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UTARBEIDELSE
Utarbeidelsen av bibelstudiene ledes av en komité med medlemmer fra verdensfeltet. 
Komiteens medlemmer er rådgivende redaktører, og de studiene som utgis hvert kvar-
tal, gjenspeiler komiteens synspunkter og representerer ikke bare eller nødvendigvis 
forfatterens hensikter.

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

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



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

Kristus og endetiden

Da Jesus hadde kort tid igjen på jorden, talte han trøstens ord 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 da 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. Og dit jeg går, vet dere veien» (Joh 
14,1–4).

De forsto ikke det han sa fullt ut, heller ikke tiden da løftet skulle oppfylles, men de 
fant sikkert trøst i det. Et rom i hans fars hus? Et sted som Jesus skulle gjøre i stand til 
dem? Det ville nok bli bedre enn alt de kunne vente seg her og nå. 

Jesus hadde allerede gitt dem en kortfattet oversikt over det som skulle skje før 
hans gjenkomst. Det var en slags «fremtidens historie», og det så ikke godt ut. Kriger, 
rykter om krig, nasjon mot nasjon, hungersnød og jordskjelv. Jesus sa at dette bare var 
«begynnelsen til veene». Det ville også bli forfølgelser, svik, bedrag og prøvelser. 

I dag kan vi se tilbake på historien og slå fast at nesten alt det Jesus advarte om, har 
skjedd slik han sa det ville utfolde seg. To store tidsprofetier er også oppfylt. Den første 
er «én tid og tider og en halv tid» (Dan 7,25; se også Åp 12,6.14; 13,5; 4 Mos 14,34), 
som begynte i 538 e.Kr. og endte i 1798). Og den lengste profetien, de 2300 dagene 
(Dan 8,14), gikk i oppfyllelse i 1844.

Da må vi jo leve ved «dagenes ende» (Dan 12,13). Men vi vet ikke når enden kom-
mer (og avsluttes med Jesu gjenkomst), og det behøver vi ikke å vite. Vi behøver bare 
å vite at den kommer, og at vi må være forberedt. 

Hvordan? Det beste svaret står nok i denne teksten: «Dere har tatt imot Kristus 
Jesus som Herre. Lev da i ham» (Kol 2,6). Det hender så mye i verden, og man har så 
mange teorier om endetiden at det er lett å bli avsporet. Vi kan komme til å tenke for 
mye på det vi tror vil føre frem til Kristi komme og for lite på Kristus selv. Han er 
nøkkelen til vår forberedelse.

Dette kvartalet studerer vi endetidens begivenheter, men ikke bare disse ting. Det 
egentlige fokuset er Jesus, men i sammenheng med endetiden og forberedelsen til 
den. Historiske datoer og verdensbegivenheter hører med. Historien hører med fordi 
Bibelen kobler den og endetiden sammen. Men selv i denne sammenhengen handler 
Skriften om Jesus, om hvem han er, hva han har gjort for oss og i oss og hva han skal 
gjøre når han kommer tilbake. Kristus og ham korsfestet må være sentrum for vår tro, 
eller som Paulus sa: «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere 
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enn Jesus Kristus og ham korsfestet» (1 Kor 2,2). Jo mer vi fokuserer på ham, jo   mer 
lik ham vi blir, desto mer adlyder vi ham, og desto mer forberedt vil vi være på alt som 
venter oss, både i nær fremtid og helt til slutt, den dagen da vi går inn til det «stedet» 
som Jesus har beredt for dem som elsker ham.

Norman R. Gulley er professor i systematisk teologi ved Southern Adventist University. 
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Ærlig talt, Gud! 

Av Harald Giesebrecht

Hvis du opplever motgang, kan det være en befri-
ende trøst å tenke at Jesus vil skape alt nytt. Men 
hvis du har det bra, og ellers ikke tar inn over deg 
verdens mange utfordringer, vil du kanskje la stu-
dier om verdens ende få ligge. Men hvis du tror at 
Gud vil alle mennesker godt, kan du både glede 
deg over hver dag, og du blir ikke nevneverdig 
urolig over at verdens timeglass begynner å renne 
ut. Da får du også lyst til å gjøre som Jesus, å 
engasjere deg i en ikke-voldelig kamp for å gjøre 
verden bedre. Harald Giesebrecht tar et oppgjør 
med fremstillinger av Gud som voldelig, psyko-
patisk og uforutsigbar. Hvis Jesus er Gud, har du 
ingenting å frykte. Han vil deg bare vel.

Heftet
Varenr. 3473
Ordinær pris: kr 226



Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følg ende tilleggs-
materiale som du kan få kjøpt på engelsk:

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

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

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

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

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

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

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

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

ordre@norskbokforlag.no



Studium 1

Den kosmiske konflikten

7. april

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

Bakgrunnsstoff
Esek 28,1.2;11–17; 1 Mos 3,1–7; Åp 12,1–17; Rom 8,31–39; Åp 14,12.

Minnevers
«Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i 
hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om 
Jesus» (Åp 12,17).

Den kosmiske konflikt, eller «den store konflikten», er det bibelske verdensbildet. 
Det danner bakteppet for dramaet som utspiller seg i universet. Synd, lidelse, død, 
nasjoners vekst og fall, evangeliets utbredelse, begivenhetene i den siste tid – alt 
dette skjer i den kosmiske konflikten. 

Denne uken skal vi se på noen steder hvor konflikten utfoldet seg. Den oppsto 
merkelig nok i et fullkomment vesen, Lucifer. Han førte opprøret til jorden og bedro 
andre fullkomne vesener: Adam og Eva. Fra disse to dreiepunktene, Lucifers fall 
og våre første foreldres fall fikk den store konflikten fotfeste, og har rast hele tiden 
siden. Vi er alle berørt av det kosmiske dramaet. 

Men en dag skal det ikke bare ta slutt, det skal ende med full seier til Kristus over 
Satan. Og enda bedre er det at på grunn av det som Jesus gjorde på korset, kan vi få 
del i hans seier. Og som en del av den seieren kaller Gud oss   til tro og lydighet mens 
vi venter på at alt det vi har blitt lovet i Jesus, skal finne sted ifølge løftet.
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Studium 1  /  7. april Søndag

ET FULLKOMMENT VESEN FALLER I SYND 

Hvis den kosmiske konflikten er bakteppet for Bibelens verdenssyn, reiser det flere 
spørsmål. Et av de viktigste er: Hvordan begynte det? Gud, som skapte universet, er 
kjærlighet. Derfor var nok ikke ondskap, vold og konflikt bygget inn i skapelsen fra 
først av. Konflikten må ha oppstått uavhengig av skapelsen og ikke som et nødven-
dig resultat av den. Likevel er konflikten en kjensgjerning, og vi er alle involvert. 

Les Esek 28,1.2.11–17 og Jes 14,12–14. Hva sies om Lucifers fall og ondskapens 
opphav?

Lucifer var et fullkomment vesen i himmelen. Hvordan kunne urett oppstå hos ham 
på et slikt sted? Det vet vi ikke. Kanskje det er derfor Paulus skriver om «lovløshe-
tens hemmelighet» (2 Tess 2,7).

Med unntak av den frie viljen som Gud har gitt alle sine fornuftsvesener, er det 
ingen grunn til Lucifers fall. «Det er umulig å forklare syndens opphav på en måte 
som kan begrunne dens eksistens. ... Synden har trengt seg inn, og ingen kan gi noen 
fornuftig forklaring på dens eksistens. Den er mystisk, uforklarlig. Å unnskylde den, 
er å forsvare den. Hvis man fant en unnskyldning for den eller kunne påvise noen 
grunn til at den burde eksistere, ville den opphøre å være synd.» – Alfa og Omega, 
bind 8, side 9–10 [GC 492,493]. 

Erstatt ordet synd med det onde, og uttalelsen fungerer like bra: Det er umulig å 
forklare det ondes opphav på en måte som kan begrunne dets eksistens. Det onde har 
trengt seg inn, og ingen kan gi noen fornuftig forklaring på hva grunnen er. Synden 
er mystisk, uforklarlig. Å unnskylde den er å forsvare den. Hvis man fant en unn-
skyldning for synden eller kunne påvise noen grunn til at den burde eksistere, ville 
den opphøre å være ondskap.

Hva med din fortid og den frie viljens bruk? Hvorfor bør vi da tenke oss godt om 
når vi bruker viljen?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  7. april

IKKE BARE HODEKUNNSKAP

Vi kan ikke forklare hvorfor det onde ble en del av vårt liv (siden det ikke kan rett-
ferdiggjøres), men Skriften sier at det oppsto i Lucifers sinn i himmelen. Ved siden 
av det vi vet fra Ellen G. Whites skrifter (se f.eks. kapitlet om ondskapens opprin-
nelse i Mot historiens klimaks), sier ikke Skriften stort om hvordan det begynte i 
himmelen. Men vi får opplysning om hvordan det oppsto på jorden. 

Les 1 Mos 3,1–7. Hva fant sted her som viser Adam og Evas skyld i det?

Det triste er at Eva visste hva Gud hadde sagt. Hun gjentok det: «Dere må ikke spise 
av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø» (1 Mos 3,3). Bibelen sier ikke noe 
om at de ikke skulle røre frukten, men hun visste at å spise den, ville føre til døden. 

Satan sa det stikk motsatte: «Dere skal slett ikke dø!» (1 Mos 3,4). 
Kunne kontrasten være større? Satan var varsom til å begynne med, men da han 

fikk Eva i tale og så at hun ikke sto ham imot, motsa han Gud helt åpenlyst. Og det 
tragiske er at Eva ikke manglet kunnskap. Hun kunne ikke si: «Jeg ante det ikke.» 

Hun visste det. 
Likevel handlet hun feil. Kunnskap i seg selv var ikke nok til å hindre Eva 

(og deretter Adam, som også kjente sannheten) fra å synde. Så vi må ikke tro at 
kunnskap alene kan redde oss nå. Ja, vi må vite hva Guds ord sier. Men vi må også 
overgi oss, så vi gjør det som Ordet sier. 

Gud sa det ene, Satan sa noe annet. Adam og Eva hadde kunnskap, men de 
valgte å lytte til Satan. Det er ikke mye som har endret seg i tidens løp. Hvordan 
kan vi unngå å gjøre samme slags feil? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  7. april

KRIG I HIMMELEN OG PÅ JORDEN

Adam og Eva styrtet verden i synd, ondskap og død. Man kan være uenig om de 
umiddelbare årsakene, eller hvem som hadde skylden, men ingen kan benekte den 
uro, vold, omveltning og konflikt som plager oss. 

Vi snakker om en kosmisk konflikt. Men om opprinnelsen til konflikten er aldri 
så kosmisk, utspiller den seg også her på jorden. Mye av bibelhistorien – fra synde-
fallet og frem til de begivenhetene i den siste tid før Jesu gjenkomst – er Bibelens 
skildring av den store konflikten. Vi står midt i ildlinjen. Guds ord forklarer hva som 
skjer, hva som skjuler seg bak elendigheten og hvordan det kommer til å gå.

Les Åp 12,1–17. Hvilke kamper (både i himmelen og på jorden) beskriver dette 
kapitlet?

Vi ser en konflikt i himmelen, og også konflikter på jorden. Det første slaget står 
mellom dragen (Satan, se Åp 12,7–9) og Mikael (hebraisk: «Hvem er som Gud?»). 
Opprøreren Lucifer ble kjent som Satan (motstanderen). Han er bare en skapning 
som kjemper mot den evige skaper, Jesus (Hebr 1,1.2; Joh 1,1–4). 

Lucifer gjorde opprør mot sin skaper. Den store konflikten handler ikke om guder 
i kamp med hverandre. Den handler om en skapning som reiser seg mot sin skaper. 
Opprøreren angriper også skaperverket.

Satan tapte kampen mot Kristus i himmelen, men angrep ham på jorden rett etter 
hans fødsel (Åp 12,4). Også her tapte han. Da han hadde tapt for Jesus i ørkenen og 
led sitt uopprettelige nederlag på korset, gikk Satan til krig mot Kristi folk. Denne 
krigen har rast gjennom mye av kristenhetens historie (Åp 12,6.14–16) og fortsetter 
til enden (Åp 12,17), til Satan står overfor et nytt nederlag, denne gangen ved Jesu 
gjenkomst. 

Les Åp 12,10–12. Hvilket håp gir disse versene midt i alle konfliktene vi har sett i 
de andre tekstene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



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

Onsdag Studium 1  /  7. april

MED DERE ALLE DAGER INNTIL VERDENS ENDE 

Åpenbaringen forutså den forfølgelsen Guds folk ville oppleve gjennom mye av 
kirkens historie. De 1260 profetiske dagene i Åp 12,6 (se også Åp 12,14) peker på 
1260 års forfølgelse mot kirken. 

«Disse forfølgelsene, som begynte under Nero, på den tiden da Paulus led 
martyrdøden, fortsatte med større eller mindre raseri i århundrer. De kristne ble 
anklaget for de mest fryktelige forbrytelser, og det ble sagt at de var skyld i store 
ulykker: hungersnød, pest og jordskjelv. Da de ble gjenstand for folkets hat og 
mistanke, sto angiverne klar og forrådte de uskyldige for vinnings skyld. De ble 
dømt som opprørere mot riket, som fiender av religionen og en plage for samfunnet. 
Et stort antall ble kastet til ville dyr eller brent levende i amfiteatrene.» – The Great 
Controversy, side 40.

Samtidig flyktet kvinnen (kirken) ut i ødemarken (Åp 12,6). Hun er fremstilt med 
to vinger som en ørn. Dette antyder en flukt dit hvor det var hjelp å finne. Hun ble 
passet på i ørkenen, og slangen, eller Satan, kunne ikke få tak i henne (Åp 12,14). 
Gud har alltid bevart en rest, også under store forfølgelser, og han vil gjøre det igjen 
i endetiden. 

Da Jesus talte om farene i de siste dager, sa han til sitt folk: «Jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende» (Matt 28,20). Hvordan forstår vi dette løftet i lys av at 
mange av hans etterfølgere har lidd martyrdøden? (se Rom 8,31–39 og Matt 10,28). 

Ingenting – verken forfølgelse, hungersnød eller død – kan skille oss fra Guds 
kjærlighet. At Kristus er hos oss, både nå og i endetiden, betyr ikke at vi blir spart 
for smerte, lidelse, prøvelser eller til og med døden. Vi har aldri fått løfte om at vi 
skal bli spart for dette her i livet. Men Jesus og det han har gjort for oss, betyr at vi 
kan leve i håpet og løftet om at Gud er med oss   i prøvelsene, og at vi har forsikrin-
gen om evig liv i en ny himmel og en ny jord. Vi kan leve med håp om at uansett 
hva vi opplever her, kan vi som Paulus være sikre på at «nå ligger rettferdighetens 
seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den 
store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal 
komme» (2 Tim 4,8). Vi som har «ventet på at han skal komme», kan også ha dette 
håpet.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  7. april

LOVEN OG EVANGELIET

Navnet syvendedags adventist åpenbarer mye av det vi står for. Den syvende dag 
peker på sabbaten, som er uttrykk for at vi tror, ikke bare på dette budet, men også 
alle de ti andre. Adventist-delen peker på vår tro på Jesu annet komme, en sann-
het som ene og alene skyldes det Kristus gjorde da han døde for oss. Derfor peker 
navnet syvendedags-adventist på to viktige og uatskillelige sider ved sannheten for 
vår tid: loven og evangeliet. 

Hvordan viser disse tekstene at loven og evangeliet hører sammen?

Jer 44,23 

Rom 3,20–26

Rom 7,7

 

Evangeliet er godt nytt: Det gode budskap om at vi som har syndet og brutt Guds lov, 
kan få tilgivelse for våre synder og overtredelser ved troen på det som Kristus gjorde 
for oss på korset. Og vi har fått kraft til å holde hans lov helt og fullt. 

Derfor er det ikke så merkelig at Guds folk i de siste dager skildres på en ganske 
spesiell måte når den store konflikten raser som verst.

Les Åp 14,12. Hvordan avslører denne teksten sammenhengen mellom loven og 
evangeliet?

Syvendedags adventistene er et folk som tror på lydighet mot Guds lov. Hvordan 
kan vi vise andre at dette ikke er lovtrelldom, men en naturlig følge av å elske 
Gud og være takknemlig for frelsen? Hvordan bekreftes dette av tekster som  
5 Mos 11,1 og 1 Joh 5,3?

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 1  /  7. april

TIL ETTERTANKE 

Les Åp 12,9–12 og Alfa og Omega, bind 1, side 11–21 [PP 33–43].

«Så lenge alle skapte vesener anerkjente kjærlighetens troskap, var det fullkommen 
harmoni i hele universet. For de himmelske hærskarer var det en glede å oppfylle 
skaperens hensikt. De frydet seg ved å gjenspeile hans herlighet og forkynne hans 
pris. Så lenge kjærligheten til Gud hadde førsteplassen, var skapningenes kjærlighet 
til hverandre preget av tillit og uselviskhet. Ingen mislyd brøt den himmelske 
harmoni. Men så skjedde det en forandring i denne lykkelige tilstand. Det var en 
som misbrukte den frihet Gud hadde gitt sine skapninger. Synden oppsto hos ham 
som ved siden av Kristus var mest æret av Gud.» – Alfa og Omega, bind 1, side 
12–13 [PP 35]. 

Legg merke ordene «kjærlighetens troskap». Disse ordene peker på den kjens-
gjerning at kjærlighet fører til trofasthet. En mann som elsker sin kone, viser denne 
kjærligheten med troskap. Slik var det i himmelen, og det burde være slik med oss 
og vårt gudsforhold. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvilke bibelske bevis peker på Satans rolle i den store konflikten? Hvordan 

kan vi hjelpe andre å forstå at Satan er et personlig vesen og ikke bare et 
symbol på det onde i menneskehjertet?

2.  Vi er vi blitt velsignet med mye kunnskap om Bibelens sannhet. Men hvorfor 
er denne kunnskapen ikke nok til å frelse oss? Hva mer trenger vi enn bare 
intellektuell kunnskap?

