke fortjener. Gud har utøst sin nåde 
her i verden, og hvis vi ikke forkaster den, vil den forvandle vårt liv for alltid. All 
himmelens rikdom og kraft er samlet i nådens gave (2 Kor 8,9). Selv engler er for-
bløffet over denne største av alle gaver (1 Pet 1,12). 

Av alt det Gud gir oss, er nåden i Jesus Kristus den største. Uten nåden er vi uten 
håp. Syndens makt over mennesket er for stor til at noen kan løsrive seg fra den. Selv 
lydighet mot Guds lov kan ikke gi oss livet. «Strider da loven mot Guds løfter? Slett 
ikke! For hvis det var gitt en lov som kunne gi liv, ville vi virkelig vinne rettferdighet 
ved loven» (Gal 3,21). For hvis en lov kunne frelse oss, måtte det være Guds lov. Men 
heller ikke den kan utføre noe så stort. Hvis vi skal bli frelst, må det være av nåde.

Les 1 Pet 4,10. Hva er sammenhengen mellom forvaltning og nåde? Forklar hvor-
dan det å gi til Gud og andre, uttrykker hans nåde.

Peter sa at når vi har mottatt Guds nådegave, skal vi være «forvaltere av Guds 
mangfoldige nåde» (1 Pet 4,10). Gud har gitt oss gaver, derfor må vi gi tilbake av det 
vi har fått. Det vi har fått av nåde, skal ikke bare glede oss og være til nytte for oss 
selv, men for evangeliets utbredelse. Vi har fått det gratis (det er nåde), og vi må gi 
det gratis videre når vi kan.

Tenk på alt du har fått av Gud. Hvordan kan du forvalte den nåden du har fått 
gratis? 
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VÅRT BESTE OFFER

Les Luk 7,37–47. Hva sier dette om riktig motivasjon for å ofre til Gud?

Maria kom inn og så at Jesus lå ved bordet. Hun knuste alabastkrukken og salvet 
ham. Noen trodde at hun gjorde noe upassende, hun levde jo et syndig liv. 

Men Maria var befridd for en demon (Luk 8,2). Hun ble overveldet av takknem-
lighet da Lasarus sto opp. Hennes salve var det mest verdifulle hun eide, og med den 
viste hun Jesus sin takknemlighet. 

Denne historien viser hva som bør være drivkraften bak vårt offer: takknemlig-
het. For hva skal vi ellers gjøre med den uvurderlige gaven som Guds nåde er? Hans 
sjenerøsitet får oss til å gi, og når det ledsages av vår takknemlighet, er dette ingre-
diensene i meningsfulle offer, både tid, talenter, skatter og kropper. 

Les 2 Mos 34,26; 3 Mos 22,19–24 og 4 Mos 18,29. Sammenhengen er en annen 
enn i dag, men hvilket prinsipp kan disse tekstene lære oss hva det vil si å ofre?

Våre offer kan virke små, men de er viktige i Guds øyne. Når vi gir ham det beste, 
viser vi at vi setter ham først i livet. Vi gir ikke for å bli favorisert. Vi gir det vi har 
av takknemlighet for det vi har fått i Kristus Jesus. 

«Helhjertet hengivenhet og godhet som har sitt utspring i takknemlig kjærlighet, 
gir selv det minste frivillige offer en guddommelig duft som gjør gaven til noe av 
uvurderlig verdi. Men etter å ha gitt frelseren alt vi kan, om det er aldri så verdifullt, 
og vi ser vår takknemlighetsgjeld til Gud slik den egentlig er, vil alt det vi har ofret, 
fortone seg som utilstrekkelig og lite. Men englene tar disse ofrene, som for oss 
virker fattigslige, og legger dem frem som velduftende offer for tronen, og de blir 
godtatt.» – Testimonies for the Church, bind 3, side 397.
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HJERTETS MOTIVER

I et tidligere studium merket vi oss historien om enkens store offer. Det var forsvin-
nende lite i forhold til det som andre ga, men det var gavmildt fordi det viste hennes 
sanne natur og fikk Jesus til å si: «Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de 
andre» (Luk 21,3). 

Gud er den eneste (Jak 4,12) som kjenner våre egentlige motiver (Ordsp 16,2, 
se også 1 Kor 4,5). Man kan gjøre alt det riktige med feil motiver. Å gi av overflod 
krever ikke mye tro, men gir vi til andres beste så det gjør vondt, sier det noe om vår 
holdning. 

Les 2 Kor 8,8–15. Hva sies om å gi og våre motiver for en slik handling? Hvilke 
forvaltningsprinsipper kan vi hente her?

Uansett våre motiver for å gi, skjer det på en skala fra ego til altruisme. Egoismens 
og givergledens kamp om å være størst, utkjempes oftere enn noen annen åndskamp. 
Selvopptatthet kan kjøle ned et hjerte som før var i brann for Gud. Problemet opp-
står når vi slipper egoismen inn i kristenlivet. Vi finner måter å rettferdiggjøre vår 
selvopptatthet, og gjør det i Kristi navn.

Det avgjørende lar seg uttrykke med ett ord: kjærlighet. Og kjærlighet forutsetter 
selvfornektelse, vilje til å gi seg selv, også ofre, for andres skyld.

Hvis Guds kjærlighet ikke kan ses i vårt liv, vil våre gaver ikke vise Guds kjær-
lighet. Et egoistisk hjerte elsker bare seg selv. Vi må be Herren om å «omskjære 
hjertet» (5 Mos 10,16), slik at vi kan lære å elske som vi er blitt elsket. 

Kjærlighet er grunnlaget for all sann godgjørenhet og er summen av all kristen 
godhet. Guds kjærlighet inspirerer oss til å vise kjærlighet, og det er det høyeste 
motivet for å gi.

Hva kan være galt med et frivillig offer som er gitt mer av plikt enn av kjærlighet?
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OPPLEVELSEN AV Å GI

Hvis Kristus kom for å vise oss Guds karakter, må én ting være helt klart: Gud 
elsker oss, og han vil oss bare det beste. Han ber oss bare om å gjøre det som gagner 
oss. Dette gjelder også kallet om å være glade givere av det vi har fått. Frivillige og 
rikelige offer som vi gir, betyr like mye for giveren som for dem som får dem. Bare 
de som gir på denne måten, vil vite hvor mye mer velsignet det er å gi enn å få. 

Les 2 Kor 9,6.7. Hvordan oppsummerer dette hva givertjenesten handler om?

Å gi et godt offer kan og bør være en personlig, åndelig handling. Det er en tros-
handling, et uttrykk for vår takknemlighet for det vi har fått i Kristus. 

Og som med enhver troshandling, kan gaven bare øke troen, for «tro uten gjer-
ninger er til ingen nytte» (Jak 2,20). Og det finnes ingen bedre måte å styrke troen 
på enn å leve den ut: gjøre ting som har sitt grunnlag i troen. Når vi gir frivillig og 
rundhåndet, avspeiler vi Kristi natur. Vi lærer mer om hvordan Gud er ved å oppleve 
ham i våre handlinger. Slik givertjeneste bygger tillit til Gud og hans ord: «Smak og 
se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham» (Sal 34,9). 

«Den herlighet som stråler i Jesu ansikt, er hans selvoppofrende kjærlighet. I lyset 
fra Golgata vil man se at loven om den selvfornektende kjærlighet er livets lov både 
for jorden og himmelen. Den kjærlighet som ikke søker «sitt eget», har sitt utspring 
i Guds eget hjerte. Den karakter som preger ham som bor i et lys ingen kan komme 
til, trer klart frem i ham som var tålsom og ydmyk av hjertet.» – The Desire of Ages, 
side 20 [AO:4,11].

Troen vokser når vi gir frivillig og rundhåndet av det vi har fått. Hvordan har du 
opplevd det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 9  / 3. mars

TIL ETTERTANKE

«Giverånden er himmelens ånd. Selvopptatthetens ånd er Satans ånd. Vi ser Kristi 
selvoppofrende kjærlighet på korset. Han ga alt han hadde, og så ga han seg selv 
for at mennesket skulle bli frelst. Kristi kors taler til det gode i alle dem som følger 
frelseren. Der illustreres giverprinsippet. Gi, gi. Kristenlivets sanne frukt er når 
dette praktiseres med velvilje og gode gjerninger. De verdsliges prinsipp er å få, få. 
Slik tror de at de skal bli lykkelige. Men når vi gjør dette for alt hva det er verdt, blir 
resultatet elendighet og død» – Advent Review and Sabbath Herald, 17. okt. 1882.

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hva er det ved selvopptattheten som er stikk i strid med Kristi ånd? Hva kan 

vi gjøre for å beskytte oss mot det som faller så naturlig for syndere?

2.  «Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller 
av tvang. For Gud elsker en glad giver» (2 Kor 9,7). Det greske ordet for 
«glad» opptrer bare én gang i NT og av det får vi det engelske «hilarious» 
(lattervekkende). Hva burde vår holdning til å gi, være? 

3.  Lag en liste over alt du har fått i Kristus. Be om det du skriver ned. Hva bør 
listen si oss om hva vi bør gi som svar på det vi har fått? Og hva sier den om 
hvor små våre beste gaver kan virke mot det vi har mottatt, enda vi har gitt 
dem med de beste motiver? 

4.  Hvorfor vil selvopptatthet garantert gjøre deg ulykkelig? 

5.  Tenk på noen i menighetsfamilien som har et behov. Hvordan kan du hjelpe 
dem? Hva kan du gjøre, selv om det krever et stort offer? 
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• Frida Kahlo var en av Mexicos 
mest berømte kunstnere i det 20. 
århundre.

• Mexico har et variert klima, alt fra 
tropisk til ørken.

• Den høyeste toppen i Mexico er 
den 5636 m høye vulkanen Pico 
Orizaba, som er det tredje høyeste 
fjellet i Nord-Amerika.

• Chitzen Itza er en mayapyramide 
som besøkes av over 1 mill. men-
nesker i året.

• Mange innfødte døde av kopper 
og andre sykdommer som de 
spanske conquistadorene hadde 
med seg til Den nye verden, for de 
hadde ingen immunitet mot dem. 
Noen mener at befolkningstallet falt 
med 80-90 prosent mellom 1500 
og 1600.

3 .  mars

GUDS OVERRASKELSER 
Laura del Carmen Flores Dias (23), Mexico

Da Laura var 10 år, trodde hun at hun skulle i selskap 
hos en venn. I stedet var det en smågruppe som 

studerte Bibelen. Hun likte seg så godt at hun fortsatte å 
komme. Senere gikk hun i Adventistkirken. Etter en mø-
teserie ba hun om dåp, men ble møtt med utenomsnakk. 
Men til slutt ble hun døpt.

Etter videregående skole ville hun gå på et adventist-
universitet, men manglet penger. Hun sa til Gud: ”Lar 
du meg studere på et adventistuniversitet, skal jeg bli 
bibellærer. Ellers vil jeg arbeide nå og studere etter at 
jeg er gift.”

Hun ble opptatt på adventistuniversitetet. Økonomien 
var stram, men etter hvert fikk hun stipend og fullførte 
sin BA uten gjeld.

Gud hadde hjulpet henne, og hun ville bli bibellærer, 
men først måtte hun ha en MA-grad. Hun manglet frem-
deles penger og trengte jobb for å betale studiene. Det 
fikk hun på adventistenes Navojoa University. ”Vi har 
jobb til deg, og du kan begynne når som helst,” skrev de.

Klassekameratene hjalp henne med reisepenger, og 
i dag gleder hun seg til å undervise i bibelkunnskap. 
Yndlingsverset hennes er Jak 1,12: ”Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han 
har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham.”