3.  Hvordan har du opplevd Jesu nærvær i ditt liv? Hvordan kan dette hjelpe deg i 
vanskelige tider?

4.  Snakk mer om uttrykket «kjærlighetens troskap». Hvordan kan denne tanken 
gi oss en bedre forståelse av sammenhengen mellom lov og nåde, tro og ly-
dighet? Hva lærer det om friheten som er en del av kjærligheten? Hvordan kan 
vi vise «troens kjærlighet» her og nå?
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• Marshalløyene er en øynasjon i 
Stillehavet, halvveis mellom Hawaii 
og Australia.

• Man taler engelsk og marshal-
lesisk.

• Ca. 50 % er pinsevenner, 1 % er 
adventister (i Guam-Micronesia-
området er det 5565 medlemmer,  
22 kirker og 15 grupper).

7 .  ap r i l

BØNN FOR EN SLEM GUTT
Elisa Albertsen (21), Marshalløyene

Elisa Albertsen var lærer i barnehagen ved adventist-
skolen på øya Ebeye i Marshalløyene. Lille Lomon 

kunne ikke sitte stille og ville være ute hos de små 
barna. Han begynte å knipe de andre, og Elisa lot ham 
sitte alene. Da hylte han som en ulv.

Mange av de andre 19 barna var også urolige, de bet 
og klønte hverandre og læreren.

Elisa snakket med Lomons tante. Guttens mor og 
alkoholiserte far bodde på en annen øy, så han bodde hos 
tante og onkel på Ebeye.

Elisa syntes synd på Lomon. Han trengte kjærlig-
het og omsorg. Hun la også merke til at han kom på skolen med blåmerker. Fetteren kom med et 
blått øye. Elisa skjønte at det skjedde ting hjemme, men skolen kunne ikke gjøre stort. Barnevern 
fantes ikke.

Elisa sluttet å fortelle familien om Lomons oppførsel. Hun gikk gråtende hjem og spurte Gud: 
”Hva skal jeg gjøre med ham? Jeg vil jo at han skal få et godt skoleår.”

Hun følte at det raste en åndelig kamp i klasserommet. ”Det er nå barna lærer gode og dårlige 
vaner,” sa hun. ”Satan vil fange barna når de er små slik at han kan ødelegge deres forhold til Jesus.”

Elisa følte at hun skulle be hver dag, for hver enkelt elev og deres familie, og om at Gud måtte 
fylle klasserommet med sin kjærlighet.

Elisa lot Lomon sitte igjen når han hadde vært slem, og så ba hun med ham hver gang. Hun 
lærte ham å be. ”Takk for dagen i dag, takk for min mat. Jeg er lei for at jeg forstyrret undervis-
ningen i dag og slo en av de andre. Tilgi meg og hjelp meg å høre etter og være snill i morgen.”

En dag mens de ba sa Lomon: ”Frøken, kan jeg få sette på plass stolene?” For første gang ville 
han hjelpe til!

To uker etter at Elisa startet sin bønneliste var klasserommet ganske annerledes.
Lomon begynte å rydde når andre rotet. Han prøvde å stoppe slagsmål og foreslo å gi hveran-

dre en klem i stedet.
De andre barna ble også snillere. De lærte å si ”unnskyld”, og ”jeg tilgir deg” og tilby en klem. 

Guds kjærlighet fylte rommet.
Lomon fikk en spesiell plass i Elisas hjerte. En del av offeret 13. sabbat går til adventistskolen 

på Ebeye der klasserommene må utbedres. Takk for at du gir!

Lomon, ”grov sjø”, er ikke guttens virkelige navn.

Elisa forteller om sin reise her: bit.ly/Elisa-Albertsen



Daniel og endetiden
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Bakgrunnsstoff
Luk 16,10; Daniel 1;2; 3,1–6; Åp 13,11–15; Dan 3,13–18; Joh 3,7; Daniel 4;6.

Minnevers
Kongen tok til orde og sa til Daniel: Sannelig, deres gud er gud over alle guder 
og herre over alle konger. Han åpenbarer mysterier, siden du har greid å åpen-
bare dette mysteriet (Dan 2,47).

Herren hadde store planer for det gamle Israel. «Dere skal være et kongerike av pre-
ster og et hellig folk for meg» (2 Mos 19,6). Denne hellige nasjonen skulle være hans 
vitnesbyrd for verden om at bare Jahve var Gud (se Jes 43,10.12). Dessverre levde 
ikke nasjonen opp til sitt hellige kall. Til slutt ble den ført i fangenskap til Babylon. 

Gud kunne bruke noen av jødene som sine vitner, til tross for det katastrofale 
fangenskapet. Gjennom Daniel og hans tre medfanger ville han til en viss grad 
oppnå det som han ikke fikk utrettet med Israel og Juda. Disse mennene var et slags 
eksempel på hva Israel som nasjon skulle ha vært og gjort.

Ja, de levde langt fra de siste dager både i tid og sted. Men vi kan finne trekk og 
egenskaper hos disse mennene som kan tjene som modeller for oss, et folk som ikke 
bare lever i endetiden, men som er kalt til å være vitner om Gud for en verden som, 
i likhet med hedningene ved hoffet i Babylon, ikke kjenner ham. Hva kan vi lære av 
dem?
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SøndagStudium 2  /  14. april

TROFAST I SMÅTT

Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også 
uredelig i stort (Luk 16,10). 

Det er fort gjort å være «uredelig i smått». Problemet er ikke at det som er «smått», 
er så viktig. Det er det ikke. Det er derfor det er «smått». De fleste av oss vet av egen 
eller andres erfaring at problemet er at det første kompromisset fører til det neste, og 
så til stadig flere, til vi blir «uredelig i stort» også. 

Med dette i bakhodet går vi til Dan 1 og den første fortellingen om de fire judeer-
nes opplevelser i det babylonske fangenskapet. 

Les Dan 1. Hvordan er den holdningen som Daniel, Hananja, Mishael og Asarja 
inntok et bilde på hva Israel burde ha vært for folkeslagene? Se også Mos 5,6–8; 
Sak 8,23.

Teksten sier ikke uttrykkelig at de var «ti ganger visere» enn alle andre (Dan 1,20) 
takket være kostholdet, men sammenhengen er tydelig nok. Kapitlet sier også at Gud 
ga dem denne kunnskapen og visdommen. Herren var altså i stand til å arbeide med 
dem på grunn av deres trofasthet mot ham når de nektet å spise Babylons urene mat. 
De var lydige, og Gud velsignet deres lydighet. Ville ikke Gud ha gjort noe lignende 
for det gamle Israel som et folk hvis de hadde fulgt Bibelens lære like flittig og 
trofast som disse fire ungdommene? Selvsagt. Og vil han ikke også gjøre det for oss i 
dag, i de siste dager, hvis vi er trofaste?

Siden vi har fått så mye lys og sannhet, må vi stille oss spørsmålet: Har vi vært 
trofaste og lydige mot det vi har fått? Og hvordan kan hver enkelt av oss innta 
standpunkter som gjør oss til mektige vitner for Gud?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 2  /  14. april

DANIELS YDMYKHET

Daniel 2 har hjulpet utallige mennesker til å tro på Bibelens Gud. Det gir gode 
fornuftsbeviser, ikke bare for Guds eksistens, men for hans forutviten. Kapitlets 
åpenbaring om Guds forutviten beviser hans eksistens.

Les Dan 2. Hvordan gir kapitlet et overbevisende bevis for Guds eksistens? 
Hvordan er dagens Europa skildret i boken (Dan 2,40–43). Hvordan kunne en som 
levde for 26 århundrer siden, ha gitt en så nøyaktig beskrivelse av situasjonen uten 
at Gud hadde vist ham det?

Daniel ga Gud hele æren for det som ble åpenbart for ham. Han kunne ha skrytt av 
at hans velkjente visdom og forstand gjorde at han kjente kongens drøm og kunne 
tolke den! Men Daniel visste bedre. De bønnene han og de andre ba (Dan 2,17–23), 
viste deres avhengighet av Gud. Ellers ville de ha omkommet sammen med resten av 
vismennene.

Senere minnet Daniel kongen om at ingen av hans profesjonelle vismenn, ånde-
manere eller trollmenn kunne fortelle drømmen. Men Gud i himmelen kan avsløre 
mysterier fordi han er den eneste sanne Gud. 

Med sin ydmykhet og avhengighet av Gud var Daniel i stand til å være et godt 
vitne. Og hvis han viste ydmykhet den gang, burde vel vi være enda mer ydmyke i 
dag? Vi har jo en åpenbaring av frelsesplanen som Daniel ikke forsto, og hvis noe 
skulle kunne gjøre oss ydmyke, må det vel være Jesu offer på korset.

Hva burde korset lære oss om ydmykhet? Hva sier det, ikke bare om vår egen 
syndighet, men også om vår avhengighet av Gud for å bli frelst? Tenk på hvor du 
ville være uten korset. Hva kan du rose deg av, annet enn korset? Se Gal 6,14.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 2  /  14. april

GULLSTØTTEN

Man har lenge vært klar over sammenhengen mellom Dan 3 (historien om de tre 
hebreerne på Dura-sletta) og Åp 13, med skildringen av forfølgelsen av Guds folk, 
både i tidligere og i de siste tider.

Sammenlign Dan 3,1–6 med Åp 13,11–15. Hva er likt i de to avsnittene? 

Begge steder står spørsmålet om tilbedelse sentralt, påtvunget tilbedelse. Tidens 
politiske maktapparat krever en tilbedelse som bare Herren har rett på.

Les Daniel 3,13–18. Hva kan historien lære oss, ikke bare om hva vi skal oppleve i 
de siste dager, men også hvordan vi skal håndtere det som kommer? 

Nebukadnesar var verdens mektigste leder. Han spottet dem og deres Gud: «Finnes 
det da noen gud som kan berge dere fra min hånd?» Det fant han snart ut, for senere 
sa han: «Velsignet er Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, som har sendt sin 
engel og berget sine tjenere. De satte sin lit til ham og trosset kongens befaling. De 
våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen» (Dan 3,28).

Da kongen så mirakelet, var han overbevist om at det var noe spesielt med den 
Gud disse menneskene tilba. 

Men tenk om de ikke var blitt fridd fra flammene. De visste jo at det var en mu-
lighet (Dan 3,18). Hvorfor ville de likevel ha gjort rett i ikke å adlyde kongen, selv 
om det betydde at de ville bli levende brent? Denne historien er et vitnesbyrd om 
deres tro og vilje til å stå for sin overbevisning, koste hva det koste ville.

Hvordan kan vi være sikre på at vi vil være like trofaste som dem når spørsmålet 
om tilbedelsen oppstår i de siste dager? Hva får oss til å tro at vi vil være trofaste 
i noe så stort som den siste krisen, hvis vi ikke er trofaste i det som er «smått»?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 2  /  14. april

HEDNINGENES OMVENDELSE

Daniel 3 sluttet med at Nebukadnesar erkjente den sanne Guds eksistens og makt. 
Men kunnskap om Gud og hans myndighet er ikke det samme som å ha opp-
levd den nye fødsel, som Jesus sa var avgjørende for frelse (se Joh 3,7). Mannen 
Nebukadnesar var alt annet enn omvendt. 

Les Dan 4,30. Hva var hans problem? Se også Joh 15,5; Apg 17,28; Dan 5,23.

Men kapitlet slutter med at Nebukadnesar forsto at all sann makt finnes i Gud, og 
uten Gud er han ingenting. 

«Den en gang stolte monarken var blitt et ydmykt Guds barn. Den tyranniske 
herskeren ble en vis og medfølende konge. Han hadde trosset og foraktet himmelens 
Gud, men nå anerkjente han Den høyestes makt og gjorde sitt beste for å fremme 
respekt for Jahve og hans folks lykke. Han som er kongenes konge og herrenes 
herre, hadde irettesatt Nebukadnesar. Kongen hadde endelig lært den leksen som 
alle herskere må lære – at sann storhet består i sann godhet. Han aksepterte Jahve 
som den levende Gud og sa: ‘Jeg, Nebukadnesar, lover, priser og ærer nå himmelens 
konge. For alle hans gjerninger er sanne og hans veier rette. Han kan bøye dem som 
er hovmodige i sin ferd.’» – Prophets and Kings, side 521.

Les Daniel 4,35. Hvilke sannheter om Gud ga Nebukadnesar også uttrykk for? 

Dan 4 ender med at en hedning anerkjenner den «hebraiske» Guds autoritet, her-
redømme og makt. Denne scenen er en forløper for det som skjedde i den første 
menighet. Jøder vitnet, og Gud viste sin kraft. Da lærte hedningene sannheten om 
Herren og begynte å forkynne den for verden.

Les Joh 3,7. Når vi prøver å forestille oss begivenhetene i den siste tid, tenker vi 
gjerne på dødsstraff, tilbedelse og forfølgelse. Hva sier Jesus om andre ting som 
forbereder mennesker for endetiden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 2  /  14. april

DANIELS TROFASTHET

Les Daniel 6 og svar på følgende spørsmål:

1. Hva forteller Dan 6,4.5 om Daniels karakter? Hva kan disse versene lære oss om 
hvordan vi blir oppfattet?

2. Hvilke paralleller i dette kapitlet knytter an til den siste tids begivenheter slik de 
er skildret i Åpenbaringen? Se Åp 13,4.8.11–17.

3. Tenk deg i Daniels sted i denne situasjonen. Hvilken begrunnelse eller hvilket 
argument kunne han ha brukt for ikke å be? Altså: Hvordan kunne han ha rettferdig-
gjort å ikke gjøre det han gjorde og dermed slippe å bli kastet i løvehulen?

4. Hvorfor tror du at Daniel fortsatte å be som han alltid hadde gjort, selv om det 
ikke var nødvendig?

5. Hva sa kong Dareios (Dan 6,16) allerede før Daniel ble kastet i løvehulen som 
viste at han kjente til hvor mektig Daniels Gud var? Hva sier han som avslører hva 
Daniel har fortalt kongen om den Gud som han tilbad og tjente?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 2  /  14. april

TIL ETTERTANKE

«Idet vi nærmer oss slutten på denne verdens historie, bør vi være spesielt 
oppmerksomme på Daniels profetier, fordi de særlig angår vår tid. De må ses i 
sammenheng med den siste boken i Det nye testamentet. 

Satan har fått mange til å tro at det ikke er mulig å forstå de profetiske deler av 
Daniels bok og Johannes’ åpenbaring. Men der er et klart løfte om en spesiell vel-
signelse ved å studere disse profetiske bøkene. Om Daniels syner som gjaldt de siste 
dager, ble det sagt at ingen av de ugudelige skulle skjønne noe. «Men de forstandige 
skal forstå.» [Dan 12,10] Med tanke på den åpenbaring som Kristus gav Johannes 
som veiledning for Guds folk ned gjennom tidene, ble dette løftet gitt: «Salig er den 
som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem og tar vare på det som der står 
skrevet. Åp 1,3.» – Alfa og Omega, bind 3, side 285–6 [PK 547,548].

Vi pleier gjerne å lese Daniels bok i lys av nasjoners vekst og fall, dommen (Dan 
7,22.26; 8,14) og Guds folks endelige befrielse i trengselstiden (Dan 12,1). Men 
denne uken så vi at boken også har eksempler på hva det vil si å være forberedt på 
prøvelser og forfølgelse når de måtte komme. I den forstand har disse historiene 
viktige budskaper til oss i de siste dager. Sant nok, det kan være godt å kjenne til 
«dyrets merke» og «trengselstiden» og kommende forfølgelser. Men hvis vi ikke har 
hatt den erfaringen med Gud som vi trenger, vil all denne kunnskapen bare for-
dømme oss. Mer enn noe annet trenger vi den opplevelsen av å bli «født på ny» som 
Daniel og de andre hadde. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Les Daniels bønn i kapittel 9,3–19. Hvordan viser denne bønnen at Daniel 

forsto hva nåde er og at Gud elsker oss og frir oss ut av sin egen nåde og ikke 
på grunn av vår godhet eller fortjeneste? Hvorfor er det så viktig ikke bare å 
forstå, men å oppleve dette?

2. Snakk sammen om de utfordringene som de tre hebreerne (Daniel 3) og 
Daniel (Dan 6) sto overfor da deres religiøse praksis ble truet av politiske 
myndigheter. Hvilke likheter finner du i de to fortellingene? Hvilke forskjeller? 
Og hva kan de si oss om hvordan vi kan være gode vitner ved å være trofaste?

3. Hva betyr det å være «født på ny»? Hvorfor sa Jesus at vi «må bli født på ny»? 
(Joh 3,7).
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14 .  ap r i l

DANSESTED BLIR SKOLE
Nojab Lemari (66), Marshalløyene

Ebeye er en øy i Mikronesia der det var 12 000 innbyggere i 1980, da Adventistkirken påtok 
seg å drive sykehuset der jeg var sykepleier. Min mann var øyas politimester, og vi var en 

betydelig jordeier på øya.
Adventistkirken drev sykehuset i fire år. Oversykepleier Jerry Whitland ba min mann og meg 

med på bibelstudier. Og min fetter Tommy Kilma, som var adventistpastor, ville starte kirke og 
skole. Min mann og andre stammeledere lot ham bruke en av våre bygninger som skole. Det var 
et gammelt dansested og bingolokale, og ble nå til barnehage og skole fra høsten 1980. 

Før kirken kunne bruke skolen til møter, holdt vi gudstjenester hjemme hos oss. Vi fortsatte 
med bibelstudier i tre år. Det ble en kamp. Jeg var fra et strengt hjem, og far ledet forsamlingen på 
Namu når pastoren var borte. Men min mann og jeg ble døpt i 1983 og var de første adventistene 
på Ebeye.

Far likte det ikke. En søndag jeg vasket klær, sa han: ”Hva er det med deg? Bryter du budet og 
arbeider på søndag?” Jeg åpnet min bibel og leste for ham fra Matt 28,1 og Luk 23,54. Etter det 
sa han ikke et vondt ord om at jeg holdt sabbat. Han skiftet ikke mening, men han skjønte at jeg 
hadde funnet sabbatens Herre.

Skolen på Ebeye vokste fort. I 1987 flyttet den til en større bygning, et tidligere varehus som 
familien vår eide. Der ble pensumet utvidet til å dekke førskole til 12. klasse. 