”Unge mennesker møter mange prøvelser,” sier hun. ”Men med Guds hjelp kan vi alltid vinne 
seier.” Hennes liv har vær fullt av overraskelser, og slik liker hun det. Hun råder andre som mang-
ler penger til utdannelse til å stole på Gud. ”Han gir ikke bare det du trenger, men mer enn det når 
du stoler på ham,” sier hun.

En del av offeret 13. sabbat går til utbygging av adventistenes sykehus i Lauras hjemby Vil-
lahermosa. Takk for at dere gir.



Forvaltningens rolle

10. marsStudium 10

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

Bakgrunnsstoff
Kol 1,16–18; Hebr 4,14–16; 3 Joh 3; 1 Mos 6,13–18; Åp 14,6–12; 1 Pet 1,15.16.

Minnevers
For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv (1 Tess 4,7). 

Forvalteroppgaven er så dyp og bred at det er lett å gå seg vill i den store sammen-
hengen, bli opptatt av uvesentligheter og overveldet av omfanget. Det er enkelt, men 
også komplisert å være forvalter, og oppgaven kan lett misforstås. Men verken den 
kristne eller kirken kan eksistere eller fungere uten den. Å være kristen er å være en 
god forvalter.

«Det er verken en teori eller en filosofi, men et arbeidsprogram. Det er i sannhet 
livets lov for den kristne. [...] Det er nødvendig om vi skal forstå livet fullt ut, og 
avgjørende for en sann og levende religiøs opplevelse. Det handler ikke bare om for-
nuftens samtykke, det er en viljehandling og en definitiv og avgjørende transaksjon 
som favner hele livet.» – LeRoy E. Froom: Stewardship in Its Larger Aspects (Moun-
tain View: Calif., 1929), side 5.

Hva er noen av hovedtrekkene hos en kristen forvalter? Denne uken vil vi se mer 
på forvalteroppgavens betydning for kristenlivet. Og vi skal gjøre det med et bilde: 
et vognhjul.
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Studium 10  /  10. mars Søndag

KRISTUS SOM NAVET

Jesus er den sentrale aktøren i hele Bibelen (Joh 5,39), og vi må se oss selv i forhold 
til ham. Han betalte straffen for synd og er en «løsepenge for mange» (Mark 10,45). 
Jesus har all makt i himmel og på jord (Matt 28,18), og alt er i hans hender (Joh 
13,3). Hans navn er større enn noe annet, og en dag skal hvert kne bøye seg for ham 
(Fil 2,9–11). 

«Jesus er altets levende sentrum.» – Evangelism, side 186.
Kristus er forvalteroppdragets hjerte og vår kraftkilde. Takket være ham lever vi 

et liv som er verdt å leve og viser at han er midtpunktet i tilværelsen. Paulus opplev-
de mange prøvelser, men likevel levde han etter ett prinsipp, uansett hvor han var 
eller hva som skjedde: «Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning» (Fil 1,21). 

Les Kol 1,16–18; Rom 8,21 og 2 Kor 5,17. Hva sies om Jesus som livets sentrum?

Det er ikke sann forvaltning hvis Kristus ikke er navet i vårt liv (Gal 2,20). Han 
er midtpunktet for «vårt salige håp» (Tit 2,13), og «han er før alt, og i ham blir alt 
holdt sammen» (Kol 1,17). Slik hjulakselen er hjulets midtpunkt og bærer vekten av 
vognen, slik er Kristus midtpunktet i forvalterens liv. En solid aksel gir stabilitet, så 
hjulene kan rotere, og Jesus er det faste og stabile sentrum for vår eksistens (Hebr 
13,8). Hans innflytelse bør påvirke alt vi tenker og gjør. Alle sider ved forvaltning 
kretser om og finner sitt sentrum i Kristus.

«For uten meg kan dere ingen ting gjøre» (Joh 15,5). Forvaltningens sentrum er 
ikke et hult tomrom, men den levende Kristi virkelighet, som former vårt sinn nå og 
for evig.

Det er én ting å si at Jesus er sentrum i vårt liv, det er noe annet å leve slik. 
Hvordan kan du vite at Jesus lever i deg, slik han har lovet han vil hvis han får 
slippe til?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 10  /  10. mars

HELLIGDOMSLÆREN

Man tenker som regel ikke på helligdommen i forbindelse med forvaltning. Likevel 
er det en sammenheng, for helligdommen er så viktig for vårt trossystem, og for-
valtning er en del av troen. «En korrekt forståelse av Kristi verk i helligdommen i 
himmelen er grunnlaget for vår tro.» – Evangelism, side 221. Det er viktig å forstå 
forvaltningens rolle i lys av dette bibelske begrepet.

1 Kong 7,33 beskriver et vognhjul. Vi vil illustrere helligdomslæren som hjulna-
vet. Navet er festet til akselen og gir hjulet mer stabilitet når det går rundt. Etter å ha 
opplevd døden og oppstandelsen (2 Tim 1,10), er Kristus gjennom sin død grunnlaget 
for hans arbeid i helligdommen (Hebr 6,19.20) og gir vår tro stabilitet. Og det er fra 
helligdommen han gjør tjeneste på våre vegne her på jorden (se Hebr 8,1.2). 

«Bibelsk adventisme står på prinsippet om sola Scriptura [Skriften alene] når den 
bygger sin lære med helligdomstjenesten som utgangspunkt.» – Fernando Canale: 
Secular Adventism? Exploring the Link Between Lifestyle and Salvation (Lima, 
Peru, 2013), side 104, 105.

Hva sier disse tekstene om Jesu tjeneste i helligdommen? 1 Joh 2,1; Hebr 4,14–16, 
Åp 14,7.

Helligdomslæren åpenbarer den store sannheten om å bli frelst og frikjøpt, som er 
kjernen i all teologi. I helligdommen ser vi ikke bare at Kristus døde for oss, men 
også hans tjeneste i helligdommen i himmelen. Og i Det aller helligste ser vi betyd-
ningen av Guds lov og at den endelige dom er virkelig. Sentralt i det hele er løftet om 
at vi er frikjøpt ved Jesu blod. 

Forvaltningens rolle avspeiler et liv som er forankret i frelsens store sannhet, slik 
det er åpenbart i helligdomslæren. Jo bedre vi forstår hva Kristus har gjort for oss 
og hva han gjør i oss nå, desto nærmere kommer vi ham, hans tjeneste, hans misjon, 
hans lære og hans mål for dem som lever ut prinsippene om forvaltning i sitt liv.

Les Hebr 4,14–16. Hvordan kan disse versene støtte oss i vår kamp mot synd og 
selvopptatthet? Hvordan finner vi kraft og håp i løftet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 10  /  10. mars

KRISTUS-SENTRERTE LÆRESETNINGER

Helligdommen er sentral fordi den store sannheten om frelse blir så tydelig forklart. 
Korsets betydning blir åpenbart. Og alle våre læresetninger må på en eller annen 
måte forbindes med evangeliets løfte og frelsen. Som eikene i hjulet kommer de 
andre læresetningene ut fra den store sannheten om frelsen i Kristus. 

«Kristi offer som soning for synd er den store sannheten som alle andre sannheter 
samler seg om. [...] De som studerer frelserens vidunderlige offer, vokser i nåde og 
kunnskap.» – The SDA Bible Commentary, bind 5, side 1137.

Hva mente Jesus da han kalte seg «sannheten» (Joh 14,6)? Sammenlign med Joh 
17,17. Hva skal man gjøre med sannheten? 3 Joh 3.

Våre læresetninger påvirker hvem vi er og retningen vi går i. Doktriner er ikke bare 
abstrakte teologiske ideer. All sann lære er forankret i Kristus, og bør på forskjellig 
vis påvirke vårt liv. Man kan faktisk si at vår identitet er mer forankret i våre lære-
setninger enn i noe annet. Vi henter våre læresetninger fra Bibelen, og det er de som 
gjør oss til dem vi er som syvendedags-adventister.

Forvaltningens rolle er å leve lærens sannhet slik den er i Jesus, og gjøre det på 
en måte som påvirker vår livskvalitet positivt. «Dere har hørt ham og fått opplæring 
i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle 
mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn! Kle dere 
i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet» 
(Ef 4,21–24). 

I denne teksten ser vi hva det betyr ikke bare å kjenne sannheten, men å leve den. 
Å være forvalter handler ikke bare om å tro doktriner, om de er aldri så sanne. Å 
være forvalter er å la sannheten komme til syne i vårt liv og i samspillet med andre. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 10  /  10. mars

DE TRE ENGLEBUDSKAPENE 

Bare to ganger har Gud advart verden om en kommende katastrofe: En gang med 
Noah (1 Mos 6,13–18; Matt 24,37) og den andre med de tre englebudskapene (Åp 
14,6–12). Budskapene trekker forhenget til side og avslører et unikt perspektiv på 
fremtidige verdensbegivenheter. Vår forståelse av budskapene har modnet over tid, 
men budskapet og oppdraget er fremdeles rettferdiggjørelse ved tro på Jesus, «den 
tredje engelens budskap i sannhet». – Evangelism, side 190. Med andre ord: kjernen 
i budskapet om sannheten for vår tid, det budskapet vi er blitt kalt til å forkynne for 
verden, er Jesus og hans store offer for oss. 

Les Åp 14,6–12. Hva er kjernen i disse budskapene? Hva sier de til verden? Hvilket 
ansvar har vi stilt overfor disse budskapene, og hvor passer forvaltningstanken 
inn?

Det er vårt oppdrag å legge frem sannheten om de tre englebudskapene som for-
beredelse til Kristi gjenkomst. Folk må kunne ta en beslutning om evigheten. 
Forvaltningens rolle er et misjonspartnerskap med Gud (2 Kor 5,20; 6,1–4). 

«Syvendedags-adventistene er i særlig grad satt i verden som voktere og lysbære-
re. De er betrodd den siste advarselen til en fortapt verden. Vidunderlig lys fra Guds 
ord skinner på dem. Et arbeid av største betydning er gitt dem, nemlig å forkynne 
den første, den annen og den tredje engels budskap. Ikke noen annen gjerning er så 
viktig. De må ikke la noe annet fylle sinnet.» – Testimonies for the Church, bind 9, 
side 19.

Hjulets felg er nær kontaktpunktet med bakken og representerer oppgaven til 
de tre englebudskapene. Deres oppgave er å beskytte mot teologisk avvik og peke 
på vårt ansvar under begivenhetene i den siste tid. Vi skal forvalte budskapet og 
forkynne det for verden.

Når man tenker på begivenhetene i den siste tid, er det lett å bli opptatt av skje-
maer og datoer. De er ikke uviktige, men hvordan kan vi sørge for at Jesus og 
hans offer for oss står i sentrum når vi forkynner budskapet for verden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 10  /  10. mars

KRISTEN FORVALTNING

Kristus vil at vi skal leve et hellig liv. Hans eget liv illustrerer hva «hellighet» og 
forvaltning er (Hebr 9,14). Vi bør leve vårt liv til glede for Gud, og det gjelder alt vi 
er blitt betrodd. Forvaltning er et uttrykk for denne helligheten.

Sammenlign 1 Pet 1,15.16 med Hebr 12,14. Hva betyr «være hellig» og «hellig-
het»? Hva har dette med forvaltning å gjøre? 

Romerne oppdaget at et vognhjul holdt lenger hvis man la et bånd av jern rundt 
felgen. Håndverkeren varmet opp metallet så det utvidet seg akkurat nok til å gli 
over randen. Kaldt vann krympet det så det satt godt fast. Jernbåndet fikk kontakt 
med veien når hjulet gikk rundt.