Folk har sagt at jeg alltid smiler. Jeg har hatt mine prøvelser, men når veien er stengt, åpner 
Gud en ny. I 1987 måtte min mann flys til Hawaii til hastebehandling for lungeabscess. Det så 
ikke lovende ut. Men vi ba, og min mann forlot sykehuset fem dager senere, i god helse. Han 
døde i 2017, 67 år gammel.

Noen år senere fikk en av mine nevøer en sønn. Hodet vokste og vokste. Han måtte sendes til 
Hawaii. Han hadde væske i hodet, sa legene.

Da flyet landet i Honolulu kl. 03, sa jeg: ”La oss be først”. Vi ba i flyet og igjen mens vi ventet 
på sykehuset. Legen fant ingen væske. Hodet hadde normal størrelse igjen. Han var helbredet!

Jeg tror på bønnens makt. Gud får meg til å smile. Jeg gir ham alt, og han vil gi meg alt.

Nojab Lemari er pensjonert fra stillingen som oversøster ved sykehuset og en av støttene i menigheten i 

Ebeye. En del av offeret 13. sabbat går til nødvendige utbedringer på den gamle skolen som hun og hennes 

mann ga kirken i 1987.

Du kan se Nojab og hennes sønn her: bit.ly/Nojab-Lemari-RD



Jesus og Åpenbaringen

21. aprilStudium 3
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Bakgrunnsstoff
1 Kor 10,1–11; Åp 12,1–17;19,11–15; Ef 1,20; Åp 11,19;1,10–18.

Minnevers
Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har 
seiret og satt meg med min Far på hans trone (Åp 3,21).

Selv en overfladisk lesning av NT avslører en viktig sannhet: NT er direkte knyttet 
til GT. Gang på gang viser evangeliene og brevene til hendelser eller utsagn i GT, 
direkte eller indirekte. Og Jesus talte om at «Skriftene» må «oppfylles» når de taler 
om ham og hans tjeneste (se Matt 26,54.56; Mark 14,49; Joh 13,18; 17,12). 

Det samme kan man si om Åpenbaringen. Det er bortimot umulig å forstå Bibe-
lens siste bok uten GT, og spesielt Daniels bok. Derfor studerer vi ofte begge bøkene 
sammen. 

En viktig side ved Åpenbaringens henvisninger til GT er at de, sammen med 
resten av boken, viser oss Jesus. Åpenbaringen handler om Jesus, hvem han er, hva 
han har gjort for sitt folk og hva han vil gjøre for oss ved tidens ende. Ethvert fokus 
på begivenhetene i den siste tid må nødvendigvis ha Jesus i sentrum. Det har da også 
Åpenbaringen. Denne uken skal vi se på Jesus i denne boken.
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ÅPENBARINGENS OPPBYGNING

Noe av det som Daniel og Åpenbaringen har til felles, er de to grunnleggende 
delene: historiske og eskatologiske begivenheter (endetidsbegivenheter). Disse 
begrepene hører sammen i begge bøkene. Vi kan se de historiske hendelsene som 
forløpere for store og globale hendelser i de siste tider. Ved å studere hva som 
skjedde i gammeltestamentlig tid, kan vi altså få innsikt i hva som vil skje i våre 
dager, og fremover. Men dette prinsippet gjelder ikke bare Daniel og Åpenbaringen. 

Les 1 Kor 10,1–11. Hva sies om prinsippet som er omtalt ovenfor?

Sist uke så vi at noen av historiene i Daniel (Dan 3,6.15.27 og 6,6–9.21.22) var 
lokale historiske hendelser som til en viss grad avspeiler endetidsbegivenheter i 
Åpenbaringen. Når vi studerer disse historiene, kan vi få innblikk i noe av det Guds 
folk får oppleve i større målestokk. Det viktigste punktet er kanskje likevel at vi kan 
være sikre på den endelige utfrielsen. Åpenbaringen forsikrer de troende om seier.

Med noen unntak består den historiske delen av Åpenbaringen av kapitlene 1–11, 
etterfulgt av endetidskapitlene 13–22. 

Les Åp 12,1–17. Hvor skal vi plassere dette kapitlet, historiske eller endetidsbegi-
venheter, og hvorfor? 

Som man ser, tilhører dette kapitlet begge avdelingene. Hvorfor? Fordi det handler 
om historiske konflikter – Satans utkastelse fra himmelen (Åp 12,7–9), hans angrep 
på Jesus-barnet (Åp 12,4) og forfølgelsen av kirken i historiens løp (Åp 12,14-16) – 
etterfulgt av en skildring av djevelens angrep på en rest av kirken i endetiden (Åp 
12,17). 

Det har blitt sagt at en av de tingene vi kan lære av historien, er at vi aldri lærer 
av den. Tanken er at samme når folk lever, vil de gjøre de samme feilene. Hvordan 
kan vi unngå dette, når vi har så mye historie å lære av?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BILDER AV JESUS 

Les tekstene nedenfor. De bruker forskjellige navn om Jesus, og i noen tilfeller 
beskrivelser av ham og hva han har gjort, gjør, eller vil gjøre. Hva lærer tekstene 
om Jesus?

Åp 1,5

Åp 1,18

Åp 5,8

Åp 19,11–15

Åp 21,6

Dette er bare noen av de mange tekstene i Åpenbaringen som skildrer Jesus i ulike 
roller og funksjoner. Han er Lammet, en tittel som peker på hans første komme, da 
han ga sitt liv for våre synder. «Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny 
deig! Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, Kristus» (1 Kor 5,7). 
Han er også den som «var død, men se, jeg lever i all evighet» (Åp 1,18), en hen-
visning til hans død og oppstandelse fra de døde. «Slik står det skrevet: Messias skal 
lide og stå opp fra de døde tredje dag» (Luk 24,46). Og Åp 19,11–15 skildrer ham ved 
hans gjenkomst, når han kommer tilbake til jorden med kraft og herlighet og dom. 
«For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og 
da skal han lønne hver og en etter det han har gjort» (Matt 16,27).

Hvordan kan vi hver dag gjøre Jesu liv, død, oppstandelse og gjenkomst til fokus 
for vår eksistens og grunnlaget for våre moralske valg?
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HELLIGDOMSSYMBOLENE I ÅPENBARINGEN

Foruten de to store delene har Åpenbaringen også et annet strukturelt lag. Det er 
bygget rundt den hebraiske helligdommen. Dette helligdomsmotivet er ikke begren-
set til én av de to hoveddelene, men går igjen i begge. 

I den jordiske helligdommen begynner man i forgården, ved brennofferalteret, der 
dyrene ble drept. Etter dyrets død, som symboliserer korset, skulle presten gå inn i 
helligdommens første avdeling, som var et bilde på det Jesus gjorde i den himmel-
ske helligdommen etter sin himmelfart. Dette er symbolisert ved at Jesus går blant 
lysestakene (Åp 1,13).

Les Åp 4,1.2. Hva står den åpne døren for? Hvor er dette? Se også Apg 2,33; 5,31; 
Ef 1,20; Hebr 10,12.13; Sal 110,1; Åp 12,5.

Kort etter sin himmelfart ble Kristus innviet i Det hellige i helligdommen i himme-
len gjennom denne første åpne døren. Når vi ser Kristus første gang i Åpenbaringen, 
står han foran lysestakene i den første avdelingen i helligdommen i himmelen (se Åp 
1,10–18).

Les Åp 11,19. Hva skal man legge i dette at da helligdommen i himmelen ble åpnet, 
kunne Johannes se paktens ark, som sto i den andre avdelingen i den jordiske hel-
ligdommen? (se 3 Mos 16,12–14).

Bildet av paktens ark i den himmelske helligdommen er en ubestridelig henvisning 
til Det aller helligste, eller den andre avdelingen i helligdommen i himmelen. I 
Åpenbaringen ser vi ikke bare Jesu todelte tjeneste, men også at hendelser i himmel 
og på jord er forbundet. Midt i prøvelsene som er skissert i Åpenbaringen, har vi 
forsikringen om at «hele himmelen er med og bereder et folk til å stå på Herrens 
beredelsesdag. Det er som om himmelen og jorden er kommet hverandre svært nær.» 
– Livet sammen med Gud, 30. oktober [ML 307].

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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28 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 8

Onsdag Studium 3  /  21. april

KRISTUS I ÅPENBARINGEN: 1. DEL

Alt i Åpenbaringen, fra oppbygningen til innholdet, har ett formål: Å vise oss Jesus 
Kristus.

Derfor begynner boken med ordene «Jesu Kristi åpenbaring» (Apocalypsis Iesou 
Christou). Dette forstås vanligvis som (1) «åpenbaringen fra Jesus Kristus», eller  
(2) «åpenbaringen om Jesus Kristus» (Åp 1,2). At det er en «åpenbaring», er et argu-
ment mot dem som tror Åpenbaringen er for vanskelig å forstå. Hvorfor ville Herren 
ha tatt med denne boken i Bibelen hvis han ikke hadde ment at den skulle forstås av 
den som leser teksten? 

Les Åp 1,1–8. Hva sier disse versene om Jesus?

I Åpenbaringen blir Kristus fremstilt som «herren over jordens konger» (Åp 1,5), og 
mot slutten av boken omtales han som «kongers konge» (Åp 19,16). Midt i all verdens 
forvirring kan vi være trygge på at vår Herre og frelser har kontroll. 

I Åp 1,5 er det en klar henvisning til Kristus som løsningsmann. «Han elsker oss 
og har fridd oss fra våre synder med sitt blod» er et vers som peker på soningsdøden 
på korset. Han har ikke bare rettferdiggjort oss, men også helliget oss (1 Kor 6,11). 
I slike tekster kan vi finne frelsesvisshet, for vi ser at Jesus er den som vasker bort 
våre synder. Vi kan ikke gjøre det selv. 

Les Åp 1,7. Hva sier dette om Jesus?

Sentralt i hele kristentroen er løftet om Kristi gjenkomst «med skyene». Jesus 
kommer igjen, det er en bokstavelig gjenkomst, en hendelse som hele verden skal 
være vitne til, en begivenhet som en gang for alle gjør slutt på lidelse, kaos og øde-
leggelser her i verden og oppfyller løftet om evigheten.

Hva lærer Åp 1,8 om Jesus? Hvilket håp kan vi finne i dette verset som kan gi oss 
trøst i alle prøvelser?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KRISTUS I ÅPENBARINGEN: 2. DEL

Les Åp 1,10–18. Hva sier Jesus om seg selv der? 

I disse versene leser vi at Jesus står i den første avdelingen av helligdommen i him-
melen. Åpenbaringen av ham i denne rollen var så stor at Johannes falt ned for ham 
i frykt. Jesus, som alltid trøster, sier at han ikke skal være redd og peker på at han 
er Alfa og Omega, den første og den siste – ord som viser hans evige eksistens som 
Gud. Senere taler han om sin død og oppstandelse, og håpet som oppstandelsen gir. 
Jesus har nøklene til «døden og dødsriket». Han sier altså det samme som han sa til 
Marta ved brorens død, ord som Johannes også skrev: «Jeg er oppstandelsen og livet. 
Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på 
meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» (Joh 11,25.26). 

Jesus peker på håpet om oppstandelsen, kristentroens endemål. For hvilket håp 
har vi uten dette? 

Les Åp 22,7.12.13. Hva avslører disse versene også om Jesus?

«Kristus Jesus er Alfa og Omega, 1 Mos i GT og Åpenbaringen i NT. De møtes 
i Kristus. Adam og Gud blir forsonet ved den andre Adams lydighet, han som 
overvant Satans fristelser og rettet opp Adams skandaløse nederlag.» – SDA Bible 
Commentary, bind 6, side 1092, 1093. Ja, Jesus er begynnelsen og enden. Han skapte 
oss i begynnelsen, og han vil gjenskape oss på den ytterste dag. 

Fra begynnelse til slutt, mens den viser oss både historien og endetidsbegivenhe-
ter, er Åpenbaringen likevel Apocalypsis Iesou Christou, Jesu Kristi åpenbaring. Og 
i alle våre studier om de siste ting må han stå i sentrum.

Hvordan kan vi hver dag ha Jesus som midtpunktet for vårt liv? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«I Åpenbaringens bok skildres dybdene i Gud. At denne inspirerte boken er blitt 
kalt «åpenbaringen», benekter at den er forseglet. En åpenbaring er noe som er 
‹blitt kjent. Herren selv åpenbarte for sin tjener Johannes hemmelighetene i denne 
boken. Han mener at alle bør studere den. Dens sannheter er gitt til alle som lever i 
endetiden, men ble også skrevet for alle som levde samtidig med Johannes. Noen av 
begivenhetene som er skildret i Åpenbaringens bok, gjelder fortiden. Andre foregår 
nå. Noen belyser avslutningen av den store kampen mellom mørkets makter og 
himmelens fyrste, og noen åpenbarer seiersgleden hos de frelste på den nye jord.»  
– Alfa og Omega, bind 6, side 399 [AA 584]. 

Tekstene vi har studert denne uken, både i begynnelsen og slutten av boken, viser 
hvor fokusert Åpenbaringen er på Jesus. Tross alle GT-hentydningene til historiske 
hendelser lærer Åpenbaringen oss mer om Herren Jesus. Se også Åp 3,14; 5,5.6; 7,14; 
19,11–16 for enda flere av Åpenbaringens tekster om ham. Når vi legger sammen 
disse tekstene, får vi en mektig fremstilling av Jesus og hva han burde bety for oss 
som sier at vi er hans etterfølgere. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hva kan vi slutte av at hele NT henviser så ofte til GT? Hva burde det si oss om 

Skriftens betydning for vår tro og hvor alvorlig vi må ta Guds ord? Hvordan 
kan vi beskytte oss mot forsøk på å redusere Skriftens betydning i vårt og 
kirkens liv?

2.  Bla gjennom Åpenbaringen og finn så mange andre tekster som mulig som 
handler uttrykkelig om Jesus. Les tekstene høyt i gruppen. Hva sier de 
om Herrens natur, verk, kraft og karakter? Hvilken trøst henter du i disse 
tekstene?

3.  Hvordan kan vi ha håp og trøst i løftet om de dødes oppstandelse i en verden 
som er preget av død?
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• Marshalløyene ligger i snitt 2 m 
over havflaten. Det er verdens mest 
utsatte land når vannet stiger pga. 
klimaendringer.

• Over 1000 fiskearter og 250 koral-
larter holder til i det klare vannet 
ved Marshalløyene.

• I 2011 satte myndighetene av et 
område på 2 mill. km2 der hai er 
fredet.

• Det finnes minst 22 haiarter i 
havet rundt Marshalløyene.

21 .  ap r i l

EN NIENDEKLASSINGS MAKT
Kamlitha (62) Marshalløyene

Det var tenåringssønnen Fredrick som fortalte Kam-
litha om sabbaten. Hun hadde sendt ham til adven-

tistskolen på øya Ebeye. Men hun ville ikke høre om en 
kirke som hadde møter på lørdag. Likevel var hun glad 
for at hun hadde sendt ham dit. Det var nær hjemmet, 
ga kristen skolegang, og studentmisjonærene underviste 
bedre engelsk enn på andre skoler.

Fredrick fortsatte å fortelle henne om bibelske 
sannheter og minnevers han hadde lært. Kamlitha var 
imponert, men ville ikke gå i adventistkirken. Men det 
var OK at han ble døpt.

Kamlitha ba mye. Hun ba Gud vise henne hvilken 
kirke som lærte Bibelens sannhet. Så satte tørken inn. 
Hun måtte slå følge med andre som hver dag gikk for å 
hente vann fra en militærbase. I køen traff hun Andrea, en studentmisjonær fra England. De møt-
tes tre dager på rad, og den tredje dagen foreslo Andrea at de kunne lese Bibelen sammen. Noe 
sånt hadde Kamlitha aldri gått med på før, men nå kom Andrea hjem til henne hver dag i en uke.

”Når hun la frem Guds ord, rørte det ved meg, og jeg ville ta dåp,” sa Kamlitha. Og Fredrick 
var henrykt!

Etter dåpen ble Kamlitha bedt om å jobbe som lærerassistent på skolen og satt i menighetssty-
ret. Hun ga seg også til å be en masse. I to år ba hun for sin mann, Harold. Han var kjederøyker 
og drakk en masse etter arbeidsdagens slutt ved militærbasen. Han gikk med på å ta bibelstudier 
og overga seg til Jesus.

Kamlitha og Harold sendte alle sine åtte barn til adventistskolen, og fire ble døpt. To barnebarn 
gikk også der. Harold (60) jobber ennå på basen og er forstander i menigheten. Møtene holdes på 
skolen, der 60 kommer hver uke.

Kamlitha underviser i marshallesisk på adventistskolen og gir bibelstudier til folk. Fem er 
blitt døpt. Nå planlegger hun å besøke atollen Maloelap, der hun er fra, for å fortelle om Jesu 
gjenkomst. 150 mennesker bor der.

Mange har fått et nytt liv fordi Fredrick begynte på adventistskolen i Ebeye i 2003. En del av 
offeret 13. sabbat går til utbedring av skolen. Takk for misjonsgavene!

Se Kamlitha og Harold her: bit.ly/Kamlitha-Bulles
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Bakgrunnsstoff
Joh 14,9; Sef 3,17; Joh 1,1–3; Rom 8,38.39; Sal 91,15.16; Åp 14,6.7; Ef 1,4.5.

Minnevers
Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss 
og sendt sin Sønn til soning for våre synder (1 Joh 4,10).

Dette er en fascinerende og avgjørende forskjell på kristendommen og andre reli-
gioner: De legger vekt på hva deres grunnleggere har lært dem, men ikke hva deres 
grunnleggere har gjort for dem. Og det er fordi det som grunnleggerne kan ha gjort 
for dem, ikke kan frelse dem. De kunne bare prøve å lære folket å «redde» seg selv.

De kristne understreker ikke bare det Jesus lærte, men også det han gjorde, for det 
er det eneste som kan redde oss.  At Kristus ble menneske (Rom 8,3), døde på korset 
(Rom 5,8), sto opp igjen (1 Pet 1,3) og gjør tjeneste i himmelen (Hebr 7,25), er det 
eneste som frelser oss. Vi blir ikke frelst av noe i oss selv. «Om man rasket sammen 
alt som er godt og hellig og edelt og elskelig i mennesket, og så forteller Guds engler 
at dette bidrar til menneskets frelse eller gjør noen fortjent til noe, ville utsagnet ha 
blitt forkastet som høyforræderi.» – Tro og gjerninger, side 19,20 [FW 24]. 

Denne sannheten er spesielt viktig for oss i møte med endetidens farer og bedrag.
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FARS KJÆRLIGHET

Kort tid før korset talte Jesus med sin indre krets om hvordan man kan komme til 
Faderen gjennom ham. Det var da Filip sa: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss» 
(Joh 14,8). 

Hva svarte Jesus? Joh 14,9. Hva sier svaret om Faderen? Hvilke misoppfatninger om 
Gud skulle svaret oppklare?

Noen sier at GTs Gud er en rettferdig Gud mens NTs Gud er full av barmhjertighet, 
nåde og tilgivelse. De skaper et falsk skille mellom de to. Vi finner den samme Gud, 
med de samme trekkene, i hele Bibelen.

En av grunnene til at Kristus kom til vår verden, var for å åpenbare sannheten 
om Gud Faderen. Feilaktige forestillinger om ham var spredt gjennom århundrene, 
ikke bare blant hedningene, men også av Guds utvalgte folk. «Jorden ble mørk på 
grunn av misoppfatningen av Gud. Satans bedragerske makt måtte brytes hvis de 
mørke skyggene skulle spres, så verden igjen kunne vende tilbake til Gud.» – Alfa 
og Omega, bind 4, side 13 [DA 22]. Dette var noen av grunnene til at Jesus kom hit 
til verden. 

Gud forandrer seg ikke. Hvis vi kjente alle fakta om hendelser i GT, ville vi se 
at han er like barmhjertig der som i NT. Skriften sier at «Gud er kjærlighet» (1 Joh 
4,8), og han endrer seg ikke. «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig 
tid» (Hebr 13,8). 

Husk også det var GTs Gud som hang på korset.
Han er også nådig og barmhjertig, sen til vrede (Sal 145,8). Guds kjærlighet 

svikter ikke (Sal 143,8), og han gleder seg over sine (Sal 147,11). Gud vil gi sitt folk 
fremtid og håp (Jer 29,11). I sin kjærlighet vil han ikke lenger skjenne på dem, men 
juble over sitt folk med fryd (Sef 3,17). Det er slik Gud Faderen virkelig er.

Tenk på at Jesus representerer Gud Faderen. Hvorfor er denne sannheten full av 
håp, spesielt for dem som noen ganger kan være redde for Gud?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________
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KRISTI KJÆRLIGHET

Synd skilte mennesket fra Gud. Det åpnet en gapende kløft mellom dem, og med 
mindre denne kløften ble lukket, var mennesket dømt til evig utslettelse. Det skulle 
noe helt spesielt til for å løse syndens problem og gjenforene en syndig menneskehet 
med en rettferdig og hellig Gud. Det krevde at en som var like evig og like guddom-
melig som Gud selv ble menneske for så å gi sitt liv for våre synder.

Les Joh 1,1–3.14 og Fil 2,5–8. Hva lærer disse tekstene oss om Jesus?

Kristus var evig og ikke avhengig av noen eller noe for sin eksistens. Han var Gud 
– ikke bare av utseende, men Gud selv. Hans egentlige natur var guddommelig og 
evig. Jesus beholdt denne guddommeligheten, men ble menneske for å holde loven 
som menneske og dø som stedfortreder for alle som har brutt loven, og det er jo alle 
(Rom 3,23). 

Kristus ble menneske uten fordeler fremfor andre mennesker. Han holdt Guds lov, 
ikke med sin indre guddommelige kraft, men ved å stole på den samme ytre gud-
domskraften som enhver annen har tilgang til.

Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske. Den som «bærer alt ved sitt mektige 
ord» (Hebr 1,3), var «det lille barnet som lå i krybben» (Luk 2,16). Dette betyr at han 
som «er før alt, og i ham blir alt holdt sammen» (Kol 1,17), er den samme som var 
barn og «gikk fram i alder og visdom» (Luk 2,52). Mannen det sies om at «uten ham 
er ikke noe blitt til» (Joh 1,3), var den man «hengte på et tre og drepte» (Apg 5,30). 

Alt dette åpenbarer Kristi kjærlighet for oss, og Kristi kjærlighet er et uttrykk for 
Fars kjærlighet til oss. Vi har mye å være glade og takknemlige for!

Les Rom 8,38.39. Hvordan gir det vi leser i dagens avsnitt god grunn til å stole på 
det Paulus skriver?

__________________________________________________________________________________________________________________
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ÅNDENS KJÆRLIGHET

Den hellige ånd er blitt nesten like mye misforstått som Faderen. Noen teologer har 
tenkt på Ånden som kjærligheten mellom Faderen og Sønnen. Ånden er med andre 
ord bare hengivenheten mellom Faderen og Sønnen. Slik blir han redusert til et for-
hold mellom to medlemmer av guddommen uten selv å være medlem.

Men Skriften beviser hans personlighet. Vi blir døpt i hans navn, ikke bare Fa-
derens og Sønnens navn (Matt 28,19). Ånden opphøyer Kristus (Joh 16,14). Ånden 
overbeviser folk (Joh 16,8). Han kan bli bedrøvet (Ef 4,30). Han er talsmann, hjelper 
(NKJV) og rådgiver (RSV). Han underviser (Luk 12,12), går i forbønn (Rom 8,26) og 
innvier (1 Pet 1,2). Kristus sa at Ånden veileder oss til hele sannheten (Joh 16,13).
Kort sagt, Den hellige ånd er Gud akkurat som Faderen og Sønnen er det. Sammen 
er de én Gud.

Alt det Ånden gjør, åpenbarer guddommelig kjærlighet. Hva gjør han, for eksempel? 
Luk 12,12; Joh 16,8–13; Apg 13,2.

Det største beviset på at Den hellige ånd er Gud, er Kristi inkarnasjon. Jesus ble født 
av Den hellige ånd (Matt 1,20). Bare Gud kunne «skape» på denne måten. 

Den hellige ånd er i stand til å utføre to motsatte mirakler for Kristus. Først førte 
han den allestedsnærværende Kristus inn i Marias liv. Han steg legemlig opp til 
himmelen begrenset i et menneskes kropp. For det andre representerer Ånden Kris-
tus, som er begrenset av sin menneskelighet, og utretter enda et annet uforklarlig 
mirakel slik at han er stede for troende mennesker rundt om i verden. 

Slik arbeider Den hellige ånd sammen med Faderen og Sønnen på våre vegne. 
«Guddommen ble full av medfølelse for menneskene, og Faderen, Sønnen og Den 
hellige ånd ga seg selv hen for å virkeliggjøre frelsesplanen.» – Counsels on Health, 
side 222.

Faderen, Sønnen og Den hellige ånd elsker oss like mye og arbeider for å frelse 
oss inn i Guds evige rike. Hvordan kan vi da ignorere så stor en frelse?

Hvor mye trøst kan vi hente i den kjensgjerning at både Faderen, Sønnen og Den 
hellige ånd arbeider for vår evige glede?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FRELSESVISSHET

Noen kristne lurer på om de blir frelst. De mangler visshet og lengter etter å kjenne 
sin fremtid for evig og alltid. De strever med å være god nok og vet at de kommer til 
kort. De ser på seg selv og finner liten oppmuntring for livsreisen. 

Hvem har vel ikke stunder da vi lurer på om vi skal nå frem når vi ser avgrunnen 
mellom Jesu karakter og vår, eller når vi leser at: «trang er den porten og smal er den 
veien som fører til livet, og få er de som finner den» (Matt 7,14). 

Hvis vi skal bli forberedt på endetiden, må vi ha frelsesvisshet. Vi må fryde oss over 
frelsen for å kunne gå fremtiden uredd i møte. Vi har sett at alle personene i guddom-
men arbeider for å frelse oss. Dermed kan og bør vi leve i visshet om frelsen. 

Les tekstene nedenfor. Hva gir de av håp og forsikring om frelsen og det Gud både 
har gjort og lover å gjøre for oss?

Sal 91,15.16

Joel 3,4.5

Joh 10,28 

Rom 10,9–13

1 Joh 5,11–13

Vi er kalt og befalt å leve et hellig liv, men dette livet er resultatet av å være frelst av 
Kristus, ikke et middel til å oppnå frelsen. Visst må vi være trofaste inntil døden, 
men vi må alltid ta tilflukt i gaven som vårt eneste håp om frelse. Guds folk vil vise 
seg å være trofaste og lydige i de siste dager, en trofasthet og lydighet som bunner i 
vissheten om hva Kristus har gjort for dem.

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DET EVIGE EVANGELIUM 

Les Åp 14,6.7. Hva er det evige evangelium? 

Evangeliet omtales som «evig». Dette er enda et bevis på Guds uforanderlighet. En 
Gud som alltid er den samme, har et uendret evangelium. Dette evige evangeliet 
gir visshet til alle som vil ta imot det. Evangeliet åpenbarer Guds uforanderlige 
kjærlighet, og dette budskapet må ut til verden. Alle må få høre tilbudet, derfor har 
Gud kalt sitt folk til å forkynne det. 

«I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, 
hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på for-
hånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus» (Ef 1,4.5). Hva sier 
dette om hvor «evig» evangeliet er?

Utvalgt i ham «før verdens grunnvoll ble lagt». Det er vel et «evig» evangelium! Alt 
før verdens skapelse var Guds plan at vi skulle bli frelst i ham. 

Se på noen av ordene i teksten: «utvalgte», «avgjorde på forhånd», «gode vilje», 
«rett til å være hans barn». Legg merke til hvor tydelig disse to versene peker på 
Guds ønske om at vi skal ha evig liv «i ham». Og det at Gud hadde gjort alt dette i en 
evig fortid (se også 2 Tess 2,13; 2 Tim 1,9) viser hans nåde. Frelsen skyldes ikke det 
vi kan utrette eller noe et menneske har gjort seg fortjent til. Frelsestanken oppstår 
hos en Gud som er kjærlighet. Hvordan skulle frelsen kunne skyldes noe vi kan 
gjøre hvis vi ble utvalgt til å få denne frelsen i ham allerede før vi ble til? Det er opp 
til oss å ta imot eller avvise tilbudet.

Og hvordan har dette valget blitt åpenbart i de utvalgtes liv? «Å stå for hans an-
sikt, hellige og uten feil» (Ef 1,4). Dette er vi også utvalgt til.

Vi er kalt til å spre «det evige evangelium» til verden som en del av endetidsbud-
skapet før Kristi gjenkomst. Hvorfor må vi kjenne og oppleve virkeligheten i «det 
evige evangelium» i vårt eget liv før vi kan dele det med andre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Vi kan ha frelsesvisshet, men det må ikke gjøre oss arrogante. Er det noe slikt som 
falsk frelsesvisshet? Selvsagt. Jesus advarte mot det: «Ikke enhver som sier til meg: 
’Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske 
Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert 
ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger 
ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere 
som gjør urett!’» (Matt 7,21–23).

Disse menneskene gjorde to feil. 1) De kan ha gjort store ting i Herrens navn, 
men de gjorde ikke Herrens vilje, som var å følge hans lov. Jesus sa ikke: «Bort fra 
meg, dere som ikke var syndfrie» eller dere som ikke var «feilfrie» eller som «ikke 
var fullkomne». Nei, han sa de «gjorde urett», en oversettelse av anomian, eller 
«uten lov». 2) Legg merke til hvor opptatt de var av seg selv og det de hadde utrettet: 
Har vi ikke gjort dette i ditt navn? Eller: Gjorde vi ikke det i ditt navn? Eller: Gjorde 
vi ikke dette andre og alt i ditt navn, også? Hør her! Hvor langt bort fra Kristus må 
de ha vært siden de peker på sine gjerninger i et forsøk på å rettferdiggjøre seg for 
Gud? De eneste gjerningene som frelser oss, er Kristi gjerninger, og de tilregnes oss 
ved troen. Det er vår frelsesvisshet, og den er ikke i oss selv eller i våre gjerninger, 
men bare i det som Kristus har gjort for oss. Vil du ha frelsesvisshet? Hold Guds lov 
og sett all din lit til Kristi rettferdighet. Da får du all den frelsesvisshet du trenger.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Martin Luther skal ha sagt: «Når jeg ser på meg selv, vet jeg ikke hvordan jeg 

kan bli frelst. Når jeg ser på Jesus, vet jeg ikke hvordan jeg kan gå fortapt.» 
Hvilken visdom finnes i disse ordene? Hvorfor er det en god idé å ha denne 
tanken for øye hele tiden?

2.  Tenk mer på den kjensgjerning at vi er utvalgt til frelse fra før verden ble til. 
Hvorfor betyr det ikke at alle blir frelst? Hvis folk ikke blir frelst, er det da 
fordi Gud ikke har utvalgt dem, eller skyldes det deres valg? Snakk om dette i 
klassen.

3.  Hvordan kan tanken om den store konflikten gjøre det lettere å håndtere ond-
skapens virkelighet, også i en verden som Faderen, Sønnen og Den hellige 
ånd elsker?
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MEKSIKANER OFRET ALT
Nerly Macias Figueroa (32), Marshalløyene

Som 17-åring bestemte jeg meg for at jeg ville forlate 
staten Chiapas i Mexico og bli misjonær. Dette hus-

ket jeg da jeg var ferdig på universitetet. Men jeg hadde 
ikke råd til flybillett. Jeg ba Gud gi meg en jobb hvis jeg 
skulle bli misjonær.

To dager senere ringte de fra adventistenes sykehus 
i delstaten Tabasco. De ansatte meg som sjefsdietetiker. 
Jeg skulle planlegge alle måltider. Nå kunne jeg spare 
opp til å bli misjonær.

Året etter søkte jeg. Rektor på Ebeye-skolen i Marshalløyene ga meg jobb. Jeg ba Gud om 
hjelp til å komme til Ebeye.

Tre dager før jeg skulle bestille billett, døde onkel. Han hadde mye gjeld, og familien hadde ikke 
penger. Så jeg ga dem sparepengene og ringte til rektor i Ebeye og sa at jeg ikke hadde råd til å kom-
me. Den kvelden ba jeg: ”Du ga meg drømmen om å bli misjonær, Gud. Hvorfor kan jeg ikke dra?”

Det gikk et år, og jeg hadde igjen nok til å dra. Men så ble søsteren min stygt skadet i en 
ulykke, og jeg ga henne sparepengene. Igjen måtte jeg forklare hvorfor jeg ikke kom til Ebeye.

Det gikk to år, og jeg la misjonærdrømmen på hylla. Jeg hadde det godt, men en kveld jeg lå 
og funderte på bil- og huskjøp, husket jeg Ebeye.

Jeg husket løftet, men sa til Gud: Jeg arbeider på et adventistsykehus og gjør det for deg. 
Hvorfor forlate jobben og dra til et annet land?

Jeg ventet på svar, men kunne bare tenke: Ebeye, Ebeye, Ebeye. 
Så jeg ba: ”OK, men gi meg visum til USA hvis du vil jeg skal til Ebeye.” Da kunne jeg fly via 

Los Angeles og Honolulu. Ellers ble det for dyrt.
Det er ikke lett å få visum til USA fra Mexico, så jeg ringte rektoren på Ebeye og ba om et 

brev jeg kunne ta med til ambassaden.
Før møtet på ambassaden ba jeg: ”Gud, jeg har det godt og vil ikke bli misjonær. Før ja, men 

ikke nå. Ikke gi meg noe visum.”
”Hvorfor vil du ha visum,” spurte funksjonæren. ”Fordi jeg skal være misjonær i Marshall-

øyene,” sa jeg. Han så på dataskjermen, ba ikke om brevet fra rektor eller noe annet.
”OK,” sa han til slutt. ”Du får visumet om en måned.”
Jeg flyttet til en øy midt ute i Stillehavet. Ett år er gått, og jeg angrer ikke. Bare ett barn i min 

femteklasse var fra et adventisthjem. Fem av mine elever ble døpt dette året. Noen sier: ”Hvorfor 
forlot du jobben i Mexico? Nå har du ingenting.” 

Men jeg har alt. Jeg er lykkelig her, og Gud har en plan. 

Du kan se Nerly på bit.ly/Nerly-Macias

• Det er tre adventistskoler i 
Marshalløyene: en barneskole og 
en 0-12-skole på Majuro, og en 
0-12-skole på Ebeye.

• Den første adventistskolen i Mars-
halløyene ble startet i 1968, i Laura 
på Majuro.
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Bakgrunnsstoff
Rom 8,3; Joh 1,29; Åp 5,12; Hebr 7,1–28;9,11–15; 3 Mos 16,13; Hebr 9,20–23.

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 (Fil 2,9.10).

Hebreerbrevet taler om Jesus i helligdommen i himmelen, og sier: «dit Jesus gikk 
inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øversteprest av samme slag som 
Melkisedek» (Hebr 6,20).

Bibelen, og særlig NT, taler om Kristi rolle som øversteprest i helligdommen i 
himmelen – en rolle han tok etter at han hadde fullført oppgaven som vårt offer her 
på jorden (se Hebr 10,12).

Denne uken vil vi se på Kristi tjeneste i helligdommen i himmelen. Hans arbeid 
som forbeder er avgjørende for forberedelsen av hans folk, så de kan være beredt 
på endetiden. Vi har fått denne formaningen: «Guds folk bør ha en klar forståelse 
av helligdommen og det som foregår der. Alle behøver personlig kjennskap til 
den gjerning vår store øversteprest utfører. Ellers kan de ikke øve den tro som er 
nødvendig i denne tiden, eller fylle den plassen Gud har bestemt for dem.» – Alfa og 
Omega, bind 7, side 408 [GC 488].

Hva foretar Kristus seg for oss i helligdommen i himmelen, og hvorfor er det så 
viktig å forstå det, spesielt i de siste dager?
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DET STØRSTE OFFER

Studiet av Kristi store offer bidrar sterkt til å forberede de troende på endetiden. Folk 
ser ofte på målet foran dem, og det gir mening. Men det er også godt å innse at målet 
ligger bak. Vi taler om Golgata. Målet som Jesus nådde for oss, kan ikke omstøtes, 
det er endelig og gir også visshet om målet som ligger foran.