Jernbåndet på felgen kan stå for forvaltningen. Dette er sannhetens øyeblikk hvor 
våre åndelige liv møter det praktiske liv. Det er her vår tro møter oppturer og nedtu-
rer i livet, suksess og fiasko. Det er her vår tro blir virkelighet, for vi kommer ut for 
litt av hvert i dagliglivet. Forvaltning er den ytre innpakningen av hvem vi er og hva 
vi gjør. Det vitner om vår oppførsel og et liv med god orden. Våre daglige handlin-
ger som åpenbarer Kristus, er som jernet på hjulet som berører veien. 

Handlingene er kraftige og må styres av vårt engasjement for Kristus. Vi skal leve 
med denne forsikringen og løftet: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk» (Fil 
4,13). 

«En helliggjørelse av sjelen gjennom Den hellige ånds innflytelse er det samme 
som å pode Kristi natur inn i et menneskeliv. Evangeliets religion er nemlig kort og 
godt Kristus i livet, et levende og aktivt prinsipp. Det er Kristi nåde åpenbart i et 
menneskes karakter og praktisk omsatt i gode handlinger. Evangeliets prinsipper 
kan ikke løsrives fra noe område av det praktiske liv. Hver eneste fase av den kristne 
erfaring og det kristne arbeid må bli en legemliggjørelse av Kristi liv.» – Ord som 
lever (2006), side 280 [COL 384].

Tenk på din egen hverdag. Hva viser at Jesus bor i deg, arbeider i deg, gjør deg til 
et nytt vesen? Hvilke valg må du ta for å se hans hellighet åpenbart i deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 10  /  10. mars

TIL ETTERTANKE

Iblant måtte vognhjulene få jernbeltet fikset fordi det ble strukket når metallet slo 
mot veien. Det måtte mange slag og mye hamring på jernbåndet til for å få ordnet 
det. Denne reparasjonen er et bilde på forvaltning som praktisk helliggjørelse. Det er 
å ha Kristi sinn når man forholder seg til smått og stort i livet, også når prosessen er 
vanskelig og gjør vondt. Enten det gjelder pengebruk, familieforhold eller jobb, for 
å ha nevnt noen ting, så skal alt håndteres etter Kristi vilje. Noen ganger kan vi bare 
lære denne leksen i motgang. 

Det er ikke lett å tilbakestille jern. Det er heller ikke lett å fikse menneskesin-
net. Peter hadde vært overalt med Jesus, men han hadde ikke regnet med at Jesus 
skulle si: «Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, 
da styrk dine brødre!» (Luk 22,32). Det var først lenge etterpå, etter at han hadde 
fornektet Jesus, at Peters liv endret seg, men det krevde en vond og vanskelig opp-
levelse. Hans forvalterskap ble nullstilt. Peter ble omvendt igjen, og livet tok en ny 
retning, men ikke før han hadde opplevd noen harde slag. 

  Spørsmål til drøftelse 
1. Hva har praktisk helliggjørelse å gjøre med Jesu ord om å «fornekte seg 

selv og hver dag ta sitt kors opp» (Luk 9,23). Hva er korsfestet? (Gal 6,14). 
Hvordan illustrerer dette helliggjørelsens prosess? Hvordan kan praktisk hel-
liggjørelse lære oss å tenke som Gud? (1 Kor 2,16). 

2.  Harde prøvelser kan lære oss viktige ting om kristenlivet hva det vil si å følge 
Herren. Hva har vært din erfaring med dette? Hva kan vi lære av hverandres 
opplevelser?

3.  Tenk på andre sider ved vår tro, enten det er sabbaten, de dødes tilstand, 
skapelsen, Jesu annet komme osv. Hva bør disse trospunktene ha å si for vår 
livsførsel? 
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• Tre av verdens fem sterkeste sor-
ter chilipepper kommer fra Trinidad: 
Trinidad Moruga Scorpion, Douglah 
og Trinidad Scorpion ”Butch T”.

• Legen Joseph Lennox Pawan 
oppdaget at vampyrflaggerrmus 
overførte rabies til mennesker. 

10 .  mars 

HISSIG HUND
Shanelle Octave (22), Trinidad og Tobago

Mange elever fra University of Southern Caribbean 
i Trinidad og Tobago selger bøker for å dekke 

skolepengene. Jeg ble med en gruppe på ti som dro til 
Canada.

Da jeg kom til Ponoka i Alberta, skulle jeg arbeide 
sammen med en person fra Romania som kunne lite 
engelsk. Vi tok hver vår side av gata en fredag da det 
regnet.

Etter noen timer så jeg hvor frustrert han var. ”Tren-
ger du hjelp,” spurte jeg. Han ristet på hodet. Vi ba og fortsatte.

En stund senere slo en mann døra igjen foran rumeneren. Da jeg så hvor lei seg han ble, gikk 
jeg bort til ham og sa: ”La oss ta neste dør sammen.” Vi ba og fortsatte.

Jeg banket på og ble møtt med ilter bjeffing. Ikke godt. En kvinne åpnet døren og så surt på 
oss. Hunden fortsatte bjeffingen mens jeg tok frem helseboken Plants that Heal. Det slo meg at 
hun ikke fulgte med på grunn av hunden, så jeg sa: ”Hva er galt, Scruffy?” [navnet betyr pjus-
kete]. ”Hvordan kjenner du Scruffy?” sa hun. Jeg sa at jeg ikke kjente den.

Kvinnen ba oss inn og fortalte at det var navnet på den forrige hunden hennes. ”Han døde der 
dere sto,” sa hun. Jeg beklaget hennes tap, og hun ville vite hvorfor vi var ute i regnet, så jeg tok 
frem Veien til Kristus og fortalte om boken. 

Da hun skulle til å spørre om prisen, kom mannen hennes. Jeg hilste: ”Jeg heter Shanelle, og 
du?” ”John,” sa han. ”Nei, gi deg!” sa jeg. ”Hvorfor det,” sa kvinnen. ”Det er det faren min heter,” 
sa jeg. 

Kvinnen ga meg en klem og ville vite hvor jeg var fra. Da jeg sa Saint Lucia, gråt hun: ”Vi 
skal til Saint Lucia i ferien,” sa hun og ba meg fortelle om øya, mens hun fant frem pungen. ”Du 
må være en engel, er du ikke det?”

Jeg smilte og sa at jeg var bare Shanelle.
Kvinnen kjøpte begge bøkene og ba meg signere dem. Jeg tok med et bibelløfte også. Da vi 

gikk, var rumeneren forbløffet: ”Hvordan klarte du dette, Shanelle,” sa han. ”Hun skulle til å jage 
deg bort, men så kjøpte hun to bøker!”

Jeg ga ham pengene og sa: ”Det var Gud.”
Jeg var så glad for at vi banket på den døren. Målet for dagen var nådd. Jeg hadde kontaktet ett 

menneske for Jesus.

Shanelle Octave studerer bokføring ved University of the Southern Carribean i Trinidad og 
Tobago. En del av offeret 13. sabbat går til kirkebygg ved universitetet. Takk for at dere støtter 
misjonen.



Gjeld – en daglig beslutning
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Bakgrunnsstoff
Sal 37,21; Matt 4,3–10; Matt 6,33; 5 Mos 28,12; Ordsp 13,11; Ordsp 21,5; 2 Kor 4,18.

Minnevers
Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som 
skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha 
ære. Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker 
sin neste, har oppfylt loven (Rom 13,7.8).

Iblant kan man være heldig og finne en som er villig til å låne ut penger. 
Vedkommende gjør det kanskje med rene motiver, for å hjelpe deg ut av en knipe. 
Men som oftest får du ikke låne penger fordi folk er snille. De gir deg penger fordi 
de vil tjene mer penger (på din bekostning). 

Vi bør gjøre alt vi kan for å unngå gjeld. Iblant, som når vi skal kjøpe hus eller 
bil, bygge kirke eller skaffe oss utdanning, må vi jo låne. Men det må gjøres så klokt 
som mulig, man bør planlegge å bli gjeldfri snarest mulig.

Likevel må vi ta oss i vare. Når Guds folk bruker penger de ikke har, åpner de 
for at «begjær og kjærlighet til jordiske skatter skal dominere deres sinn. Når disse 
egenskapene hersker, kommer frelsen og nåden i annen rekke.» – Early Writings, 
side 267. 

Vi må bli dyktigere, utvikle våre evner så vi kan være disiplinert og gjøre alt for å 
unngå gjeld. Denne uken vil vi se hva Bibelen sier om temaet. 
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LÅN OG FORBRUK

Profetdisiplene og Elisja hentet ved nede ved Jordan-elven. «Men da en av dem felte 
sitt tre, falt øksen i vannet. Da ropte han høyt: ‘Å, min herre! Den var til og med 
lånt!’» (2 Kong 6,5). «Å låne» betyr å få tillatelse til å bruke noe som tilhører en 
annen. Tillatelsen innebærer både risiko og ansvar. Lånte penger er som den lånte 
øksa, bortsett fra at det kan få alvorligere konsekvenser dersom de misbrukes. 

Vi låner penger for å bruke dem. Den økonomiske risikoen vi tar, forutsetter at 
vi kan betale tilbake og at fremtiden ikke byr på økonomiske overraskelser. Men vi 
kjenner ikke fremtiden (Fork 8,7), så det medfører alltid risiko å låne penger.

Hva sier disse tekstene om gjeld?

Sal 37,21

Fork 5,5 

5 Mos 28,44.45

Vi kan låne penger for å bruke dem klokt, men fristelsen til å bruke det vi har, også 
av lånte penger, kan skape problemer. Når vi bruker lånte penger, kan vi komme til å 
leve over evne. Å låne og bruke er forbrukerkulturens fristelse. Når vi fristes, bør vi 
søke Guds hjelp (1 Kor 10,13), for et lån kan bli en forbannelse (5 Mos 28,43–45). 

Ikke legg deg til uvanen med å låne penger. Har du allerede lån, så betal det ned 
så fort du kan. Vi må lære å bruke midlene klokt og ikke la oss bli et offer for ver-
dens penger.

Men noen ganger må vi låne. Det må gjøres forsiktig og med tanke på å betale alt 
tilbake så fort vi kan.

Hvilke åndelige farer utsetter gjeld oss for?

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORVALTNING OG KORTSIKTIG TILFREDSSTILLELSE

«Da ga Jakob ham [Esau] brød og linsesuppe. Han spiste og drakk, reiste seg og 
gikk. Slik viste Esau forakt for førstefødselsretten» (1 Mos 25,34). Han var frilufts-
menneske og gjorde som han lystet. Da han luktet brorens linserett, fikk han lyst på 
linser, men han var neppe på dødens rand. Han lot seg styre av følelser, og øyeblik-
kets fristelse vant over fornuften, så han solgte førstefødselsretten for kortsiktig 
tilfredsstillelse. Da han ville ha den tilbake, ble han skuffet, «enda han ba med tårer» 
(Hebr 12,17). 

Jesus var stikk motsatt. Etter 40 dagers faste og halvdød av sult ble han fristet 
av Satan tre ganger (Matt 4,3–10). Men Jesus gjennomskuet fristelsene og ga ikke 
etter, enda så svak han var. Jesus fornektet syndens fornøyelser og tilfredsstillelse 
hele livet, og slik viste han at også vi kan få makt over synd. Han skuslet ikke bort 
førstefødselsretten, og han tilbyr oss å bli medarvinger (Rom 8,17; Tit 3,7). Vi behol-
der førstefødselsretten ved å følge det eksemplet Jesus ga da han ble fristet (1 Kor 
10,13).

Det beste verden kan tilby, er en opplevelse her og nå, for den kan ikke gi noen 
opplevelse i det hinsidige. Å leve for seg selv er det motsatte av å leve for Gud. 