Les Rom 8,3; 1 Tim 1,17;6,16; 1 Kor 15,53. Hvorfor sendte Gud sin Sønn til verden? 

Gud sendte Kristus som et syndoffer for å fordømme synden i kjødet. Hvordan skal 
det forstås? Som et udødelig vesen kunne Kristus ikke dø. Derfor ble han menneske, 
han tok vår dødelighet på seg, slik at han faktisk kunne dø i vårt sted. 

Selv om han var Gud og hadde Guds natur, ble Jesus «mennesker lik». Han 
fornedret seg og «ble lydig til døden» på korset (Fil 2,6–8). På en måte som kun Gud 
kjenner, døde Kristi guddommelighet ikke da Jesus døde på korset. På en eller annen 
måte som overgår vår forstand var hans guddommelighet taus i de ni månedene i 
mors liv og i dagene i graven, og Jesus brukte den ikke til å hjelpe sin menneskelige 
side mens han levde her. 

Les Luk 9,22. Hva sier dette om formålet med Kristi død?

Kristus ble født for å dø. Vi kan forestille oss at det aldri var et øyeblikk i evigheten 
da han var fri for tanken om spotten, piskingen, slagene og korsfestelsen som han 
skulle gjennom. Dette er en enestående kjærlighet som er uten sidestykke før hans 
tid, og som ikke fullt ut er forstått. 

Hva annet kan vi mennesker gjøre i møte med en slik kjærlighet enn å falle ned 
og tilbe i tro og lydighet? Hva sier korsets virkelighet oss om hvor verdiløse men-
neskelige meritter er?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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GUDS LAM 

Les Joh 1,29; Åp 5,12;13,8. Hvilket bilde har disse tekstene felles, og hvordan 
hjelper det oss å forstå frelsesplanen?

Da døperen Johannes kalte Jesus «Guds lam», var det en henvisning til helligdom-
men. Han viste til Kristi død for synd som den eneste oppfyllelsen av alle ofringene 
av lam, og alle andre offerdyr i det hebraiske helligdomsritualet, som var slaktet som 
syndoffer. De fire evangeliene er historien om hva Jesus gjorde i sin rolle som Guds 
lam som tar bort verdens synd.

Men historien om Jesus og det han gjør for vår frelse, ender ikke i evangeliene, 
ikke engang med hans død og oppstandelse. 

Fra første stund tar Hebreerbrevet opp temaet Kristus som øversteprest i hel-
ligdommen i himmelen etter hans tjeneste som offerlammet. Fra den første omtalen 
av ham i denne rollen etter korset (Hebr 1,3), viser boken til Jesus som øversteprest. 
Hebr 7,1–28 gir en detaljert skildring av hans verk i helligdommen i himmelen.

Les Hebr 7,1–28. Hva sier forfatteren om Jesus?

Det sentrale er at Jesus Kristus har et bedre prestedømme enn prestene fra Arons 
slekt i den jordiske helligdomstjenesten. Men i stedet for et jordisk prestedømme 
i en jordisk helligdom har vi en himmelsk øversteprest som gjør tjeneste for oss i 
helligdommen i himmelen. Når vi retter blikket mot Jesus, kan vi se på ham som vår 
øversteprest i helligdommen i himmelen.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VÅR ØVERSTEPREST

Les Hebr 7,24–27;8,6. Hvilket håp får vi i disse versene? 

Kristus kan frelse helt og fullt fordi han har kvalifikasjoner som ingen annen prest 
kunne ha. Han er Gud og kan tilgi synd. Han har et evig prestedømme. Han går i 
forbønn for sitt folk med samme medfølelse som da han helbredet de syke og trøstet 
de ensomme. Han er også menneske, men ble født syndfri, og slik levde han. Og som 
den syndfrie døde han under byrden av alle menneskers synd. Så bare han, Gud-
mennesket, kan gå i forbønn for syndere i himmelen. 

Disse tekstene viser også at Kristi offer var én gang for alle. Det skulle bare skje 
en gang for å bringe frelse til ethvert menneske. 

For hvordan kunne et slikt offer ikke være tilstrekkelig for alle mennesker når 
man tenker på hvem det var som døde på korset?

Les Hebr 9,11–15. Hva har Kristus oppnådd for oss gjennom sin død og tjeneste i 
himmelen?

Hebr 9,12 sier at Kristus «kjøpte oss fri for evig». Det greske ordet som er oversatt 
«kjøpte fri», betyr også «utfrielse». Det er det samme ordet som brukes i Luk 1,68, 
da Sakarja sa at Gud har «sett til sitt folk og forløst det». Henvisningen til Kristi 
blod – blodet av det eneste tilstrekkelige offeret – betyr at det var Kristus som brakte 
oss denne forløsningen, denne utfrielsen (fordi han var offerlammet). Og evangeliets 
store budskap er at Kristus gjorde dette, ikke for sin egen skyld, men for oss, og det 
gjelder alle som tar imot hans offer for dem.

Tenk på det faktum at Kristus har «kjøpt oss fri for evig», og det var først etter at 
han hadde fullført dette at han begynte sitt verk i helligdommen i himmelen på 
våre vegne. Hvilket håp gir dette oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VÅR TALSMANN

Synden hadde ført til en fryktelig atskillelse mellom Gud og menneskene, men gjen-
nom Kristi offerdød føres vi til Gud og kan fortsette å ha adgang til ham. Se Ef 2,18; 
1 Pet 3,18. 

«Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget, dit 
Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øversteprest av 
samme slag som Melkisedek» (Hebr 6,19.20). Hva har Kristus gjort for oss, ifølge 
disse versene?

Les Hebr 4,24. Hva sier denne teksten at Kristi arbeid går ut på?

Jesus går foran, han har gått inn som vår representant i helligdommen i himmelen, 
frem for Guds ansikt for vår skyld. Jesus står altså for Faderen og viser til sin fortje-
neste i forsoningen, at han har frikjøpt oss for evig. 

Ja, da vi tok imot Jesus, ble våre synder tilgitt, og vi sto tilgitt og rene foran Gud. 
Men etter omvendelsen, synder vi også iblant, enda så mange løfter om seier vi har 
fått. Da taler Jesus vår sak som vår øversteprest i himmelen. Han er talsmann for 
den omvendte synderen, han viser ikke til vår fortjeneste (vi har ingen), men til sin 
fortjeneste på våre vegne overfor Faderen. «Derfor kan han også fullt og helt frelse 
dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem» 
(Hebr 7,25).

Hvem er den gjenfødte kristne som ikke føler behov for Kristi fortsatte nåde og 
nåde? Vi har fått det nye livet i Jesus, og vårt liv har blitt et helt annet. Men vi for-
står vel vårt konstante behov for tilgivelse? Så hvorfor er kunnskapen om Kristus 
som vår øversteprest så viktig for oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN STORE SONINGSDAGEN 

Hebreerbrevet lærer at den jordiske helligdomstjenesten var en modell av det som 
skjer i helligdommen i himmelen, som Kristus kom og innviet som vår øversteprest. 
Den jordiske tjenesten med de to avdelingene og dens offer- og rensningsritualer er 
bare «en etterligning og en skygge av den himmelske. Det ser vi av ordet Moses fikk 
fra Gud da han skulle reise telthelligdommen» (Hebr 8,5).

Og akkurat som den jordiske helligdommen besto av to rom, Det hellige og Det 
aller helligste, slik er det også med Kristi tjeneste i helligdommen i himmelen. I den 
jordiske helligdommen var domsbegrepet representert på forsoningsdagen, som re-
sulterte i rensing av helligdommen. Se 3 Mos 16. Dette var den ene gangen i året da 
øverstepresten gikk inn i det andre rommet, Det aller helligste (3 Mos 16,12–14) for å 
utføre renselse og forsoning på vegne av folket.

Les Hebr 9,20–23. Hva skulle renses, og hvorfor er dette en henvisning til Kristi 
tjeneste på forsoningsdagen? 

Ordene om at helligdommen i himmelen også måtte renses, har overrasket mange. 
Men når vi forstår det som en henvisning til forsoningsdagen, forsvinner problemet. 
Hebr 9,23 viser at det Kristus gjør i helligdommen i himmelen, er det sanne uttrykk 
for hva den jordiske øverstepresten gjorde under den årlige forsoningsdagen i 
israelittenes helligdom. Den jordiske prestens tjeneste ved rensingen av den jordiske 
helligdommen foregrep det Kristus en dag ville gjøre i den himmelske. Teksten sier 
ikke at denne rensingen finner sted straks etter Kristi himmelfart. Ut fra studiet av 
Daniels bok kan vi se at denne fasen av hans tjeneste begynte i 1844. Vi er kristne i 
de siste dager, og må forstå hvilken alvorlig tid vi lever i. Men vi må hvile i vissheten 
om hva Kristus allerede har gjort for oss tidligere og det han gjør for oss nå i hel-
ligdommen i himmelen. 

Den første engelens budskap er: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen 
kommet da han skal holde dom» (Åp 14,7). Dommen viser at enden er nær. 
Hvordan bør dette påvirke vårt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



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

Fredag Studium 5  /  5. mai

TIL ETTERTANKE

Hebreerbrevet peker på den jordiske helligdommen som et bilde på det Kristus ville 
gjøre for oss, både som vårt offerlam på jorden og i himmelen som vår øversteprest. 
Israelittenes helligdom skulle være en lignelse om evangeliet. Den skulle lære jødene 
frelsesplanen ved hjelp av ofringer, forbønn, dom og syndens endelige utslettelse. 
Daniels bok bidrar med mer lys, for den hjelper leserne å forstå den apokalyptiske 
dimensjonen av Kristi avsluttende arbeid i helligdommen i himmelen. «Med sin 
vektlegging av renselse, dom og frikjennelse projiserer endetidsvisjonene hos Daniel 
bildene fra forsoningsdagen helt til jordens siste tid. Renselsen er direkte knyttet til 
helligdommen i himmelen og til Messias’ verk som konge og prest. Synene inn-
fører tidselementet, så leseren kan peke på et bestemt øyeblikk i frelseshistorien da 
Messias skulle begynne sitt arbeid med den endelige renselse, dom og frikjennelse 
i Guds himmelske bolig.» – Handbook of Seventh-day Adventist Theology 
(Hagerstown, Md., 2000), side 394.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hør dette sitatet: «I gammel tid ble folkets synd i tro lagt på syndofferet, og 

ved offerblodet ble den symbolsk overført til den synlige helligdommen. Slik 
blir de botferdiges synder i den nye pakt i tro lagt på Kristus og overført til 
helligdommen i himmelen. På samme måte som den symbolske rensingen av 
helligdommen på jorden skjedde ved at synden ble fjernet, skal rensingen 
av helligdommen i himmelen skje ved at syndene som er nedskrevet der, blir 
fjernet eller slettet. Men før det kan skje, må bøkene granskes for å gjøre det 
klart hvem som har angret sin synd og tatt imot Kristus i tro og derfor har del 
i hans soningsverk.» – Alfa og Omega, bind 7, side 354 [GC 421]. Hva sier hun 
om de to tingene som viser hvem som har «del i hans soningsverk»? Hvorfor 
er det så viktig for Guds folk å forstå hva dette er, spesielt under de siste da-
gers prøvelser?

2. Les 3 Mos 16,15.16. Hva er blodets betydning? Hva sto det for? Hvorfor var 
blodet så viktig for ritualet på soningsdagen den gangen, og hva betyr det for 
oss i dag? 
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TILTRUKKET AV HAM
Daniel Guiboshe (56), Alberta, Canada

Skoleåret ved Mamawi Atosketan-skolen i Alberta, 
Canada, var godt i gang da Daniel Guiboshe kom for 

å være kapellan der.
De nasjonale elevene og adventistlærerne kjente alle-

rede hverandre. Men en jente på 11 år, Jojo Wolfe, viste 
ham stor vennlighet og var ofte i nærheten. De snakket 
om venner og lekser. Daniel lærte henne og klassekame-
ratene om Jesus og frelsen. Adventistskolen er det første 
stedet mange her hører om Jesus.

En dag overrasket hun Daniel med en tegning av en 
rosa bille og teksten: ”Du er den kuleste pastoren som 
finnes.” 

Noen uker senere fikk Daniel vite at Jojo hadde dødd 
den helgen. Hun hadde tøyset med helium i et fødsels-
dagsselskap og klaget over svimmelhet. Hun la seg og våknet ikke igjen.

Alle sørget. Jojos familie arrangerte en tre dager lang likvake. Folk kom, spiste, talte, trøstet 
hverandre og mintes Jojo ved hennes kiste. Lærere og elever var der, og lærerne laget mat og tok 
med til vaken hver dag.

”Du trenger ikke si noe. Familien ser deg og forstår at du bryr deg om dem og Jojo.” Lærerne 
og elevene sto sammen som en familie, et fint uttrykk for skolens navn Mamawi Atosketan, som 
betyr ”arbeider sammen” på cree-språket.

Jojos tegning henger på kontoret hos Daniel. Det er det første bildet han fikk der på skolen. 
”Hun fikk meg til å føle meg hjemme,” sier Daniel. ”Hun viste meg at det ikke handler om meg, 
men hva vi kan gjøre for andre.” 

Når Daniel taler til barna, forteller han hva Jesus har gjort for dem og hva de kan gjøre for an-
dre. Han opphøyer Jesus og lar Den hellige ånd gjøre resten. ”Hvis jeg opphøyer Jesus, vil barna 
bli tiltrukket av ham,” sier Daniel.

En del av offeret 13. sabbat går til å utvide tilbudet ved Mamawi Atosketan Native School, så 
flere barn kan få høre om Jesus. Takk for at du hjelper oss.

Du kan se Daniel her: bit.ly/Daniel-Guiboshe

• Canada er verdens nest største 
land etter Russland.

• Canada har verdens lengste kyst. 
Hvis man går 20 km per dag langs 
kysten, tar det 33 år å tilbakelegge 
hele strekningen.

• Canada betyr visstnok ”landsby” 
på et irokeserspråk som døde ut 
ca. år 1600. De fleste av dagens 
irokeserspråk har et lignende ord, 
f.eks. kanata på mohawk-språket. 
Det betyr ”by”.
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Bakgrunnsstoff
Rom 8,1; 7,15–25; Rom 7,1–14; Joh 20,19–23; Apg 20,6.7; Dan 7,23–25; Åp 13,1–17.

Minnevers
Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. 
Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis 
i hans hånd én tid, tider og en halv tid (Dan 7,25). 

Guds lov står sentralt i vår forståelse av endetidens hendelser. Nærmere bestemt 
dreier det seg om det fjerde budet, helligholdelsen av den syvende dag som sabbat. 
Vi forstår at frelsen er alene av tro og at det å holde loven, også sabbaten, aldri kan 
bringe frelse. Men vi forstår også at i den siste tid vil lydighet mot Guds lov, også 
den sjuende dag som sabbat, være et ytre tegn på hvem vi skylder vår troskap. 

Dette skillet vil bli helt tydelig under de begivenhetene som er skildret i Åp 13 og 
14, når en allmektig allianse av religiøse og politiske krefter vil stå sammen om å på-
legge verdens befolkning en falsk tilbedelse. Alt dette står i kontrast til Åp 14,7, hvor 
Guds folk blir kalt til å «tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!», 
det vil si å tilbe kun skaperen og ingen annen.

Denne uken vil vi se på Guds lov, spesielt sabbaten, og vi vil se på forsøket på å 
forandre loven og hva det betyr for oss som snart skal oppleve enden.
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LØFTET 

Et av Bibelens største løfter er Rom 8: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som 
er i Kristus Jesus, … som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil» (Rom 8,1.4). 
Disse ordene kommer som kronen på verket, en konklusjon på en tankerekke. Vi 
må studere det Paulus skrev om rett foran dette verset for riktig å forstå det håpet og 
løftet som teksten inneholder.

Les Rom 7,15–25. Hva er essensen i disse versene som gjør Paulus’ ord i Rom 
8,1–4 så stort? 

Mange har fundert på om Paulus skriver om seg selv som troende eller ikke, men én 
ting er klart: Han skriver om syndens realitet. Alle, også kristne, kan forholde seg til 
den kampen Paulus omtaler. Hvem har vel ikke følt den syndige naturs dragning og 
«synden som bor i» oss og får oss til å gjøre det vi vet at vi ikke burde gjøre, eller til 
ikke å gjøre det vi vet at vi burde gjøre? For Paulus er problemet ikke loven. Det er 
vår natur.

Hvem har vel ikke ønsket å gjøre det som er riktig, men likevel gjort det som er 
galt? Selv om Paulus ikke skriver om syndens uunngåelighet i en omvendt kristen, 
gir han absolutt et sterkt argument for den evige kampen som man står i når man vil 
gjøre Guds vilje. 

Så kommer de berømte ordene: «Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra 
denne dødens kropp?» (Rom 7,24). Svaret finner han i Jesus og i det store løftet om at 
det er «ingen fordømmelse» for den som tror på Jesus og ved nåde lever slik Ånden 
vil. Ja, vi har en kamp; ja, vi møter fristelser og ja, synd er en realitet. Men de som 
tror på Jesus, blir   ikke lenger dømt av loven. Ja, de holder den. Slik lærer de å vandre 
i Ånden, og ikke «slik kjøttet vil».

Les dagens tekster en gang til. Hvordan kan du forholde seg til det Paulus sier? 
Hvorfor er Rom 8,1–4 så stort et løfte?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 6  /  12. mai

LOVEN OG SYNDEN

I gårsdagens avsnitt så vi på vers (Rom 7,15–25) som viste at synden angriper alle, 
også kristne. Men i versene før peker Paulus på loven og viser hvor utbredt og døde-
lig synd er.

Les Rom 7,1–14. Hva er forholdet mellom lov og synd? Hva sier disse versene om 
hvor umulig det er å bli frelst ved loven? 

Det er to viktige poeng i teksten: Først viser Paulus at loven ikke er problemet. 
Budet er «hellig, rett og godt». Problemet er synden, som fører til død. Det andre 
er at loven ikke kan frelse oss fra synd og død. Loven peker på problemet, synd og 
død. Den gjør syndens og dødens problem mer tydelig, men den gir ingen løsning på 
problemet.