Hva lærer disse tekstene om farene ved kortsiktig tilfredsstillelse, også for trofaste 
mennesker? 2 Sam 11,2–4; 1 Mos 3,6; Fil 3,19; 1 Joh 2,16; Rom 8,8.

Ønsket om kortsiktig tilfredsstillelse er typisk for et sinn uten disiplin. Det er 
tålmodighetens fiende, undergraver langsiktige mål og ler av den som viser ansvar. 
Utsatt tilfredsstillelse er et prinsipp som skal læres. Det er en kompetanse som 
hjelper oss å håndtere livets situasjoner og press, spesielt de fristelsene som verden 
har å tilby, f.eks. ukloke pengelån. Men denne tanken er upopulær i en verden der 
kortsiktig tilfredsstillelse, hurtige løsninger og ønsket om å bli rik i en fart, domi-
nerer livet. Når vi har opplevd kortsiktig tilfredsstillelse, velger vi ofte den hurtige 
belønningen igjen, og så igjen og igjen. Som forvaltere av Guds gaver må vi ikke gå 
i den fellen.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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IKKE LEV OVER EVNE

«Kostbare skatter og olje finnes der den vise bor, dåren sløser bort alt» (Ordsp 
21,20). Denne teksten stiller forvaltning av økonomisk ansvar opp mot luksus og slø-
sing. Tåpelige mennesker har ingen tanke for å leve med måte. De forbruker det de 
har til rådighet, også lånte midler, og synes finansiell forstand og sparsommelighet er 
en belastning, en uønsket diett. Selv når vi må låne penger, som til hus, må vi tenke 
oss godt om, for vi må unngå å leve over evne. 

De rike kan leve etter evne av sin rikdom. Deres problem er at de alltid er be-
kymret for rikdommen og hvordan de skal bevare den. Når folk har lite og lever fra 
lønnsslipp til lønnsslipp, er de opptatt av å overleve, ikke av rikdom. Likevel gir 
Bibelen råd om å leve etter evne, uansett hva vi har. Paulus’ anbefaling opplever vi 
nok som ekstremt beskjeden: «Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det» (1 Tim 
6,8). Apostelen synes ikke at jordiske eiendeler er spesielt viktig. For ham er Kristus 
nok (Fil 1,21).

Hvilket prinsipp må huskes fremfor noe annet? Matt 6,33. Hvordan kan vi forvisse 
oss om at det er slik vi lever?

Vi bør betrakte våre midler, ikke som inntekt, men som ressurser vi skal forvalte. 
Dette klarer man med et budsjett. Det å legge budsjett er en tillært ferdighet som må 
studeres nøye. Det krever disiplin, øvelse og innsats å legge en balansert økonomisk 
plan (Ordsp 14,15). Hvis vi går inn for å lykkes med vår forvaltning, kan vi unngå 
pinlige økonomiske tabber. 

Har du problemer med pengebruken, så legg et budsjett. Det behøver ikke å være 
så komplisert. Det kan være så enkelt som å summere alle utgiftene dine i noen må-
neder og finne gjennomsnittet. Trikset er å leve etter evne og sky gjeld som pesten.

Les Luk 14,27–30. Her viser Jesus hva det koster å være disippel med et eksem-
pel. En byggmester anslår kostnaden ved å bygge et tårn, og hva som skjer hvis 
han ikke kan gjøre ferdig jobben. Hva kan dette lære oss om forvaltning?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



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

Onsdag Studium 11  /  17. mars

SI NEI TIL GJELD

Les 5 Mos 28,12. Hva kan dette lære oss om å stifte for mye gjeld? Hva er 
prinsippet?

Det er bare sunn fornuft å unngå gjeld mest mulig. Skriften ber oss også om ikke 
å kausjonere for andres gjeld (Ordsp 17,18; 22,26). Gjeld låner fra fremtiden og 
forplikter oss til å imøtekomme dens krav når vi står økonomisk svakt. Dette er en 
søt drikk som kristne synes det er vanskelig å avvise og styre. Gjeld er ikke alltid 
umoralsk, men det styrker ikke vårt åndelige liv.

«Man må føre streng kontroll med pengebruken, ellers tar man opp stor gjeld. 
Lev ikke over evne. Sky gjeld som pesten.» –Counsels on Stewardship, side 272.

Gjeld kan gjøre oss til «slave under långiveren» (Ordsp 22,7). Vår verden er så 
gjennomsyret av gjeld at vi oppfatter det som normalt. Hele nasjoner lever på gjeld, 
så hvorfor skal ikke den enkelte også gjøre det? Dette er feil holdning.

«Inngå en høytidelig pakt med Gud om at du ved hans velsignelse skal betale din 
gjeld og ikke skylde andre noe om du så skal leve på grøt og brød. Når du skal sette 
mat på bordet, er det lett å bruke et par kroner på noe unødig. Ta vare på ørene, så 
vil kronene passe seg selv. Det blir snart store beløp av småtterier som brukes på 
ditt og datt. Fornekt iallfall selvet mens dere er nedsyltet i gjeld. [...] Dere må ikke 
gi opp eller bli motløse. Si nei til smaksløkene, tilfredsstill ikke appetitten, spar 
småpengene og betal gjeld. Betal den ned snarest mulig. Når du er en fri mann igjen 
og ikke skylder noen noe som helst, har du vunnet en stor seier.» – Counsels on 
Stewardship, side 257.

Gjeld er farlig for en kristen. Det kan skade vår åndelige erfaring og svekke evnen 
til å gi til Guds verk. Det berøver oss evnen til å hjelpe andre og stjeler muligheter 
for å få Guds velsignelser.

Hvilke beslutninger kan du ta for å unngå unødig gjeld? Hva må du kanskje nekte 
deg for å leve gjeldfritt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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SPARING OG INVESTERING

Mauren lagrer til vinteren (Ordsp 6,6–8). Vi gjør klokt i å studere mauren når vi 
sparer til noe bestemt. Vi sparer for å ha midler til livets behov i stedet for å sløse 
bort eller hamstre det vi tjener. Det skal forstand, budsjettering og disiplin til for å 
håndtere penger. Hvis vi bare sparer til eget bruk, stjeler vi det som hører Gud til, i 
stedet for å forvalte det. 

«Penger som brukes unødig er et dobbelt tap. Ikke bare er de borte, men 
potensialet for inntjening har forsvunnet. Hadde vi lagt dem til side, kunne de ha 
vokst på sparekonto her på jorden eller i himmelen ved at vi ga dem bort. [...] Sparing 
er en disiplin som utvikler makt over penger. Vi tar kontrollen i stedet for å la penge-
ne føre oss dit våre innskytelser fører oss» – Randy C. Alcorn: Money, Possessions 
and Eternity (Carol Stream: Illinois, 2003), side 328. 

Les Ordsp 13,11; 21,5; 13,18. Hvilke praktiske råd kan hjelpe oss å håndtere øko-
nomiske problemer bedre?

Forvaltere sparer til familiebehov og investerer i himmelen når de håndterer Guds 
midler. Det handler ikke om hvor mye man har, men om å legge en bibelsk forvalt-
ningsplan, uansett økonomi. Man bør vise forstand når man sparer til familiens 
behov. Fordel risikoen og reduser faren for tap (Fork 11,1.2). Arbeid med en slik 
reduksjon før problemene oppstår (Ordsp 24,27) og søk råd hos andre (Ordsp 15,22). 
Dette er to gode redskaper i denne modellen. Når behovene er tilfredsstilt og rik-
dommen vokser, må vi huske «Herren din Gud, for det er han som gir deg kraft til å 
vinne rikdom» (5 Mos 8,18).

For Guds forvalter er den sikreste metoden å investere i «himmelriket» (Matt 
13,44). Der er det ingen nedgangstider, risikoer, tyver eller markedskrakk. Det er 
som å ha en uslitelig lommebok (Luk 12,33). Når vi tar imot Kristus, åpner vi konto, 
og tiende og gaver er innskudd. For selv om vi må ta vare på våre verdslige og 
jordiske ting, f.eks. betale regninger, må vi alltid ha det evige for øye.

Les 2 Kor 4,18. Hvordan kan vi ha denne sannheten for øye mens vi er ansvarlige 
forvaltere her?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Alle naturlige evner, ferdigheter og gaver kommer fra Gud, enten vi ble født med 
dem, påvirket og utdannet av miljøet eller begge deler. Det som betyr noe, er hva 
vi gjør med de evner og ferdigheter vi har. Gud forventer at forvaltere skal lære å 
mestre sine ferdigheter og evner med utdanning og praktisk erfaring (Fork 10,10).

Besalel ble fylt «med Guds ånd, med visdom, innsikt og kunnskap, og med 
dyktighet i alle slags håndverksarbeid» (2 Mos 35,31). Han og Oholiab (2 Mos 35,34) 
hadde evnen til å undervise andre i sitt håndverk.

Vi kan lære å bli bedre forvaltere og kvitte oss med gjeld mens vi lever i en 
materialistisk verden. Vi bør alltid utvikle våre ferdigheter med lesning, seminarer, 
utdanning, (når det er mulig) og også praktisere det vi har lært. Når vi utvikler våre 
ferdigheter, kan vi gi vårt beste til Gud og være gode forvaltere.

Lignelsen om talentene sier at tjenerne fikk talenter «etter det hver enkelt hadde 
evne til» (Matt 25,15). To tjenere doblet sine beløp, den tredje gjemte sitt i bakken. 
Vi bør alltid prøve å gjøre mer ut av det vi har, men å grave ned talentet, viste verken 
evner eller ferdigheter. Når vi håndterer penger, blir gjeldfrie, er disiplinerte og 
utvikler praktisk kompetanse, lærer vi ting som Gud velsigner. For å bli dyktige til 
noe, må vi gjenta det om og om igjen.

«Når Bibelen blir en del av livet, får den en dyp og varig virkning på karakteren. 
Timoteus levde i samsvar med det han lærte. Han var ikke mer enn vanlig begavet, 
men hans arbeid ble så verdifullt fordi han brukte sine gudgitte evner i Mesterens 
tjeneste.» – Alfa og Omega, bind 6, side 144 [AA 205].

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Selvkontroll er alltid viktig for oss, men det er spesielt viktig når mangel på 

selvkontroll kan føre til økonomisk motgang og ruin. Hva kan kirken gjøre for 
å hjelpe dem som risikerer å oppleve dette? 

2.  Les Rom 13,7.8. Hvordan kan vi anvende teksten i hverdagen og i vår omgang 
med andre?

3.  Noen mener at vi ikke skal være redde for gjeld, for Jesus kommer snart. Hva 
sier du til det?
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• Kingston havn er den sjuende 
største naturlige havnen i verden.

• Verdens raskeste menneske er fra 
Jamaica: Usain Bolt.

• 70 prosent av folket er protes-
tanter, og adventistene er den 
nest største gruppen. Hver niende 
jamaicaner er adventist.

17 .  mars 

SY FOR JESUS
Mavis Burrell Spencer (66), Jamaica

Da mannen hennes døde for ti år siden, visste ikke 
Mavis hva hun skulle gjøre med de flotte klesbutik-

kene, inkludert den største, som lå i et kjøpesenter. Men 
hun bestemte seg for å drive dem selv. 

Etter hvert ble hun med på bibelstudier, og ble opp-
lyst om sabbaten og at Jesus kommer snart. Men butik-
kene var åpne på lørdager. En kveld da hun kjørte hjem 
etter bibelstudiet, var det som en stemme talte til henne: 
”Du kan løpe, men ikke skjule deg.”