En overfladisk leser kan komme til å bruke disse versene til å si at de ti bud er av-
skaffet, og overse andre vers som viser at loven er bindende i dag. Det er det motsatte 
Paulus vil ha frem. Det han skriver, gir ingen mening hvis loven er opphevet. Hans 
argument forutsetter at loven er bindende, for det er budene som peker på syndens 
realitet og behovet for evangeliet. «Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men 
uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom 
ikke loven sa: Du skal ikke begjære» (Rom 7,7). 

Les Rom 7,13. Hva sier Paulus, ikke bare om loven, men om hvorfor den fortsatt er 
nødvendig?

Loven fører ikke til døden, det er syndens skyld. Loven viser bare hvor farlig synd 
er. Loven er god, for den peker på synden. Men den har ikke noe svar på den. Bare 
evangeliet har svaret. Paulus sier at vi, som er frelst i Kristus, må tjene «Gud i et nytt 
liv i Ånden» (Rom 7,6). Vi lever altså i et trosforhold til Jesus og setter vår lit til hans 
fortjeneste og rettferdighet for å bli frelst.

Hva har du lært om behovet for Guds nåde når du har prøvd å holde loven?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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FRA SABBAT TIL SØNDAG?

I noen andre kirkesamfunn er det en alminnelig mening at loven er avskaffet, eller 
at vi ikke er under loven, men under nåden. Det man mener, er at det fjerde bud er 
avskaffet. Mange sier ikke det engang. De hevder at sabbaten er erstattet av ukens 
første dag, søndag, til ære for Jesu oppstandelse. 

Og de tror de har tekster som beviser det. 
Nedenfor står noen av de NT-tekstene som mange mener viser at sabbaten ble en-

dret fra den syvende dag i GT til den første i NT. Men taler de egentlig om endring 
av dagen, eller beskriver de bare hendelser som skjedde den dagen uten å si noe om 
en endring?

Les Joh 20,19–23. Hvorfor var disiplene sammen? Var dette en gudstjeneste til ære 
for Jesu oppstandelse, slik noen sier?

Les Apg 20,6.7. Hva er det i disse versene som eventuelt viser at sabbaten ble en-
dret til søndag, ukens første dag? Se også Apg 2,46.

Les 1 Kor 16,1–4. De skulle legge til side et offer hjemme på den første dag i uken. 
Hva sies ellers om endring av sabbaten til søndag?

Her er kjernen i det bibelske «beviset» for at ukens første dag erstattet den syvende. 
Noen få ganger får vi vite at de kristne var sammen av ulike grunner. Men ingen 
av tekstene viser at dette var gudstjenester på ukens første dag som erstatning 
for den syvende dag som sabbat. Her leser man bare den lange tradisjonen for 
søndagshelligholdelse inn i teksten. Man legger noe i versene som ikke var der til å 
begynne med.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 6  /  12. mai

DEN SYVENDE DAG I NT

I går så vi at de tekstene som gjerne brukes til å fremme ideen om at søndag tok 
over etter sabbaten, ikke holder mål. Ja, alle henvisningene til den syvende dag som 
sabbat i NT viser at den fortsatt ble holdt som et av Guds ti bud.

Les Luk 4,14–16; 23,55.56. Hva sier disse tekstene om sabbaten både før og etter 
Kristi død?

Legg merke til at kvinnene som hadde vært med Kristus, «på sabbaten holdt ... seg i 
ro, som loven krevde» (Luk 23,56). Budet var det fjerde budet, som ble skrevet i stein 
i Sinai. Det er ikke noe som tyder på at Jesus hadde lært dem noe annet enn å holde 
Guds bud, som sabbatsbudet også var en del av. Ja, Jesus sa: «Dersom dere elsker 
meg, holder dere mine bud» (Joh 14,15). Og et av hans bud, som også han hadde 
holdt, var sabbatsbudet. Kvinnene kjente iallfall ikke noe til at søndag skulle erstatte 
sabbaten.

Les Apg 13,14.42–44; Apg 16,12.13. Hva sier disse versene om helligholdelse av 
sabbaten? Hva sier de om å holde den første dagen i uken?

Her ser vi ingen tegn på at sabbaten er erstattet av søndag. Versene viser at de første 
kristne holdt den sjuende dag som sabbat.

Apg 16,13 er interessant fordi det ikke skjer i sammenheng med en synagoge. De 
troende møttes ved en elv, hvor noen «pleide» å be (NBK). Og dette gjorde de på den 
syvende dag, mange år etter Jesu død. Her er ikke noe som tyder på at det var skjedd 
en forandring.

Hvordan kan du vitne om sabbaten for andre troende mennesker?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 6  /  12. mai

FORSØKE Å FORANDRE SABBATEN

Guds lov, de ti bud, er fortsatt bindende (se også Jak 2,10–12), og denne loven inne-
holder den syvende dag, sabbaten. Men hvorfor holder så mange kristne søndag, når 
det ikke finnes bibelsk grunnlag for det?

Dan 7 taler om fire store riker: Babylon, Media-Persia, Grekenland, og så Romer-
riket, det fjerde og siste imperiet her i verden. I Romerrikets siste tid stiger et lite 
horn frem (Dan 7,8). Det er fortsatt en del av det romerske riket, bare en senere fase 
av det. Hva kan denne makten være, om ikke pavemakten, som vokste direkte ut 
av Romerriket og fremdeles er en del av det? Thomas Hobbes skrev på 1600-tallet: 
«Hvis man betrakter opprinnelsen til dette store kirkelige herredømmet, vil man lett 
se at pavemakten ikke er noe annet enn det avdøde Romerrikets gjenferd som sitter 
kronet på dets grav.» – Thomas Hobbes: Leviathan, (Oxford , 1996), side 463.

Les Dan 7,23–25. Hva i disse versene kan hjelpe oss å forstå opprinnelsen til hel-
ligholdelsen av søndag? 

Det arameiske i originalen viser at den lille hornkraften «hadde til hensikt» å foran-
dre loven (vers 25). Hvilken jordisk makt kan endre Guds lov? 

Selv om detaljene er gjemt i historien, vet vi at den sjuende dag som sabbat ble 
erstattet av tradisjonen med søndag som helligdag i pavens Roma. Denne tradisjonen 
var så inngrodd at protestantene beholdt den helt inn i det 21. århundre. I dag holder 
de fleste protestanter fortsatt den første dag i uken, i stedet for å følge Bibelens bud 
om sabbaten.

Les Åp 13,1–17 og sammenlign med Dan 7,1–8.21.24.25. Hvilke lignende bilder 
bruker disse tekstene som gjør det lettere å forstå dagens hendelser?

Åpenbaringen bruker bilder fra Daniel som taler om den siste (pavelige) fasen av 
Romerriket. Slik peker den på forfølgelser i endetiden som vil ramme dem som ikke 
vil «tilbe» slik det påbys av de kreftene vi leser om i Åpenbaringen.

Hvordan viser Åp 14,6.7, særlig v. 7, som gjenspeiler ordlyden i det fjerde bud  
(2 Mos 20,11), at sabbaten blir avgjørende i den siste krisen om tilbedelsen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 6  /  12. mai

TIL ETTERTANKE

Draken (Satan) som kjempet mot Gud i himmelen (Åp 12,7), fører også krig mot 
Guds folk på jorden, de som «holder Guds bud» (Åp 12,17; se også 13,2.4). Satan blir 
også gjenstand for tilbedelse (Åp 13,4). Han startet krigen mot Gud i himmelen og 
fortsetter den på jorden. Og sentralt i hans angrep på Gud er angrepet på Guds lov. 

«I det fjerde bud åpenbares Gud som himmelens og jordens skaper. Slik skilles 
det mellom ham og alle falske guder. Den syvende dag ble helliget som hviledag for 
mennesket fordi den minnet om skapelsen. Den skulle sørge for at menneskene alltid 
hadde den levende Gud i tanke som kilde til deres eksistens og gjenstand for respekt 
og tilbedelse. Satan forsøker å få menneskene til å oppgi sin troskap mot Gud og 
lydigheten mot hans lov. Derfor retter han sine angrep spesielt mot det budet som 
peker på Gud som skaper.» – The Great Controversy, side 53, 54. 

Vi tilber Herren fordi han er skaperen av «himmel og jord», og den sjuende dag 
som sabbat er det grunnleggende tegnet på hans skaperakt, et tegn som går tilbake til 
selve skapelsesuken (se 1 Mos 2,1-3). Det er ikke rart at Satans angrep på Guds myn-
dighet er særlig rettet mot det viktigste tegnet på denne myndigheten: den sjuende 
dag som sabbat. 

I de siste dager vil Gud ha mennesker på jorden som vil holde fast på sin troskap 
mot ham, en troskap som viser seg i lydighet mot hans bud – alle sammen, også 
det som uttrykkelig peker på Herren som skaperen, han som alene er verdig til vår 
tilbedelse. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva er problematisk ved å tale om syndens realitet og like fullt påstå at Guds 

lov er avskaffet? Hva er selvmotsigende her?

2.  Hva har vært din erfaring med dem som argumenterer for søndag i stedet for 
sabbaten? Hvilke argumenter brukte du, og hvor gode var de? Hva kan du si til 
det vanlige argumentet om at det å holde den sjuende dag som sabbat er et 
forsøk på frelse ved gjerninger?

3.  Hvorfor er det viktig å gjøre det klart at utfordringene knyttet til «dyrets 
merke» ennå ikke har funnet sted når vi taler med andre om sabbaten og for-
bereder oss på endetidens begivenheter?
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KONTAKT
Darlene Thiessen (45), Alberta, Canada

Adrius i 8. klasse døde det første året jeg var lærer 
på adventistskolen Mamawi Atosketan Han var 

alkoholmisbruker og ble påkjørt da han gikk hjem en 
kveld. Og en annen elev, Francis Buffalo, ble påkjørt da 
en sjåfør mistet kontroll over bilen sin.

Det gjorde vondt i hele meg under begravelsene. 
Hva hadde jeg gjort for dem? Så de Guds kjærlighet på 
skolen? Hadde vi gitt dem nok til at de ropte til Gud i 
sitt siste øyeblikk?

Guttenes død minner meg hver dag om at jeg vil lede 
barna til Jesus. Jeg ser ikke alltid resultater straks, men 
jeg får glimt som gir håp.

En gang skulle jeg være med ADRA på en misjonstur 
til Mosambik. Jeg fortalte tredjeklassingene hvor jeg skulle, at jeg var spent og at de ville få en 
vikar.

Men lille Tiandra følte at jeg hadde sviktet klassen og ikke ville komme tilbake. Hun oppførte 
seg dårlig og ble sendt til rektors kontor. Da rektor spurte hvorfor hun hadde oppført seg sånn, sa 
hun veslevoksent: ”Har du ikke hørt om atskillelsesangst?”

Det var jo helt sant. Hun var uskikkelig fordi hun trodde at jeg hadde sviktet henne. Det var en 
nærhet mellom oss, og hun var så glad for den at hun følte seg forlatt når jeg ikke var der.

Da jeg kom tilbake, tok jeg en dag fri på grunn av jet-lag. Rektor ringte og sa: ”Det er noen 
som må snakke med deg.” Jeg fikk Tiandra på telefonen. ”Hallo, når kommer du?” sa hun. ”I mor-
gen,” sa jeg. ”OK,” sa hun. Og det var det. Alt var OK. Kontakten var gjenopprettet. Alle lærerne 
har et forhold til barna. Det er viktig for dem å se oss hver dag.

I fjor ble tredjeklassen taus da jeg fortalte om Jesus som døde på korset. Man kunne lese ære-
frykten i ansiktsuttrykkene. Tenk at noen kunne være så glad i dem.

”Gud må være veldig glad i dere, for han ga sin Sønn,” sa jeg. En liten gutts ansikt lyste av 
forundring. ”Gjorde han virkelig det for meg?” sa han.

Som lærere får vi mange anledninger til å vise barna Jesu kjærlighet. Jeg vil at de skal finne 
Jesus. 

En del av offeret 13. sabbat går til Mamawi Atosketan Native School, så den kan utvide sitt 
tilbud og nå flere barn. Takk for offeret.

Du kan se Darlene her: bit.ly/Darlene-Thiessen

• Beveren er Canadas nasjonaldyr.

• Bjørneungen Winnipeg ble sendt 
fra Canada til London Zoo i 1915. 
Lille Christopher Robin Milne 
besøkte ofte Winnipeg. Christopher 
Robins far, A. A. Milne, skrev fortel-
linger om denne bjørnen, som har 
fått navnet Ole Brumm på norsk.

• Hotel de Glace i Quebec blir byg-
get hvert år, med 400 tonn is og  
12 000 tonn snø. 
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Bakgrunnsstoff
Matt 24,1–25; Åp 13,11–17; Matt 7,24–27; Luk 21,20; Matt 25,1–30.

Minnevers
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og 
under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill (Matt 24,24). 

I Matt 24 og 25 åpenbarer Jesus viktige sannheter om endetiden og om hvordan man 
kan være forberedt. Man kan si at dette er Kristi lære om det som skal skje i den 
siste tid. Samtidig ser han en nærmere fremtid med den kommende ødeleggelsen av 
Jerusalem, som ble en tragedie av katastrofale dimensjoner for hans folk. 

Men når han taler til disiplene, taler han også til kommende generasjoner, særlig 
den siste, som lever når han kommer tilbake. Jesus tegner ikke et vakkert bilde. 
Krig, rykter om krig, pest, falske messiaser og forfølgelse, dette blir verdens skjebne, 
og også kirkens skjebne. Når vi vender blikket tilbake i tid, kan vi se hvor nøyaktige 
hans forutsigelser var. Derfor kan vi stole på det som ennå ikke er oppfylt.

Men Jesus talte ikke bare om det som skulle komme. Han fortalte lignelser om at 
han vil forberede sitt folk på Menneskesønnens gjenkomst (Matt 25). Ja, det blir tøft, 
men han vil berede et folk til å møte ham når han kommer tilbake. 
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EN BEKREFTELSE AV PROFETIEN

I de siste dagene før korset snakket disiplene med Jesus på Oljeberget. Tenk deg å få 
høre Jesus si at templet vil bli ødelagt. Vi vet ikke hva de tenkte, men spørsmålene 
de stilte, tyder på at de forbandt templets ødeleggelse med «verdens ende» (Matt 
24,3). 

Les Matt 24,1–25. Hva var Jesu hovedbudskap til disiplene om den siste tid?

Av Matt 24,1–25 ser man blant annet at Kristus var opptatt av bedrag som vil for-
virre hans folk opp gjennom tidene og like til endetiden. Blant disse bedragene vil 
det oppstå falske profeter og falske messiaser. Noen vil si at de representerer Kristus 
(falske profeter), og noen vil si at de er Kristus. Og det triste er at folk vil tro dem.

Vi har opplevd en trist bekreftelse av Guds ord. Gjennom historien, også i vår tid, 
har bedragerne faktisk kommet og sagt: «Jeg er Kristus.» For en profeti! I vår tid 
kan vi se på århundrene som har gått og se hvor presis denne forutsigelsen var. Vi 
må heller ikke bli overrasket om slike bedrag bare tiltar etter som vi nærmer oss den 
siste krisen.

Og se hva Jesus sa om verdens tilstand. Opp gjennom tidene har folk satt sitt håp 
til ting de trodde ville eliminere eller i det minste redusere menneskets plager og 
lidelser. Enten det er politiske bevegelser, teknologi, vitenskap eller fornuft – til tider 
har folk satt sitt håp til at slike midler og metoder skal skape en utopi her på jorden. 
Men håpet har alltid vært bygget på sand. Verden er slik Jesus sa den ville være. 
Kristi ord er nesten 2000 år gamle, men viser hvor feilaktige slike håp har vært.

Les Matt 24,25. Hvordan kan dette stadfeste vår tro? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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UTHOLDENDE TIL SISTE SLUTT

Les Matt 24,9 og Åp 13,11–17. Hvilke paralleller er det mellom Jesu forutsigelser 
(Matt 24) og det han inspirerte Johannes til å skrive om i Åpenbaringen? 

Kristus er bekymret for at hans folk i endetiden innfanges av et globalt bedrag som 
fører til at nasjoner motsetter seg den sanne tro og pålegger verden en falsk tilbe-
delse. De som står fast, blir utsatt for hat, trengsel og til og med døden. 

Les Matt 24,13. Hva er nøkkelen til å bli frelst, å være trofast, selv om hele verden 
går en imot?

«Bare de som har styrket sinnet med Guds ord, kan klare seg gjennom den siste, 
store konflikten.» – Alfa og Omega, bind 8, side 100 [GC 593]. Dette betyr at alle 
som styrker sinnet med bibelske sannheter, unngår å bli revet med av endetidens 
bedrag. De må være grunnfestet i sannheten for vår tid, ellers vil de bli overveldet av 
bedragene.

Les Matt 7,24–27. Hva annet er viktig for å være trofast mot Gud?

Det er viktig å være grunnfestet i Guds ord, men ifølge Jesus er det ikke nok til å 
bli stående i de prøvelsene vi skal møte. Vi må gjøre som vi har lært. Vi må følge 
sannheten slik den er i Jesus. I lignelsen ovenfor hørte begge husbyggerne Jesu ord. 
Forskjellen mellom å bli stående og ikke, var å følge det Jesus hadde lært dem.

Hvorfor blir den som adlyder stående, mens den som ikke adlyder, faller? Hva 
betyr lydigheten for en persons sjanser til å bli i troen? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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DET MOTBYDELIGE SOM ØDELEGGER

I sin store endetidstale peker Kristus på «ødeleggelsens avsky» (Matt 24,15). Bildet 
er hentet fra Daniels bok (Dan 9,27;11,31;12,11). 

Gud kalte noe en «styggedom» (avsky) når det var et alvorlig brudd på hans lov, 
så som avgudsdyrkelse (5 Mos 27,15) eller seksuell umoral (3 Mos 18,22). Så denne 
«ødeleggelsens avsky» er et slags religiøst frafall.

Les Matt 24,15 og Luk 21,20. Hvordan kan disse tekstene gi oss bedre forståelse 
av hva Jesus mente da han talte om «det motbydelige som ødelegger»?