Det var som om Gud sa at hun løp bort fra ham, men 
at hun ikke kunne gjemme seg unna. I desember 2016 tok hun bestemmelsen. Hun slo opp en 
plakat på alle de tre butikkdørene: ”Fra 7. januar er Spencer’s Tailoring Establishment stengt på 
lørdager.” I stedet skulle de holde åpent på søndager.

Mavis ble døpt 7. januar. Flere kunder klaget på de stengte butikkene: ”Hvorfor gjør du dette? 
Lørdag er jo den beste handledagen.”

Men selv om butikkene var stengt på lørdager, klarte de seg bedre. På lørdager var det trangt 
om parkeringsplassene ved kjøpesenteret. Men det var god plass på søndager. ”Vi selger mer,” sa 
Mavis. ”Mange synes det er mer praktisk å komme på søndag”

Men det viktigste er ikke salget, sier hun. Det er den nye familien i kirken. ”Alle tok så godt 
imot meg. Tenk at folk kan være så snille. Jeg har aldri vært så glad før.”

Mavis ber sammen med de ansatte før arbeidsdagen begynner. De opplever et harmonisk 
fellesskap der det før var rivalisering. Hun har også invitert tilsatte med til smågrupper, og en av 
dem skal døpes snart.

Mavis oppfordrer andre forretningsfolk til å følge hennes eksempel. ”Man har ingenting å 
tape. Man kan bare vinne når man overgir alt til Gud.”

Yndlingsverset hennes er Fil 4,13: ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.” ”Fest blikket på 
Jesus, for han er livets kilde. Uten ham har du ingenting, med ham kan du klare alt,” sier hun.

En kort video om Mavis: bit.ly/mavis-spencer



Forvalterens vaner
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Bakgrunnsstoff
Ef 5,15–17; Kol 3,23; Luk 12,35–48; Jak 4,14; Apg 3,21; 1 Kor 9,24–27.

Minnevers
Hvordan holder den unge stien sin ren? Ved å ta vare på dine ord. Jeg søker deg 
av hele mitt hjerte, la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud! Jeg gjemmer ditt 
ord i hjertet så jeg ikke skal synde mot deg (Sal 119,9–11).

Dine vaner viser målet og retningen for livet ditt.
Forvaltere som utvikler gode vaner, er de mest trofaste. Daniel ba hver dag (Dan 

6,10). Paulus hadde for vane å gå i synagogen (Apg 17,1.2). Han skriver også: «La 
dere ikke føre vill! Dårlig selskap ødelegger gode vaner» (1 Kor 15,33). Vi skal 
utvikle gode vaner så de kan erstatte de dårlige.

«Hver av oss blir det våre vaner gjør oss til, for tid og evighet. De som utvikler de 
rette vaner og er trofaste og pliktoppfyllende, skal være som skinnende lys og kaste 
lys over andres vei.» – Testimonies for the Church, bind 4, side 452.

Den veien som en vane skaper, er den raskeste veien til den belønningen du søker. 
En vane er en inngrodd beslutning. Du trenger ikke engang å tenke deg om, du bare 
gjør det. Vanen kan være god eller dårlig, alt etter hva det er du gjør. Denne uken ser 
vi på vaner som hjelper forvalteren å arbeide for Gud.
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VANE: SØK GUD FØRST

Alle har vaner. Spørsmålet er om de er gode eller dårlige? Av alle de gode vanene en 
kristen kan ha, er det å søke Gud hver dag den viktigste.

«Hver morgen må du overgi deg selv til Gud med sjel, kropp og ånd. Skap 
andaktsvaner og stol stadig mer på frelseren.» – Mind, Character, and Personality, 
bind 1, side 15. Med slike vaner kommer vi sikkert til å gå inn gjennom den trange 
porten «som fører til livet» (Matt 7,14).

Gud sa: «Du skal ikke ha andre guder enn meg» (2 Mos 20,3). Da Jesus talte om 
grunnleggende behov, sa han «søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere 
få alt det andre i tillegg» (Matt 6,33), og vi har også lest: «Dere skal søke meg, og 
dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier 
Herren» (Jer 29, 13.14).

Les Matt 22,37.38; Apg 17,28; Ef 5,15–17 og Kol 3,23. Hvordan kan dette lære oss 
å sette Gud først i vårt liv?

Av alle våre forbilder på å søke Herren først, er ingen bedre enn Jesus. Han satte sin 
Far først i alt. Vi begynner å se denne prioriteringen under påskebesøket i Jerusalem 
da han var barn. Da moren konfronterte ham etter at de hadde funnet ham «i tem-
plet», sa han: «Jeg må være i min Fars hus» (Luk 2,46.49). 

Hele livet ønsket Jesus samfunn med sin Far. Det ser vi av hans bønneliv. Denne 
vanen var noe disiplene ikke riktig forsto. Mørkets krefter kunne ikke skille Jesus 
fra Faderen, for Jesus gjorde det til en vane å holde seg nær til ham. 

Vi kan følge Jesu eksempel og ta beslutningen om å elske Gud med hjerte, sjel 
og forstand (Matt 22,37). Når vi ber, studerer Guds ord og søker å etterligne Jesu 
karakter i alt vi gjør, utvikler vi vanen med å sette Gud først i vårt liv. Og kan en 
kristen ha noen bedre vane?

Still deg spørsmålet: Har jeg virkelig satt Gud først i mitt liv? Hvordan vet jeg 
det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VANE: VENTE PÅ JESU GJENKOMST

Les Luk 12,35–48. Hva sier denne lignelsen om hvordan vi skal forholde oss til 
Jesu gjenkomst? Hvorfor må alt det vi gjør, skje i lys av hans komme?

Forvaltning bør praktiseres regelmessig i lys av Jesu gjenkomst. De utro forval-
terne som gir seg ut for å være trofaste, vil bli avslørt av sine handlinger, for sanne, 
trofaste forvaltere utfører sitt ansvar mens de venter og arbeider akkurat som om 
mesteren var til stede. De lever for fremtiden og arbeider trofast dag for dag. «Men 
vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus» 
(Fil 3,20).

Abraham «ventet på byen med de faste grunnvollene» (Hebr 11,10), og vi bør 
også se frem til Jesu gjenkomst (Hebr 10,25). De tenkte fremover, ventet, la plan og 
var klar til å møte Jesus på et øyeblikks varsel. Vi må også utvikle vanen med å rette 
blikket mot synsranden og vente på evangeliets høydepunkt (Tit 2,13). I stedet for 
bare å kaste et og annet blikk på profetiene, må vi kontinuerlig se, vente og handle 
og alltid ha evigheten i tanke, den som venter oss når Kristus kommer tilbake. 
Samtidig må vi unngå fantasifulle spekulasjoner om hendelser i endetiden. Løftet 
om Jesu gjenkomst gir retning til vårt liv, perspektiv over samtiden og hjelper oss 
å huske hva som er viktig her i livet. Vanen med å ha blikket rettet mot Jesu gjen-
komst, gir mål og mening til forvalteren.

Korset har banet vei for vårt stevnemøte med frelseren. Vi ser etter veivisere som 
er åpenbart i Skriften og peker på Kristi komme i Faderens og englenes herlighet 
(Mark 8,38). «Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar 
slutt, det usynlige er evig» (2 Kor 4,18). 

Ja, døden er en realitet og bør alltid hjelpe oss å innse hvor kort vår tid er. Men 
løftet om Jesu gjenkomst viser at også døden er midlertidig og forbigående. Derfor 
bør vi leve i lys av løftet om Kristi gjenkomst, for dette løftet må påvirke vår livs-
førsel som kristne forvaltere. La oss gjøre det til en vane alltid å leve i forventningen 
om Kristi gjenkomst.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VANE: BRUK TIDEN KLOKT

«For vi er fra i går, vi vet ingen ting. Som en skygge er våre dager på jorden» (Job 
8,9).

Du kan stoppe klokken, men ikke tiden. Den venter ikke, den fortsetter å gå selv om 
vi står stille og gjør ingenting. 

Hva sier disse tekstene om tiden her i dette livet? Jak 4,14; Sal 90,10.12; Sal 39,4.5; 
Fork 3,6–8. Hva er hovedtanken om vår tid her?

Med noe så begrenset og ufornybart som tiden, er det viktig at vi forvalter den godt. 
Derfor bør vi utvikle vanen med å bruke tiden klokt. Vi bør fokusere på det som 

er viktig her i livet og i det neste. Vi må forvalte tiden ut fra hva Guds ord sier er 
viktig, for når den har gått, kan den ikke fornyes. Mister vi penger, kan vi få dem 
tilbake, kanskje mer enn det vi mistet. Slik er det ikke med tiden. Et tapt øyeblikk er 
tapt for alltid. Det er lettere å få et egg tilbake i skallet enn å hente tilbake et øye-
blikk fra fortiden. Derfor er tiden en av de mest dyrebare råvarene Gud har gitt oss. 
Så det er viktig å legge seg til vanen med å få mest mulig ut av hvert øyeblikk vi har 
fått.

«Vår tid hører Gud til. Hvert øyeblikk er hans, og vi står under den mest 
høytidelige forpliktelse til å utnytte den til hans ære. Det finnes ikke noe talent han 
vil kreve oss til strengere regnskap for enn nettopp tiden.

Tidens verdi trosser alle beregninger og målinger. Kristus så på hvert øyeblikk 
som noe uvurderlig. Slik må også vi se det. Livet er for kort til at en kan leke med 
det, la det smuldre bort i bagateller. Vi har bare noen få dagers prøvetid til å forbere-
de oss for evigheten. Det vil si: ikke et minutt å spille, ikke et sekund å vie til selvisk 
fornøyelse. Vi har ingen tid å ofre på et liv hengitt til synd.» – Ord som lever (2006), 
side 244, 245 [COL 342].

«Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som 
kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde» (Ef 5,15.16). 
Hvordan kan vi anvende dette på vår situasjon?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VANE: ET SUNT SINN

Vi ble skapt fullkomne – mentalt, fysisk og åndelig. Synden har ødelagt det. En av 
evangeliets gode nyheter er at Gud gjenskaper oss til det vi var ment å være.

Les Apg 3,21 og Åp 21,1–5. Hvilket håp får vi i disse tekstene? Hvordan skal vi leve 
mens vi venter?

Kristus arbeidet utrettelig for å løfte menneskene åndelig, mentalt og fysisk, alt som 
en forløper til den endelige gjenopprettelsen ved tidens ende. Jesu helbredelser viser 
at Gud vil vi skal leve så sunt som mulig. Derfor legger forvaltere seg til vaner for 
sinn, kropp og sjel for å få en sunn livsstil. 

For det første blir sinnet sterkere desto mer det blir brukt. Gjør det til en vane å 
legge vinn på «alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, 
alt som er til glede og alt som fortjener ros» (Fil 4,8). Slike tanker gir fred (Jes 26,3) 
og et «friskt hjerte gir kroppen liv» (Ordsp. 14,30). Gode sjelsvaner holder våre 
krefter i best mulig stand.

For det andre viser gode helsevaner, f.eks. mosjon og riktig kosthold, at vi bryr 
oss om oss selv. Mosjon reduserer f.eks. stress og blodtrykk, forbedrer sinnsstem-
ningen og er en eliksir som sannsynligvis motvirker aldring bedre enn apotekets 
hyllevarer.

For det tredje vil forvalteren utvikle gode vaner som styrker sjelen. Løft sjelen til 
Gud (Sal 86,4.5) og vent (Sal 62,5). Din sjel vil ha det godt når du er tro mot sannhe-
ten (3 Joh 1,3) og vil «bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår 
Herre Jesus Kristus kommer» (1 Tess 5,23).

Tenk på hva slags vaner du har lagt deg til og hvordan de påvirker deg åndelig, 
fysisk og mentalt. Kan du gjøre noe for å få det bedre på noen eller alle disse 
områdene? Hva kan du gjøre, og hvilke bibelløfter kan du bruke som kan gi større 
livskvalitet mens du venter på den endelige gjenopprettelsen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VANE: SELVDISIPLIN

Selvdisiplin er et av de viktigste karaktertrekkene hos en forvalter. «For Gud ga oss 
ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom» 
(2 Tim 1,7). Det greske ordet for disiplin, sophronismos, opptrer bare her i NT. Dette 
er evnen til å gjøre det som må gjøres med et balansert, sunt sinn som ikke vil 
avvike fra Guds prinsipper. Selvdisiplin kan hjelpe oss å «skjelne mellom godt og 
ondt» (Hebr 5,14), lese situasjoner og ydmykt motstå press og forstyrrelser, uansett 
utfall. Daniel gjorde det som var rett til tross for løver, i motsetning til Samson, som 
levde et nytelsessykt liv og viste lite selvbeherskelse eller vurderingsevne. Josef 
gjorde det som var rett i Potifars hus, i motsetning til Salomo, som tilba andre guder 
(1 Kong 11,4.5).

Les 1 Kor 9,24–27. Hva sies om selvdisiplin? Hva står på spill? 

«Verden domineres av selvisk nytelse. Den er full av fabler og villfarelser. Satan 
setter stadig flere snarer for å ødelegge mennesker. Den som vil leve et hellig og 
gudfryktig liv, må lære avhold og selvkontroll. Sinnet må ha lystene og lidenskapene 
under kontroll. Slik selvdisiplin er helt nødvendig om vi skal kunne ha innsikt og 
krefter til å forstå og etterleve de hellige sannhetene i Guds ord. Derfor er avhold 
viktig under forberedelsen til Kristi gjenkomst.» – The Desire of Ages, side 101 [AO 
4,75, 76].

Selvdisiplinen blir bedre med jevnlig øvelse. Gud har kalt oss til å «være hellige 
i all deres ferd» (1 Pet 1,15) og sier: «Øv deg [...] i gudsfrykt» (1 Tim 4,7). Forvaltere 
må øve opp selvdisiplin like mye som idrettsutøvere og musikere. Ved Guds kraft og 
egen innsats må vi disiplinere oss i det som virkelig betyr noe.

Hvordan kan vi overgi oss til Guds kraft, han som alene kan gi oss den selvdi-
siplinen vi trenger for å leve som trofaste og gudfryktige forvaltere i en syndig 
verden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Enok og Noah gjorde det til en vane å vandre med Gud i en tid da få var trofaste i all 
overfloden, materialismen og volden (1 Mos 5,24; 6,9). De forsto og tok imot Guds 
nåde. Slik var de gode forvaltere av ting og oppgaver som var betrodd dem. 

Opp gjennom tidene har folk vandret med Gud slik Enok og Noah gjorde. Daniel 
og vennene hans «visste at de måtte ha en klar forstand og utvikle en kristelig karak-
ter for å kunne være representanter for sann gudstro midt blant hedenskapets falske 
religionssystemer. Gud var deres lærer. De ba stadig, studerte samvittighetsfullt og 
holdt seg nær Den usynlige. De vandret med Gud likesom Enok.» – Alfa og Omega, 
bind 3, side 245–246 [PK 486].

«Vandre med Gud» er det forvaltere gjør, de lever med Gud hver dag. En klok 
forvalter gjør det til en vane å vandre med Gud når forfallet hersker i verden, for det 
er bare forbindelsen med Gud som kan holde oss fra å falle for tidens ondskap.

En trofast forvalter lever et liv i harmoni med Gud (Am 3,3). Vi må vandre i 
Kristus (Kol 2,6), vandre i et nytt liv (Rom 6,4), vandre i kjærlighet (Ef 5,2), vandre 
med visdom (Kol 4,5), vandre i sannhet (Sal 86,11), vandre i lyset (1 Joh 1,7), vandre 
med integritet (Ordsp 19,1), vandre i hans lov (2 Mos 16,4), vandre i gode gjerninger 
(Ef 2,10) og gå på den jevne sti (Ordsp 4,26).

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hva er ydmykhet? Forklar dens betydning i forvalterens liv (Matt 11,29; Ef 

4,2; Fil 2,3; Jak 4,10). Hvorfor er ydmykhet viktig i vår vandring med Gud? (Mi 
6,8). 

2.  Samtal om hvordan vi kan hjelpe dem som har kjørt seg fast i dårlige, selv-
ødeleggende vaner. Hva kan dere som en lokal menighet gjøre for å hjelpe 
disse menneskene?

3.  Hvilke andre gode vaner bør kristne forvaltere ha? Se f.eks. Tit 2,7; Sal 
119,172; Matt 5,8.

4.  Snakk om tid og tidens mysterier. Hvorfor går den så fort? Hvordan kan vi 
forstå hva tid er? Og fremfor alt: Hvorfor må vi være gode forvaltere av den 
relativt korte tiden vi har her i verden?
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GUDS ADOPTIVBARN
Raglan Waite (50), Jamaica

Raglan Waite er vaktmester ved Good Samaritan Inn, et senter for hjelp til hjemløse, som drives 
av adventistene i Kingston, Jamaica.

Jeg var barnehjemsbarn og ble adoptert da jeg var seks. Adoptivforeldrene mine døde da jeg var 
17. Jeg var sulten og lette etter mine biologiske foreldre. 
På barnehjemmet fikk jeg vite hva mor het, men ikke hvor hun bodde. Så gikk jeg til fattigkon-

toret. Der fikk jeg vite at mor og flere andre i familien fikk hjelp av kommunen. Hun sa også at 
broren min var på skolen. Hun ville kontakte ham, så fikk han selv kontakte meg hvis han ville.

En dag kom en av lærerne bort til meg og sa: ”Er du Raglan? Vi er brødre.”
Carl var sju år eldre enn meg og ville ha meg med hjem. Der traff jeg mor, som hadde mentale 

problemer. Carl var adventist og tok meg med i kirken. Medlemmene tok seg av meg. Jeg lærte å 
lese bedre ved hjelp av bibelstudieheftet. Senere begynte jeg å gi bibelstudier.

22 år gammel var jeg gift, hadde et barn og arbeidet på en bensinstasjon. Jeg var også forstan-
der i menigheten. Vi vant tilbake 50 tidligere medlemmer i en landsby.

Livet falt i grus da jeg var 36. Jeg ble skilt og giftet meg på nytt. Jeg kranglet med en av 
lederne i kirken, og forlot menigheten, men jeg holdt sabbaten, hjemme.

For tre år siden startet jeg en forretning sammen med en partner i Kingston. Min kone ble 
igjen hjemme. Men forretningen gikk nedenom, og jeg klarte ikke å finne en ny jobb. Jeg mistet 
mitt hjem, og stoltheten holdt meg fra å be min kone og slektninger om hjelp. Jeg sov på gata i tre 
måneder.

En dag i parken pratet jeg med en hjemløs om hvor jeg kunne få et bad, klær og noe mat. Han 
sa: ”Good Samaritan Inn, der får du mat.”

Folkene der var snille. Jeg fikk mat og klær. Det viste seg at de var adventister. Jeg gikk dit 
jevnlig og ville gjøre gjengjeld, så jeg ryddet på tomta. Så gikk jeg i kirka igjen og ble døpt på ny.

I dag er jeg vaktmester ved Good Samaritan Inn. Jeg har kontor og leilighet her, og jeg har 
forsonet meg med min andre kone. Det er godt å være Guds adoptivbarn.

En del av offeret i 2015 gikk til opprusting av Good Samaritan Inn i Kingston med lege og tannle-
geklinikk. Takk for at du hjelper oss å nå slike som Raglan.
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Bakgrunnsstoff
2 Tim 3,1–9; Esek 14,14; Fil 4,4–13; Ordsp 3,5; 1 Pet 2,11.12; Matt 7,23; 25,21.

Minnevers
Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde men-
nesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer 
(1 Pet 2,12).

Som forvaltere bør vi leve som vitner for den Gud vi tjener. Da bør vi ha en god 
innflytelse på våre omgivelser.

Vår livshistorie må ikke være adskilt fra verden rundt oss. Vi har den forrett å la 
dem som ikke kjenner det som vi har fått, få se en bedre livsstil. Forvaltning handler 
om å ha det godt mens vi oppfyller Guds kall om å leve gudfryktig. Gud gir oss 
evnen til å skille oss fra enhver annen livsstil på jorden (2 Kor 6,17), og det er noe 
andre bør legge merke til og forhøre seg om. Derfor sies det: «Men hold Kristus hel-
lig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap 
for det håp dere eier.» (1 Pet 3,15).

Dette siste studiet vil se på de personlige fordelene, de åndelige følgene, de gode 
resultatene, vår innflytelse og nøkkelen til tilfredshet i forvalterens liv, når vi husker 
at det handler om at «Kristus er blant dere, håpet om herligheten!» (Kol 1,27).
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FORVALTNING OG GUDSFRYKT

Gudsfrykt er et stort emne. Guds folk lever et hellig liv (Tit 1,1), de blir som Kristus 
med en hengivenhet og handlinger som gleder ham (Sal 4,3; Tit 2,12). Gudsfrykt er 
bevis på sann religion og får løftet om evig liv. Ingen filosofi, rikdom, berømmelse, 
makt eller «fin» herkomst lover det.

Les 2 Tim 3,1–9. Hvilken advarsel er direkte knyttet til en trofast forvalters liv?

Jobs bok beskriver en plaget og ulykkelig manns sinn og handlinger. Den viser 
hvordan et gudfryktig liv åpenbares, også gjennom lidelse. Den åpenbarer også hvor 
inderlig Satan hater denne livsstilen. Selv Gud sa at det ikke fantes noen som Job 
hva tro og livsstil angikk (Job 2,3).

«Det bodde en mann i landet Us. Job var navnet hans. Han var en from og 
rettskaffen mann som fryktet Gud og unngikk alt ondt» (Job 1,1). Her har vi en mann 
hvis tro ikke bare var ord og religiøse ritualer, selv om dette hørte med til hans liv 
(Job 1,5). Hans gudsfrykt kunne ses av et gudfryktig liv, også under grusomme 
prøvelser. Gudsfrykt er ikke fullkommenhet, men vi er et speil for det fullkomne der 
vi befinner oss.

Les Esek 14,14. Hva sier teksten om disse mennenes vesen? Hva hadde de som 
også vi bør ha?

Forvaltning er et uttrykk for et gudfryktig liv. Trofaste forvaltere virker ikke bare 
gudfryktige. De er gudfryktige, og gudsfrykten ses av det de foretar seg med det 
som Gud har betrodd dem. Deres tro ses ikke bare av det de gjør, men også av det de 
ikke gjør. 
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TILFREDSHET

«Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg 
har» (Fil 4,11). Hvor må tilfredsheten komme fra hvis vi skal være tilfreds uansett 
forhold? 

Paulus forteller om en gruppe mennesker som «mener gudsfrykten er en vei 
til vinning» (1 Tim 6,5). Finnes det noen bedre beskrivelse av visse av vår tids 
TV-evangelister? De tjener seg rike på å fortelle lytterne at hvis de bare er trofaste, 
og støtter deres virksomhet, vil også de bli rike? Dette likhetstegnet mellom rikdom 
og trofasthet er bare ett tilfelle hvor materialismen opptrer i kristen forkledning.