Disse to tekstene viser at Jesu forutsigelse bl.a. gjelder den forferdelige ødeleggelsen 
som skulle komme over Jerusalem i år 70, da romerne raserte byen og templet. 
Men profetien har en sekundær oppfyllelse, der de mer umiddelbare hendelsene, som 
ødeleggelsen av Jerusalem, var et bilde på endetidsbegivenheter. «I Jerusalem så 
Kristus et symbol på en verden som var forherdet i vantro og opprør, på full fart mot 
Guds dom.» – The Great Controversy, side 22. 

I Dan 12,11 og 11,31 forekommer «det motbydelige som ødelegger» i forbindelse 
med Romerrikets siste fase, den pavelige, der man har et annet system med mellom-
mann og frelse, som vil tilrane seg det Kristus har gjort og gjør for oss nå i hellig-
dommen i himmelen. 

Dan 8, spesielt vers 9–12, setter disse hendelsene i deres historiske sammenheng, 
med en tofaset romermakt. Den første fasen, der det lille hornet utbrer seg raskt 
horisontalt (Dan 8,9), er det hedenske Romerriket. I den andre fasen (Dan 8,10–12) 
vokser det lille hornet vertikalt og river ned noen av stjernene (forfølger Guds folk) 
og reiser seg mot «fyrsten for hæren» (Dan 8,11), Jesus. Dette representerer den 
pavelige fasen, som oppsto av det hedenske Romerrikets sammenbrudd, men er 
fortsatt Roma. (Det er derfor ett symbol, det lille hornet, representerer begge faser 
av samme kraft.) Dommen i Dan 7,9.10, renselsen av helligdommens i Daniel 8,14 
og tegnene på himmelen i Matt 24,29 signaliserer at Gud griper inn for sitt folk i de 
siste dager. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DE TI BRUDEPIKENE

Etter talen om tegnene på hans komme (Matt 24) beskriver Jesus hvordan man skal 
forberede seg på begivenhetene som er omtalt i Matt 25. 

Les Matt 25,1–13, lignelsen om de ti brudepikene. Hva sier Jesus som burde hjelpe 
oss å forstå hvordan vi kan være forberedt på hans komme?

Jesus starter denne fasen av sin tale ved å tale om ti brudepiker. Siden de ble kalt 
«brudepiker», kan man gå ut fra at de står for bekjennende kristne. De sto ikke på 
Satans side av konflikten. De sammenlignes med himmelriket (Matt 25,1). Men til 
slutt sovnet alle sammen (Matt 25,5). Kristus hadde allerede sagt at de skulle være 
våkne (Matt 24,42), eller holde seg våkne, så ikke hans gjenkomst kom uforvarende 
på dem. 

Alle ti brudepikene hadde lamper, og alle gikk ut for å møte brudgommen. Alle 
ser frem til hans komme. Det blir en forsinkelse, og alle de som trodde på hans 
komme, sovnet. Midt på natten ble plutselig alle vekket: brudgommen kom (Matt 
25,1–6).

De uforstandige brudepikene ble skremt, for de var ikke forberedt. Hvorfor? En 
versjon sier «lampene våre sluknet» (Matt 25,8). Andre versjoner følger den greske 
originalen og sier at «lampene våre slukner». Det var fortsatt litt liv i flammen. De 
hadde ennå litt olje, men ikke nok til å være forberedt på å møte Kristus. 

Hva er da problemet? 
Disse brudepikene representerer mennesker som venter på at Kristus skal komme 

tilbake, men de har en overfladisk erfaring med ham. De har litt olje, Ånden arbeider 
litt i deres liv, men det er bare blaff. De slo seg til ro med lite når de trengte mye. 

«Guds Ånd virker på menneskehjertene i den grad de selv ønsker og tillater. Den 
prøver å innplante en ny natur. Den klassen som fremstilles ved de uforstandige 
brudepikene, har vært tilfreds med et overfladisk arbeid. De kjenner ikke Gud. De 
forstår ikke hans karakter og har ikke hatt samfunn med ham. De vet ikke hva det 
vil si å se og leve. Deres gudstjeneste er bare en formsak.» – Ord som lever (2006), 
side 299, 300 [COL 411].

Hvordan kan vi se på oss selv og sørge for at vi ikke gjør samme feil som disse 
menneskene? Hvordan kan vi forandre oss hvis vi ser oss selv i denne rollen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BRUK TALENTENE

Les Matt 25,13–30. Hvilken rolle spiller bruken av våre gaver i forberedelsene for 
Kristi gjenkomst?

Dette er en annen lignelse, men også den taler om å være klar for Kristi komme. 
Begge handler om dem som var rede og dem som ikke var det. Og begge viser skjeb-
nen til dem som sto overfor et evig tap på grunn av sin åndelige forsømmelse.

Mens oljen representerer Den hellige ånd for de ti brudepikene, representerer 
«gullsekkene» (NIV i Matt 25,15) talenter, som er det greske ordet (talanta) på origi-
nalspråket. «Talentene står for Åndens spesielle gaver, sammen med alle naturlige 
gaver.» – SDA Bible Commentary, bind 5, side 510.

Alle tjenerne i lignelsen hadde mottatt noe fra sin herre. Legg også merke til at 
det var mesterens ting (Matt 25,14) som ble betrodd dem «etter det hver enkelt hadde 
evne til» (Matt 25,15). Dette var gaver til betrodde menn. Tjenerne skulle forvalte 
noe de ikke eide, men var ansvarlige for. Det var derfor deres herre «ville holde 
regnskap med dem» da han kom hjem (Matt 25,19).

Åndelige gaver kommer fra Den hellige ånd (se 1 Kor 12,1–11.28–31; Ef 4,11). Det 
er godt nytt for dem som tror de har den minste gaven. Man får ikke gaven uten giv-
eren. Disse menneskene mottar altså sin gave ved å motta den største gaven – Den 
hellige ånd. 

Gavene har vi allerede fått i Kristus, men vårt faktiske eierskap er avhengig av at 
vi tar imot Den hellige ånd og overgir oss til ham. Det var her den dårlige tjeneren 
gjorde feil. Han hadde fått en gave, men gjorde ingenting med den. Den ble ikke 
forøket. Han gjorde ikke noe forsøk på å ta den gaven han hadde fått og gjøre noe 
med den. Derfor kalte Jesus ham dårlig og lat (Matt 25,26) - en flengende kritikk.

Jesus fortalte denne lignelsen i sammenheng med den siste tid og sin gjenkomst. 
Hva sier det om bruken av våre talenter? Hva har det å gjøre med å være forbe-
redt på den siste tid?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Mannen som fikk den ene talenten, ‘gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin 
herres penger’.» 

 Det var han med den minste gaven som lot sin talent ligge ubenyttet. Dette rom-
mer en advarsel til alle dem som mener at det beskjedne omfanget av deres evner 
og muligheter unnskylder dem fra å gjøre tjeneste for Kristus. Kunne de bare gjøre 
noe riktig stort, hvor gladelig ville de ikke da ta fatt på det! Men siden de nå bare 
kan være til tjeneste i de små ting, mener de seg berettiget til å la være å gjøre noe 
som helst. Her tar de alvorlig feil. Herren bruker sin spesielle fordeling av talenter 
til å sette karakteren på prøve. Mannen som forsømte å bruke sin talent, stemplet 
seg selv som en utro tjener. Hadde han fått fem talenter, ville han ha gravd ned alle 
fem. Måten han brukte den ene talenten på, viste nemlig at han ringeaktet gavene fra 
himmelen. 

«Den som er tro i smått, er også tro i stort» (Luk 16,10). Betydningen av de små 
tingene blir gjerne undervurdert. Det ytre skinnet bedrar. Men nettopp slike småting 
danner grunnlaget for livet. De gir det disiplin og ryggrad. Det finnes faktisk ikke 
noe slikt som «uvesentlige ting» i kristenlivet. Vår vei mot oppbyggingen av en 
karakter vil være strødd med farer så lenge vi undervurderer vekten av de små ting.» 
– Ord som lever (2006), side 255, 256 [COL 355, 366].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Nevn noen ideologier og idealer som folk har trodd ville føre til et idealsam-

funn på jord? Hva var disse ideene, og hvorfor har alle som én mislyktes?

2.  Hva er det ved lydighet mot det Gud sier vi skal gjøre, som styrker vår tro? 
Eller: Hvorfor er troen død uten tilsvarende gjerninger? (Jak 2,26). Med tanke 
på de prøvelsene som venter dem som «holder Guds bud» (Åp 14,12): Hvorfor 
er det så viktig at vi forbereder oss på det som kommer når vi minst forventer 
det?

3.  Tenk mer på de ti brudepikene. Hvorfor burde det være en advarsel for oss 
at de både så like ut og oppførte seg likt? Hvordan kan vi sørge for at vi ikke 
lurer oss selv like grundig som de dårlige?

4.  Hva betyr det at selv «de utvalgte» kunne bli ført vill hvis det var mulig? Hva 
forstår vi med «de utvalgte»? (se Matt 24,31; Rom 8,33; Kol 3,12). Hva sier 
dette om hvor stort bedraget blir?
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• Det er 11 646 medlemmer og 67 
kirker i Alberta.

• Adventistenes lære kom til Alberta 
med kolportørene Thomas Astleford 
og George W. Sowler i 1895.

• Den første adventistpastoren i 
Alberta var Henry Block, som ledet 
en tysk menighet i Leduc.

19 .  ma i

SAMTALER MED DE DØDE
Kim Harrington (45), Alberta, Canada

Lærer Kim Harrington lyttet mens Shelly (17) fortalte 
om sin samtale med bestefaren kvelden før. De 

hadde snakket om fremtiden, utenfor huset i reservatet. 
Så sa Shelly at det var flere år siden bestefar døde. 

”Det gikk kaldt nedover ryggen da hun sa at han var 
død. Jeg følte at hun hadde talt med en ond ånd.”

Kim underviser i naturfag og matematikk på Mamawi 
Atosketan Native School i Alberta. Mange av elevene er 
fra hjem der åndemaning er vanlig, og de hører ikke om 
Jesus før på adventistskolen.

Shelly fortalte læreren om åndene mange ganger. Hun hadde sett en kentaur hoppe fra hus til 
hus og hørt forfedre tale fra et tre i hagen.

Hun bare satt der og hørte røster hun trodde var forfedre, og hadde minst to samtaler med et 
vesen som minnet om bestefaren. De snakket om hva hun ville ha ut av livet. Ikke noe farlig. Hun 
likte å snakke med bestefar.

Kim ble urolig over det hun hørte og ba Gud om å gi henne de riktige ordene. 
”Du har studert adventistenes lære,” sa Kim. ”Hva tror du denne ånden var?” Shelly var klar 

over Bibelens lære om at de døde sover. Til slutt sa hun: ”Du har rett. Jeg forstår deg.” Kim ba 
med henne.

”Hun var forvirret fordi det var en positiv opplevelse,” sa Kim. Shelly satt igjen med mange 
spørsmål, men var glad for bønnen.

Etter dette kom Shelly ofte til Kim og ba om forbønn når ting gikk på tverke. ”Samtalen om 
åndene åpnet for dette bønnefellesskapet,” sa Kim.

Senere fortalte Shelly at bestemorens ånd kom til henne, bare en stemme. Hun hørte på et par 
minutter og ville prate, men husket samtalene med læreren, og sa: ”Hvis du er en ond ånd, vil jeg 
at du skal forsvinne.” Så sang hun sanger om Jesus, og ånden forsvant.

Kim ber at Shelly må stole mer på Gud. ”Jeg sa at Gud har en plan for henne selv om hun ikke 
kjenner den ennå.” Jeg siterte Jer 29,11. 

Kim vil at elevene skal vite at de er Guds barn og ikke tilhører åndene. Hun har limt lapper på 
stolene i klasserommet der det står: ”Her sitter et Guds barn.”

”Jeg vil de skal vite at Gud elsker dem uansett,” sa hun. En del av offeret 13 sabbat går til å 
utvide matematikk- og naturfag-avdelingen så flere elever kan lære om Jesus. Takk for offeret.

Du kan se Kim her: bit.ly/Kim-Harrington
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Bakgrunnsstoff
Åp 14,6.7; Matt 24,14; Gal 3,22; Luk 23,32–43; 1 Mos 22,12; Åp 14,8–12.

Minnevers
Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde 
et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og 
stammer, tungemål og folk (Åp 14,6).

Syvendedags-adventistene tror på det bibelske begrepet «den sannhet som er 
kommet til» oss (2 Pet 1,12). Det går ut på at Gud åpenbarer sannhet for men-
neskeheten når vi trenger det, at Herren gir stadig mer lys opp gjennom tidene. 
Evangeliets første løfte står i 1 Mos 3,15: De to synderne ble fortalt at håpet ville 
komme gjennom kvinnens avkom. Løftet til Abraham om at han skal «bli et stort 
og mektig folk og i ham skal alle folkeslag på jorden velsignes» (1 Mos 18,18), er en 
mer fullstendig åpenbaring av evangeliets løfte. Og Jesu komme, da han forkynte at 
«heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og 
gi sitt liv som løsepenge for mange» (Mark 10,45), er en enda større åpenbaring av 
evangeliets sannhet.

I dag tror vi at de tre englebudskapene i Åp 14,6–12 er «den sannhet som er kom-
met til» dem som lever i de siste dager før Kristi gjenkomst og oppfyllelsen av alt vi 
håper på.

Denne uken skal vi se på den første engelens budskap, for det inneholder sann-
heter som er viktige for dem som vil være trofaste under endetidens vanskeligheter.
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EVANGELIET GJELDER ALLE

Les Åp 14,6; Matt 24,14; 28,19. Hva er likt i disse tekstene? Hva sier de om hvor 
viktig det er å gå ut og vitne?

Man kan si at den første engelens budskap er misjonsbefalingen (Matt 28,19) gitt 
med tanke på den siste tid. Det er «den sannhet som er kommet til» oss.

Legg merke til at alle tre tekstene legger vekt på å forkynne for hele verden, til 
«alle folkeslag» og til «alle nasjoner og stammer, tungemål og folk». Med andre ord 
omfatter budskapet hele verden. Alle må få høre det. 

Les Gal 3,22. Hva sier denne teksten som hjelper oss å forstå hvorfor hele verden 
må få høre evangeliet?

Syndens universalitet forklarer hvorfor vårt oppdrag og kall er universelt. «Alle 
nasjoner og stammer, tungemål og folk» har begått feil, krenket Guds lov og er «lagt 
under synden». Adams fall i Edens hage har fått følger for alle. Ingen nasjon eller 
stamme eller folk har sluppet unna. Alle står overfor syndens umiddelbare følger, og 
med mindre det fantes et botemiddel, ville den endelige konsekvensen ramme alle: 
evig død.

Men botemidlet finnes: Jesu liv, død, oppstandelse og tjeneste i helligdommen i 
himmelen. Dette er den eneste løsningen på syndens problem. Alle må få vite om 
alt Gud har tilbudt dem i Jesus Kristus. Det er derfor vi har gått ut til hele verden og 
søker å bringe Jesu budskap til dem som ennå ikke har hørt det.

Hvorfor er innsatsen for å utbre evangeliet til andre så åndelig fordelaktig for 
dem som gjør det? Eller: Hvorfor er det å nå ut til andre en av de beste måtene å 
forberede seg til Jesu komme på?

__________________________________________________________________________________________________________________
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RØVEREN PÅ KORSET OG «DET EVIGE EVANGELIUM»

I Åp 14,6 er budskapet som skal forkynnes til verden «det evige evangelium». Det er 
et håpets budskap for mennesker i en verden som ikke har noe håp å gi oss.

Les Luk 23,32–43. Hvordan åpenbarer denne historien det store håpet om «det 
evige evangelium» for alle syndere?

Da Ellen G. White skrev om røveren, sa hun at selv om han ikke var noen garvet 
forbryter, hadde han forsøkt å «kvele sin overbevisning» om Jesus. Dermed «hadde 
han kastet seg dypere og dypere ut i synd, til han ble arrestert, tatt i forhør som en 
forbryter og dømt til døden på korset.» – Alfa og Omega, bind 5, side 301–302 [DA 
749].

Men hva skjedde? Da han hang på korset, fikk røveren et glimt av hvem Jesus var, 
og så ropte han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» (Luk 23,42). 

Og hvordan reagerte Jesus? Sa han: Hør nå her, jeg skulle gjerne hjelpe deg, men 
du burde ikke ha kvalt din overbevisning ved å kaste deg stadig lenger ut i synden? 
Siterte Jesus en av sine gamle prekener: «Dersom ikke deres rettferdighet langt 
overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket?» (Matt 
5,20). Pekte Jesus i det hele tatt på feilene i røverens liv?

Nei. Jesus vendte seg til røveren med en dårlig karakter som ikke hadde noen 
rettferdighet å by på, og som allerede hadde forbannet ham (Matt 27,44). Jesus så 
på ham som et nytt menneske og sa (i bunn og grunn): Jeg sier deg her og nå, jeg 
forsikrer deg om at dine synder, dine forbrytelser og feil er tilgitt, så du skal være 
med meg i paradis’ (Luk 23,43).

Her er «det evige evangelium», grunnlaget for den første engelens budskap. Uten 
denne sannheten har vår lære om loven, sabbaten eller de dødes tilstand ingen verdi. 
Hva er vel disse læresetningene om ikke «det evige evangelium» er sentrum for dem 
alle? 

Hvilket håp kan denne historien gi deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FRYKT GUD OG GI HAM ÆREN

Etter å ha talt om forkynnelsen av «det evige evangelium» for hele verden, utbro-
derer den første engelen dette budskapet. Når vi forkynner «det evige evangelium», 
må vi ha med de sannhetene som er en del av det budskapet som er kommet til oss. 
Med andre ord inkluderer «den sannhet som er kommet til dere» også teksten i Åp 
14,7.

Les Åp 14,7. Hva betyr det å frykte Gud og gi ham ære? Hvordan skal vi gjøre det? 
Hvordan passer disse begrepene inn i evangeliet?

Å frykte Gud og gi ham ære er ikke ubeslektede begreper. Hvis vi virkelig frykter 
Gud i bibelsk forstand, vil vi gi ham ære. Det ene bør føre direkte til det andre.