Gudsfrykt har ingenting med rikdom å gjøre. I så fall måtte noen av verdens ver-
ste mennesker regnes som gudfryktige, for de er også blant de rikeste. Nei, Paulus 
sa at «gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning» (1 Tim 6,6). Gudsfrykt med 
nøysomhet under alle forhold er den beste rikdom fordi Guds nåde er verdt langt 
mer enn økonomisk vinning. Derfor bør vi slå oss til tåls med «mat og klær» (1 Tim 
6,8). For uansett hvor mye vi har, vil det alltid være mer man kan få hvis det er slik 
vi tenker.

«Tilfredshet under alle forhold er en stor kunst, et åndelig mysterium. Det må 
læres, og læres som et mysterium. [...] Kristen tilfredshet er denne søte, indre, stille 
og nådige innstillingen som uten forbehold gir seg inn under Guds kloke og faderlige 
vilje under alle forhold [...] Det er en krukke med verdifull salve og full av trøst og 
nyttig for urolige hjerter i vanskelige tider og situasjoner.» – Jeremiah Burroughs: 
The Rare Jewel of Christian Contentment, side 1, 3.

Les Rom 8,28; Hebr 13,5 og Fil 4,4–13. Hva kan hjelpe oss til å bli tilfreds med 
livet?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TILLIT

Les Ordsp 3,5. Hva sies om ikke å stole på egen forstand? (Se også Jes 55,9; 1 Kor 
4,5; 13,12.) 

Guds forvaltere lever etter mottoet: «Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke 
til din egen innsikt!» (Ordsp 3,5). 

Dette kan være lettere sagt enn gjort. Ofte kan vi tro på Gud og hans kjærlighet 
og omsorg for oss, men likevel bekymre oss over noe vi står overfor. For iblant kan 
fremtiden virke dyster. 

Hvordan lærer forvaltere å stole på Gud? Ved å vandre i tro og følge Herrens 
vilje i alt det vi gjør. Tillit er en sinnets aktivitet som ikke utarmes med bruken. 
Tvert imot, jo mer vi stoler på Herren, desto større tillit får vi. Å leve som trofaste 
forvaltere er en måte å vise vår tillit til Gud på. Tilliten er forvalterens grunnlag og 
drivkraft, og den viser seg av det vi gjør. 

«Stol på Herren av hele ditt hjerte.» Uttrykket «ditt hjerte» er billedlig tale i 
Skriften. Det betyr at våre beslutninger stammer fra et indre moralsk selv som 
betegner den vi er (Matt 22,37). Dette inkluderer vår karakter, våre motiver og in-
tensjoner – kjernen i vårt vesen. 

Det er lettere å overlate det du ikke kan kontrollere til Gud. Slik sett har vi ikke 
annet valg enn å stole på ham. Men ekte tillit «fra hjertet» viser seg når vi må ta en 
beslutning om noe vi kan kontrollere, og når vår tillit til Gud får oss til å velge det 
ene eller andre. 

Apostlene illustrerer hva det vil si å stole på Gud av hele ens hjerte: «Av natur 
var de like svake og hjelpeløse som dem som arbeider i dag, men de satte sin lit til 
Herren. De var rike på et vis, men rikdommen besto av sinnets og sjelens dannelse. 
Og dette kan alle ha som vil la Gud være den første og siste og den beste på alle 
områder.» – Gospel Workers, side 25.

Det er sant at det er lettere å stole på Gud når det gjelder det du ikke kan kontrol-
lere. Men hva med ting du kan kontrollere? Hvilke beslutninger kan du bli nødt til 
å ta der din tillit til Gud avgjør veien du velger? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VÅR INNFLYTELSE

«En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys» (Ef 5,8). Paulus 
beskriver hjertets forvandling som det andre ser: Når vi «vandrer i lyset» (1 Joh 1,7; 
Jes 30,21), vil vårt daglige forvalterskap være et lys i en mørk verden.

Jesus sa: «Jeg er verdens lys» (Joh 8,12). Vi gjenspeiler Guds lys når vi viser 
stabilitet i vår omgang med andre. 

Hvordan stilles vår forvaltning til skue slik at det ærer Gud? Hvordan påvirker våre 
handlinger andre? Matt 5,16; Tit 2,7; 1 Pet 2,11.12.

Forvaltning handler om å ta seg av det som tilhører Gud, men mer enn det. Vår 
forvaltning er synlig for familien, samfunnet, verden og universet (1 Kor 4,9). Og 
vår forvaltning i arbeidslivet viser også hva rikets prinsipper betyr for vårt liv. Slik 
påvirker vi andre. Vi åpenbarer Kristus med en godhet og moral som skaperen ved-
kjenner seg. 

Vår arbeidsmoral må være i tråd med våre verdier. Kristen forvaltning viser seg 
på arbeidsplassen. «Han lar din rettferd stige opp som lyset, din rett som høylys 
dag» (Sal 37,6). Forvaltere skal ikke sette sin innflytelse «i kjelleren eller under et 
kar» (Luk 11,33) i sitt yrke, men «på en holder, så den lyser for alle i huset» (Matt 
5,14). Når du lever slik hjemme og på jobben, vil du øve en innflytelse på dem som 
omgir deg. 

«Alt i naturen har sitt arbeid å gjøre og sutrer ikke over sin posisjon. I åndelige 
ting har hver mann og kvinne sin egen sfære og oppgave. Den avkastningen som 
Gud forventer, vil stå i forhold til den kapital man er tilmålt av Kristi gave. [...] Nå er 
det din tid og privilegium til [...] å vise en fast karakter som vil gi deg moralsk verdi. 
Kristus har rett på din tjeneste. Overgi deg til ham av hele ditt hjerte.» – This Day 
With God, side 243.

Hva sier din arbeidsmoral til dem du arbeider sammen med eller som ser deg i 
hjemmet? Hva slags budskap sender du dem om din tro?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 1 8 109

TorsdagStudium 13  /  31. mars

ORDENE VI ØNSKER (OG IKKE ØNSKER) Å HØRE

Vi er fremmede og pilegrimer på jorden, med himmelen – fullkommen, vakker og 
fredelig – som vårt endemål (Hebr 11,13.14). Inntil da må vi leve her. Det kristne 
verdensbildet, spesielt som det går frem i lys av den store konflikten, har ikke plass 
til nøytrale mennesker. Vi lever enten for Gud eller for fienden. «Den som ikke er 
med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer» (Matt 12,30). 
Når han kommer tilbake, vil det vise seg hvilken side vi er på. 

På et tidspunkt etter at Kristus kommer tilbake, vil de som sa at de fulgte ham, få 
høre ett av to. Hva er det, og hva innebærer det?

Matt 25,21

Matt 7,23

Kristi ord «bra», er det beste en forvalter kan få høre. Å få Guds uforbeholdne aner-
kjennelse for vårt forsøk på å forvalte det som er hans, ville gi oss ufattelig glede 
over å ha gjort så godt vi kunne, samtidig som vi visste at frelsen ikke skyldes vårt 
arbeid for Kristus, men det han har gjort for oss (se Rom 3,21; Rom 4,6).

En trofast forvalters liv avspeiler den tro han eller hun allerede har. Forsøket på 
frelse ved gjerninger er et forsøk på å rettferdiggjøre seg for Gud (se Matt 7,21.22). 
Matt 7,23 viser hvor håpløs slik selvrettferdighet er. 

«Når de som følger Kristus, gir tilbake til Herren det som er hans eget, samler de 
seg skatter som de vil motta når de får høre ordene: ‘Bra, du gode og tro tjener! […] 
Kom inn til gleden hos din herre!’» – The Desire of Ages, side 523 [AO 5,78]. 

Til syvende og sist er forvaltning et liv der de to største budene, kjærlighet til Gud 
og kjærlighet til nesten, er motivasjonen og drivkraften i det man gjør.

Hvor godt avspeiler ditt liv og forvalterskap de to største budene?

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Kristus kom til vår verden for å åpenbare Guds kjærlighet. Hans etterfølgere skal 
fortsette det arbeidet han begynte. La oss legge vinn på å hjelpe og styrke hverandre. 
Ved å søke andres beste, finner man sann lykke. Mennesket motarbeider ikke seg 
selv når det elsker Gud og sine medmennesker. Jo mer uselvisk vi er, desto lykkeli-
gere er vi, for vi oppfyller Guds hensikt med oss.» – Counsels on Stewardship, side 
24, 25.

«Der hvor det er liv i en menighet, er det fremgang og vekst. Der er det også en 
konstant vekselvirkning, man tar og gir, mottar og gir tilbake til Herren det som 
hører ham til. Alle sanne troende får lys og velsignelser av Gud, og den troende gir 
dette til andre i det arbeidet de utfører for Herren. Etter som de gir og de gir av det 
de mottar, vokser evnen til å ta imot. Det blir plass til friske forsyninger av nåde 
og sannhet. De får større lys, økt kunnskap. Kirkens liv og vekst avhenger av at vi 
gir og tar imot på denne måten. De som mottar, men aldri gir, slutter snart å motta. 
Hvis ikke sannheten strømmer fra dem til andre, mister de evnen til å ta imot. Vi 
må gi de himmelske ting videre hvis vi skal motta nye velsignelser.» – Counsels on 
Stewardship, side 36. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hvordan fører tillit til Herren til tilfredshet? Hva skal til for å stole på Gud av 

hele ditt hjerte? 2 Kor 10,5. Hvorfor er det så lett å si «alt tjener til det gode 
for dem som elsker Gud» (Rom 8,28), men så vanskelig å tro det? Altså: hvor-
for sier vi at vi stoler på Gud, og gjør det rent intellektuelt, men likevel er vi 
redde for fremtiden?

2.  Still dette spørsmålet og sammenlign svarene: Forklar forvaltning med 25 ord 
eller mindre. Still så spørsmålet: «Bruk 25 ord eller mindre og forklar hvorfor 
forvaltning er en viktig del av kristenlivet.

3.  Les Matt 7,21–23 om igjen. Hva er det som foregår? Hvorfor sier de det de 
gjør? Hva avslører ordene deres? Hvordan kan vi være sikre på at vi ikke faller 
for det samme selvbedraget – til tross for at vi prøver å være gode forvaltere 
og å leve i tro og lydighet?

4.  Vi har lett for å tenke på kristen innflytelse som noe rent individuelt. Men 
hvordan er det på menighetsnivå? Hvilken innflytelse har din menighet som 
helhet i lokalsamfunnet? 
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FREMTIDIGE PROSJEKTER:

Den nordamerikanske divisjon 2. kvartal 2018.

New Life Center ved Holbrook SDA Indian School i Arizona, USA.

Mamawi Atosketan Native School i Alberta, Canada

Ebeye Mission School, Marshall Islands, USA.

31 .  mars

TRETTENDE SABBAT

Junior (28) og Stephanie Roberts (27) driver et cateringselskap i Kingston, hovedstaden i 
Jamaica. De traff hverandre mens de arbeidet i et kjøtt- og alkoholselskap i Jamaica. Han var 

kokk og spesialist på reker, hummer og annen sjømat, mens Stephanie var nestleder i vin- og 
spritavdelingen.

For tre år siden ble Junior med i en bibelgruppe og ville ha med Stephanie også, men hun 
ble ikke med før et år senere. Finner man dette i Bibelen? tenkte hun. En dag skjønte hun at hun 
måtte velge. Det var ikke vanskelig. Hun elsket vin, men vin er ikke viktigere enn frelse.

De ble gift i september 2015 og døpt måneden etter. De mistet mange kunder. De beste 
kundene vil ha fin sjømat og alkohol. Rett etter dåpen bestilte en kunde et bryllup til 7700 dollar. 
Med sjømat og mottakelse 2. januar. En sabbat. De måtte si nei.

Et par måneder eksisterte de på nesten ingenting. Så skjedde noe overraskende. Slekt og ven-
ner kom med mat uten at de hadde bedt om det. De sultet aldri. Ja, de hadde nok til å gi til andre!

Selskapet går bedre nå. Nå har de fått de kundene de vil ha, og inntjeningen er mer stabil. De 
har flere kontorselskaper og små middager enn store selskaper. De arbeider søndag til torsdag og 
setter ned tempoet på fredag så de får en fin overgang til sabbaten.

De føler at de har fått et mer helhetlig liv, og oppfordrer adventister til å være åpne om sin tro. 
Junior har nettopp oppdaget at to av klassekameratene fra den videregående skolen var adventis-
ter. De sa aldri hvorfor de gikk hjem tidlig på fredager. Junior synes at folk skal si fra oftere. Da 
hadde han ikke måttet vente ti år på å høre om sabbaten.

Man skal aldri skamme seg over sin tro. La oss gi rundhåndet til offeret i dag, 13. sabbat, så 
flere i Den interamerikanske divisjon kan få høre om Jesu snare komme.

[Offeret]
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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 2018

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:  
http://www.hvafor.no/oppslag/nar-er-soloppgang-og-solnedgang 
*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 25. mars og 28. oktober

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   5 15.31 15.56 15.49 14.56 13.25 - - -
  12 15.45 16.08 16.02 15.13 13.57 13.02 - -
  19 16.00 16.23 16.19 15.33 14.28 13.49 13.15 12.03
  26 16.18 16.39 16.36 15.54 14.59 14.28 14.02 13.20
 Februar   2 16.36 16.55 16.55 16.16 15.28 15.03 14.42 14.07
  9 16.54 17.12 17.14 16.38 15.57 15.35 15.17 14.47
  16 17.12 17.29 17.32 17.00 16.25 16.06 15.50 15.23
  23 17.30 17.46 17.51 17.22 16.51 16.35 16.21 15.56
 Mars   2 17.48 18.02 18.09 17.43 17.17 17.04 16.51 16.28
  9 18.05 18.18 18.27 18.03 17.42 17.31 17.19 16.58
  16 18.23 18.34 18.44 18.23 18.06 17.57 17.47 17.28
  23 18.40 18.50 19.02 18.43 18.31 18.24 18.15 17.58
  30 19.57* 20.05* 20.19* 20.03* 19.55* 19.50* 19.43* 19.27*
 April   6 20.14 20.21 20.36 20.24 20.20 20.18 20.12 19.58
  13 20.31 20.37 20.54 20.44 20.45 20.46 20.41 20.30
  20 20.48 20.53 21.12 21.05 21.12 21.15 21.13 21.04
  27 21.05 21.08 21.29 21.26 21.39 21.46 21.47 21.42
 Mai   4 21.23 21.24 21.47 21.48 22.09 22.21 22.25 22.27
  11 21.40 21.40 22.05 22.09 22.40 23.01 23.13 23.37
  18 21.56 21.54 22.22 22.31 23.16 23.56 - -
  25 22.12 22.08 22.38 22.52 00.00 - - -     
Juni   1 22.25 22.20 22.52 23.11 - - - - 
  8 22.36 22.29 23.03 23.27 - - - -
  15 22.43 22.35 23.10 23.37 - - - -
  22 22.45 22.38 23.13 23.41 - - - -
  29    22.44    22.37  23.11 23.37 - - - -     
 Juli   6 22.38 22.32 23.05 23.27 - - - - 
  13 22.28 22.24 22.54 23.11 01.00 - - -
  20 22.15 22.12 22.41 22.53 23.50 - - -
  27 22.00     21.59 22.25 22.32 23.11 23.41 00.09 -     
August   3 21.43 21.43 22.08 22.11 22.37 22.54 23.03 23.14
  10 21.24 21.27 21.49 21.48 22.06 22.16 22.19 22.18
  17 21.05 21.09 21.29 21.24 21.35 21.41 21.40 21.34
  24 20.45 20.50 21.08 21.00 21.05 21.07 21.05 20.55
  31 20.24 20.31 20.47 20.36 20.36 20.35 20.31 20.18
 September   7 20.03 20.11 20.26 20.12 20.07 20.04 19.57 19.43
  14 19.42 19.51 20.04 19.48 19.38 19.33 19.25 19.09
  21 19.20 19.31 19.42 19.23 19.09 19.02 18.53 18.35
  28 18.59 19.11 19.21 18.59 18.41 18.31 18.21 18.01
 Oktober   5 18.38 18.51 18.59 18.35 18.13 18.01 17.49 17.28
  12 18.17 18.32 18.38 18.11 17.44 17.31 17.18 16.54
  19 17.57 18.13 18.18 17.48 17.16 17.00 16.46 16.20
  26 17.38 17.55 17.58 17.25 16.48 16.29 16.13 15.45
 November   2 16.19* 16.38* 16.39* 16.03* 15.20* 14.58* 14.39* 14.08*
    9 16.02 16.22 16.21 15.42 14.53 14.26 14.04 13.29
  16 15.47 16.08 16.05 15.22 14.25 13.53 13.27 12.42
  23 15.33     15.56 15.51 15.05 13.58 13.17 12.40 -
  30 15.23 15.47 15.40 14.50 13.32 12.31 - -    
 Desember   7 15.15 15.41 15.33 14.39 13.07 - - - 
  14 15.12 15.38 15.29 14.34 12.46 - - -
  21 15.14 15.40 15.31 14.34 12.37 - - -
  28 15.19 15.45 15.36 14.40 12.52 - - -

NY



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 2018 brukes årgang A

Smårollingene, 3–5 år
I 2018 brukes årgang A

Miniorene, 6–9 år
I 2018 brukes årgang C

Power Points, 10–13 år
I 2018 brukes årgang C

Real Time Faith, 14–16 år
I 2018 brukes årgang C
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med  
Norsk Bokforlag  
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no 
eller til ordrekontoret  

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

2. Kvartal 2018
Tema: Forberedelser til endetiden
Rett før Jesu himmelfart sa han disse ordene til disiplene: 
«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min fars hus 
er det mange rom. Var det ikke slik hadde jeg sagt dere at jeg går og vil gjøre 
i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil 
jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er» (Joh 14,1-4). 
Disse ordene må ha gitt disiplene trøst, både når de ble sagt og i ettertid. I neste 
kvartal er det fokus på endetiden, men med blikket vendt mot Jesus. For også 
når vi lever i vanskeligheter er det viktig å fokusere på Jesus, hvem han er, hva 
han har gjort for oss, hva han gjør for oss og hva han vil gjøre for oss når han 
kommer igjen.

Lekseforfatteren Norman R. Gulley, har en doktorgrad i systematisk teologi og 
arbeider ved Southern Adventist University.

Lekse 1: Den kosmiske konflikten
Minnevers: Åp 12,17
Bibeltekster: Esek 28,1-2.11-17; 1 Mos 3,1-7, Åp 12,1-17; Rom 8,31-39; Åp 14,12.

Lekse 2: Daniel og endetiden
Minnevers: Dan 2,17
Bibeltekster: Luk 16,10; Dan 1,2; 3,1-6.13-18; 4,6; Joh 3,7.

3. Kvartal 2018
Tema: Apostlenes gjerninger

4. Kvartal 2018
Tema: Enhet i Kristus

1. Kvartal 2019
Tema: Åpenbaring



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

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

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

Fordi de samme bibelstudiene brukes i mange land, vil du kunne finne mange 
nyttige tips og ideer til hvert enkelt studium ved å gjøre et søk på internett. Det 
er mange kreative gruppeledere/sabbatsskolelærere som deler sine ideer. Du kan 
også få bibelstudiene på andre språk som en app til telefon eller nettbrett. Se listen 
under. 
 
SABBATH SCHOOL
http://www.sabbathschoolpersonalministries.org./sabbathschool
SHARING SCRIPTURE
http://www.sabbathschoolteacher.org
SABBATH SCHOOL UNIVERSITY
http://www.sabbathschoolu.org
ADULT BIBLE STUDYGUIDE AUDIO (produsert i Australia)
http://www.sabbathschoolu.podcast.php?channel=4
ANDROID APP
http://www.androidlib.com/android.application.com-su-sabbath_school-qpqqn.aspx
IPHONE AND IPAD APP
http://itunes.apple.com/us/app/sabbath-school/id363595588?mt=8

 
Deltakelse 
Det kan være utfordrende å få alle til å delta i en bibelstudiegruppe/sabbatsskole-
klasse, for det er noen som har større frimodighet og gir inntrykk av å ha større 
rett og evne til å lese og tolke. Pastoren, den rutinerte bibelgruppelederen eller en 
velformulert person, kan ha lavere terskel for å åpne munnen og bidra. Derfor er det 
spesielt viktig å planlegge at flest mulig skal få komme til orde. Det er kanskje også 
viktig å tenke over at det for de fleste er tryggere å delta dersom man har en kultur 
for å lytte og dele, heller enn å diskutere. Som gruppeleder kan man bidra til en slik 
kultur ved å komme med slike kommentarer: 



– Det var spennende. Takk, for at du delte ditt synspunkt. Er det flere som vil si 
noe?
– Interessant at vi ser forskjellig på dette. Takk for ditt innspill. Er det flere måter å 
se dette på?

I en liten bibelstudiegruppe kan man invitere alle til å delta ved å stille et spørs-
mål som alle svarer på. For eksempel ved at man tar runden rundt i gruppa til alle 
har fått anledning til å gi sitt svar eller dele sitt synspunkt. Dersom man leder en 
stor gruppe, kan folk få anledning til å svare på spørsmål to og to, før man eventu-
elt ber frivillige om å dele svaret med hele forsamlingen.

Ved å lese teksten først uten å legge for mange føringer, kan man også åpne opp 
for større deltakelse og mer spennende tolkninger på et senere tidspunkt. Salme 23 
kan brukes  som et eksempel. Først leser man bibelteksten. Deretter snakker man 
sammen om hva som ble lest. For eksempel: Her står det at Herren er min hyrde. 
Hva er en hyrde? Hva betyr det for en sau å ha en hyrde. 

Før man skal tolke eller anvende teksten, er det viktig å forstå sammenhengen 
den ble skrevet i. Hva sier bibelteksten til oss i dag? er kanskje ikke det beste spørs-
målet å begynne med. Først kan det være nyttig å finne ut hva teksten sa til dem 
den ble skrevet eller gitt til? Hva forsøkte David å formidle med denne salmen? Det 
er først når vi har svart på dette spørsmålet at vi er klare til å tolke og anvende for 
oss selv og vår egen situasjon.

Møblering og plassering er viktig når man skal legge til rette for gode samtaler. 
Det å sitte i sirkel kan bidra til å sende et signal om at vi snakker sammen, og da 
trenger ikke gruppelederen å være så mye mer enn en tilrettelegger. Dersom man 
står foran en forsamling hvor deltakerne sitter i rader, forventer de som regel at 
gruppelederen skal være den som bidrar mest. Da får man en mer krevende jobb og 
må planlegge mer dersom man ønsker deltakelse fra flest mulig.

 
Modeller for bibelstudium 
Det finnes mange modeller for bibelstudium. En mulighet er å lese Bibelen på tre 
forskjellige måter: Med mikroskop, teleskop og stetoskop. Først ser man på detal-
jene og de små bitene, deretter setter man dem inn i en større sammenheng. Til slutt 
lytter man til hjertet. Det er da man stiller spørsmålet: Hva sier teksten til meg? 
Hvordan rører dette ved mitt hjerte?
 
Lykke til med bibelstudiene og ta gjerne kontakt med meg på e-post eller telefon.  
 
Hilsen fra Nina Myrdal  
E-post: nina.myrdal@adventist.no 
Tlf. 32 16 16 75
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