Les tekstene nedenfor. Hvordan hjelper de oss å forstå hva det vil si å «frykte 
Gud», og hva har det å gjøre med å gi ham ære? Mos 22,12; 2 Mos 20,20; Job 1,9; 
Fork 12,13; Matt 5,16.

I versene ovenfor var tanken om å frykte Gud forbundet med å adlyde ham, og når vi 
adlyder Gud og gjør det som er rett, gir vi ham ære. Det sies ofte at å frykte Gud er å 
ha ærefrykt for ham og å vise ham ærbødighet, men det bør være mer. Det sies at vi 
skal frykte Gud. Vi er syndere. Vi er vesener som fortjener døden. Hvem har vel ikke 
opplevd den overraskende erkjennelsen av hvor onde deres handlinger har vært og 
hva de ville fortjene at en rettferdig Gud gjorde med dem? Dette er frykten for Gud. 
Og det er den frykten som først sender oss til korset for å få tilgivelse og så får oss 
til å be om Guds kraft til å rense oss fra det onde som ville få oss til å tape vår sjel 
hvis det ikke var for korset (se Matt 10,28). 

Hvordan har du opplevd hva det vil si å frykte Gud? Hvordan kan en god porsjon 
av denne frykten være godt for oss åndelig og hjelpe oss å ta vår tro og det Gud 
ber oss om mer alvorlig?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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NÅ ER TIMEN KOMMET DA HAN SKAL HOLDE DOM

I den første engelens budskap er tanken om å frykte Gud og gi ham ære knyttet til 
dommen (Åp 14,7). Bibelen lærer at Gud er rettferdighetens og dommens Gud. Dom 
og rettferdighet er mangelvare her i verden, men en dag skal de komme. 

Det er ikke rart at vi trenger gudsfrykt.
Det er derfor «det evige evangelium» også inkluderer dommens virkelighet. Hva 

er forholdet mellom disse to tingene? Evangeliet er «godt nytt», for selv om vi alle er 
syndere og har brutt Guds lov, vil verken vi eller røveren på korset få den straffen vi 
fortjener for synd og lovbrudd når dommedag kommer.

Les følgende tekster og spør deg selv: Hvor godt ville jeg klare meg med bare mine 
egne gjerninger? Matt 12,36; Fork 12,14; Rom 2,6; 1 Kor 4,5.

Den Gud som har tellet hårene på vårt hode, skal dømme verden. Men det er nettopp 
derfor «det evige evangelium» er så god en nyhet. Dommen kommer, men det er 
«ingen fordømmelse» for dem som trofast følger Jesus, de som er vasket rene og 
gjort hellige og rettferdige i Herren Jesu navn (se 1 Kor 6,11), for han er deres rettfer-
dighet, og hans rettferdighet får dem gjennom dommen. 

«Mennesket kan ikke forsvare seg mot disse anklagene selv. Det står for Gud 
og bekjenner sin skyld i klær som er flekket av synd. Men Jesus er vår advokat og 
forsvarer alle som i omvendelse og tro har overgitt sin sjel til ham. Han taler deres 
sak og overvinner anklageren med Golgatas mektige argumenter. Hans fullkomne 
lydighet mot Guds lov inntil døden på korset har gitt ham all makt i himmelen og 
på jorden, og han påberoper seg sin Fars barmhjertighet og forsoning for skyldige 
mennesker.» – Testimonies for the Church, bind 5, side 471.

Dommen er en realitet. Hva sier dette om vårt store behov for tilgivelse? Hvordan 
kan du lære å vise den samme nåde og tilgivelse mot dem som har gjort noe galt 
mot deg som Gud viser oss i Jesus?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________

TILBE HAM SOM SKAPTE HIMMELEN OG JORDEN

Les Åp 14,6.7 om igjen. Hvilke elementer inneholder hele den første engelens bud-
skap, og hva er sammenhengen mellom dem? 

Sammen med evangeliet, kallet til å vitne for verden og kallet om å frykte Gud og 
gi ham ære, kommer kallet til å tilbe Gud som skaperen. Er det så merkelig? Alle 
disse andre aspektene av «sannheten som er kommet til oss» – det evige evangelium, 
kallet til å vitne, dommen – hva er vel de uten Gud som vår skaper? Disse sannhe-
tene og alle andre sannheter stammer fra den fundamentale sannheten at Herren 
er den som har skapt alt. Ved å tilbe ham som skaper, går vi tilbake til grunnlaget 
for hva det vil si å være et levende menneske og skapt i Guds bilde, i motsetning til 
alle andre levende skapninger. Når vi tilber Herren som skaper, vedkjenner vi oss 
vår avhengighet av ham for hele vår eksistens og vårt fremtidshåp. Derfor er det så 
viktig å holde den sjuende dag som sabbat. Vi bekjenner at Gud alene er vår skaper, 
og vi tilber bare ham. Sammen med evangeliet og dommen er det kallet til å tilbe 
Herren som skaper som er fremtredende her.

Les Åp 14,8–11. Hva sier disse versene som kan hjelpe oss å forstå betydningen 
av å tilbe Herren som skaper?

Når de siste ting skjer, vil hele verden bli utsatt for press om å tilbe dyret og dets 
bilde, i stedet for skaperen. Hvis vi ser på den fryktelige advarselen om skjebnen til 
dem som tilber dyret og dets bilde, blir det lettere å forstå vektleggingen av tilbe-
delse av Gud som skaperen og den eneste som er verdig vår tilbedelse. I den siste 
krisen blir denne sannheten viktigere enn noen sinne.

Ta tid til å tenke på skaperverkets underverker. Hva lærer de oss om ham som 
skapte alt, og hvorfor bare han er verdig til å få vår tilbedelse?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Man har lenge sett en sammenheng mellom kallet i Åp 14,7 om å «tilbe ham som 
skapte himmelen og jorden, hav og kilder» og det fjerde budet i 2 Mos 20,11, der 
sabbaten peker på at «på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt 
som er i dem». Språket er nært beslektet, men det er en endring i ordlyden der tek-
sten i Åpenbaringen peker på at Herren er han som laget «kilder». 

John Baldwin skriver: «Gud har vel en mening med uttrykket «kilder», så hvorfor 
lar Jesus budbringeren bryte parallellen med det som er nevnt i 2 Mos 20,11? Hvorfor 
nevner engelen «kilder» og ikke en annen gruppe skapte ting, så som trær, fugler, 
fisk eller fjell? 

Omtalen av ‘kilder’ i forbindelse med en guddommelig kunngjøring om en særlig 
domshandling skal rette leserens oppmerksomhet mot en tidligere periode da Gud 
holdt dom. … Kanskje ønsker han at den mulige hentydningen til vannflommen i 
ordet’kilder’ skal understreke sannheten om at han virkelig er en dommens Gud, 
ikke bare en Gud kjennetegnet av evig nåde og troskap (vi ser begge deler i fortel-
lingen om syndfloden i 1 Mos). I så fall kan de personlige og åndelige konsekven-
sene av allusjonen i uttrykket ‘kilder’ være å oppmuntre leseren til å ta alvorlig den 
skjebnetunge nye endetidsprosessen med en individuell guddommelig dom som nå 
ble kunngjort av den første budbæreren i Åp 14.» – John Baldwin, red.: Creation, 
Catastrophe, and Calvary: Why a Global Flood Is Vital to the Doctrine of Atone-
ment (Hagerstown, Md., 2000), side 27.

  Spørsmål til drøftelse 
1. Jes 53,6 lyder: «Vi gikk oss alle vill som sauer.» Det hebraiske ordet for «oss 

alle» er cullanu. I det samme verset sier Jesaja at Herren la på Jesus «den 
skylden som vi alle hadde». Også her er ordet for «vi alle» cullanu. Hvordan 
viser dette at uansett hvor stort syndens problem er, så er løsningen på det 
mer enn tilstrekkelig til å løse det? 

2. Hva kan vi ellers lære av historien om røveren på korset? Anta at han ble be-
nådet og hentet ned av korset og overlevde. Hvor annerledes tror du han ville 
leve? Hva sier dette svaret om Kristi kraft til å forandre vårt liv?
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MØTE PÅ BENSINSTASJON
John Peña (57), Vest-Virginia, USA

En kveld sluttet elektronikken å funke på bensinstasjonen der John Peña arbeidet i Vest-Virgi-
nia, så de bare kunne ta betalt i kontanter. En stor Cadillac stoppet og fylte tanken. Sjåføren 

var en sort, velkledd mann.
”Det blir $40, sir, og du må betale med kontanter,” sa John. ”Men jeg har bare kort,” sa han 

med fremmed aksent.
De snakket frem og tilbake uten å finne en løsning. Så sa John: ”Jeg betaler for deg. Legg 

igjen førerkortet, så får du det når du betaler.” Mannen takket og lovte å komme tilbake neste dag.
Da mannen gikk, himlet Johns kollega med øynene og så: ”Det der er tapte penger.” Men neste 

dag kom mannen med pengene.
Den kvelden fortalte John det til sin kone, Sharon, men han glemte det hele da svigerfar Jim 

kom og ba ham med i adventistkirken. Som regel hadde det ikke passet, men denne gangen hadde 
John fri. ”OK, jeg blir med denne gangen,” sa han.

På sabbaten ventet de på at møtet skulle begynne, da Jim så pastoren komme inn. ”Du må 
hilse på pastoren, John,” sa han. Da pastoren kom, tenkte John: ”Har jeg ikke sett ham før?” 
Pastoren håndhilste og så forundret ut: ”Har ikke vi møttes før?” sa han. De så på hverandre. så 
utbrøt John: ”Du er han fra bensinstasjonen!”

”Så klart! Det var du som betalte for bensinen min!” sa pastoren. 
”Dette var en velsignelse,” sa John siden. ”Jeg sier ofte at ting er flaks, men dette var en velsig-

nelse.”
Møtet med pastoren gjorde inntrykk på John. Han begynte å gå til møter, og etter en tid ble 

hans kone døpt i Spencer.
I 2015 fikk kirken i Spencer, med sine 30 medlemmer, en del av offeret 13. sabbat. De brukte 

det på en møteserie. John var med og delte ut litteratur og besøkte folk, men ba ikke om dåp selv. 
To dager før dåpen spurte pastoren ham hva som stoppet ham. ”Jeg ser på andre som viser Kristi 
sinnelag, og jeg vet ikke om jeg er ren nok,” sa John. ”Hvis du ser på andre og ikke Kristus, så vil 
du aldri ønske å bli døpt,” sa pastoren. Dagen etter ringte John og sa at han ville bli døpt.

John er nå menighetstjener i kirken i Spencer. ”Jeg har bodd her i 30 år, og folk kjenner meg. 
De ser at jeg er en annen etter omvendelsen. Jeg ønsker å nå folk her.”

Du kan se John her: bit.ly/John-Pena
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Bakgrunnsstoff
Åp 2,13.24; 2 Kor 11,13–15; Sal 146,4; 1 Mos 1–2,3; Åp 13,1–17.

Minnevers
Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djeve-
len og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og 
englene hans ble kastet ned sammen med ham (Åp 12,9).

Også i himmelen, før han ble kastet ut, arbeidet Satan for å føre englene vill. 
«Lucifer forlot sin plass i Faderens umiddelbare nærhet og gikk ut for å spre misnøye 
blant englene. Han arbeidet i dypeste hemmelighet og skjulte en tid sin virkelige 
hensikt under skinn av aktelse for skaperen. Slik prøvde han å vekke misnøye 
med de lovene som gjaldt for de himmelske vesener, og antydet at de var urimelig 
strenge.» – Alfa og Omega, bind 8, side 11–12 [GC 495]. 

I Edens hage presenterte han seg ut som en slange og benyttet sluhet mot Eva. 
Gjennom historien, frem til vår tid og også etter de tusen år vil han bruke bedrag (Åp 
20,8) i et forsøk på å få det som han vil.

Han er mye sterkere og mer utspekulert enn noen av oss. Derfor må vi holde oss 
nær til Jesus og hans ord som vern mot hans renker. «Men dere som holdt fast ved 
Herren deres Gud, er alle i live i dag» (5 Mos 4,4). Dette prinsippet gjelder også i dag.

Denne uken vil vi se på noen av djevelens mest effektive bedrag og hvordan vi 
kan beskytte oss mot dem.



B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 8 73

SøndagStudium 9  / 2. juni

DET STØRSTE BEDRAGET

Den første leksen dette kvartalet tok for seg den «kosmiske konflikten». Den har 
dessverre nådd ut over kosmos og rammet jorden. 

Problemet er imidlertid at mange mennesker, også kristne, ikke tror på denne 
konflikten. For de tror ikke på Satan. For dem er bibelvers om Satan eller djevelen 
bare uttrykk for en førvitenskapelig kultur som prøver å forklare verdens ondskap 
og lidelse. Altfor mange tror at tanken om en bokstavelig, overnaturlig enhet som 
har onde planer for menneskeheten, er ren science fiction, en slags Darth Vader fra 
Star Wars eller lignende. 

Les versene nedenfor fra Åpenbaringen. Hva sier de oss om Satans eksistens og 
om hans rolle i endetiden? Åp 2,13.24; 12,3.7–9.12.17; 13,2; 20,2.7.10. 

Åpenbaringen viser hvor stor makt Satan vil få over mange i de siste dager. Ikke nok 
med at det berøver dem frelsen, det får dem til å forfølge dem som er trofaste mot 
Jesus. 

Av alle Satans «bedrag» (2 Kor 2,11), en oversettelse av det greske ordet for 
«sinn» (noemata), er kanskje det største bedraget å få folk til å tro at han ikke fin-
nes. For hvem vil unnvike en fiende som de ikke tror er til? Det er forbausende så 
mange som sier de er kristne og likevel ikke tar tanken om en bokstavelig djevel på 
alvor. Dette kan de bare tillate seg ved å ignorere eller radikalt omfortolke de mange 
tekstene i Guds ord som avslører hans innflytelse her i verden, spesielt etter som vi 
nærmer oss enden. Det at så mange mennesker benekter Satans eksistens til tross for 
bibelske beviser, burde vise oss hvor viktig det er at vi forstår hva Bibelen virkelig 
lærer.

Selv om Åpenbaringen handler om Satans renkespill i de siste dager, finner vi 
håp i Åp 12,11. Hva er håpet? Hva er vår kraftkilde mot djevelen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DE TO STORE FEILENE

Les tekstene nedenfor. Hva sier de om Satans evne til å bedra?

2 Kor 11,13–15

2 Tess 2,9.10

Åp 12,9

Åp 20,10

Vi har sett at Jesus advarte sine etterfølgere om bedrag i endetiden. Blant advarslene 
var falske messiaser og falske profeter som skulle ‘villede mange’ (Matt 24,5). 

Men falske messiaser og falske profeter er ikke det eneste endetidsbedraget vi 
må vokte oss for. Vår fiende i den store konflikten har mange knep for å villede flest 
mulig. Derfor må vi være oppmerksomme på disse knepene, og det kan vi bare være 
ved å kjenne Bibelen og rette oss etter den.

Ellen G. White forklarer hva de to store bedragene er: «Ved hjelp av to store 
villfarelser – læren om sjelens udødelighet og søndagens hellighet – vil Satan bedra 
folk. Den første danner basis for spiritismen, den andre styrker forbindelsen med 
romerkirken. Protestantene i De forente stater vil være de første til å rekke hån-
den over svelget mot spiritismen. De vil også strekke seg ut over avgrunnen mot 
romerkirken. Under innflytelse av denne tredobbelte alliansen vil De forente stater 
følge i pavemaktens spor og trampe ned den enkeltes rett til å følge sin samvit-
tighet.» – Alfa og Omega, bind 8, side 94 [GC 588].

Lenge etter at hun skrev dette, kan vi se hvor utbredt de «to store villfarelsene» 
ennå er i den kristne verden.

Hvorfor er kunnskap om Bibelens sannheter og vilje til å rette seg etter disse 
sannhetene det beste våpenet vi har mot djevelens bedrag i de siste dager? 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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SJELENS UDØDELIGHET

Hva kan disse tekstene lære oss om «de dødes tilstand»? Hvilken beskyttelse kan 
de gi mot en av «de to store villfarelsene»? Fork 9,5.6.10; Sal 115,17; Sal 146,4; 1 
Kor 15,16–18; Dan 12,2.

De siste tiårene har folk vært opptatt av historier om mennesker som har «dødd», 
da hjertet sluttet å slå og de sluttet å puste, for så å bli gjenopplivet og brakt tilbake 
til bevissthet. Mange av dem har fortalt om utrolige opplevelser, en bevisst tilstand 
etter at de «døde». Noen skildret hvordan de fløt i luften og så ned på sin egen kropp. 
Andre sa at de svevde ut av kroppen og møtte et fantastisk vesen fylt med lys og 
varme, som hevdet sannheter om vennlighet og kjærlighet. Andre fortalte at de 
hadde møtt og snakket med døde slektninger. 

Dette fenomenet har blitt så vanlig at det har fått et vitenskapelig navn: Nær 
døden-opplevelser (NDE). Selv om NDE stadig er omstridte, har mange kristne 
brukt dem som bevis for sjelens udødelighet og tanken om at sjelen går til et annet 
rike med en bevisst eksistens. 

Men NDE er selvsagt en manifestasjon av en av «de to store villfarelsene». Når 
man tror at sjelen fortsetter å leve i en eller annen form etter døden, er man åpen for 
de fleste okkulte og spiritistiske bedrag, villfarelser som lett kan gi en inntrykk av at 
en ikke trenger Jesus. Og de fleste som har opplevd NDE, har sagt at de åndelige ve-
senene de møtte, eller endog deres døde slektninger, talte trøstens ord om kjærlighet, 
fred og godhet, men ingenting om frelsen i Kristus, ingenting om synd og ingenting 
om en kommende dom – Bibelens mest grunnleggende læresetninger. Man skulle tro 
at de ville ha fått sansen for disse læresetninger, mens de angivelig fikk smake livet 
etter døden. Men det de får høre, minner sterkt om New Age-dogmer. Dette kan nok 
forklare hvorfor mange av dem blir mindre interessert i kristendommen etter å ha 
vært «døde». 

Hvorfor må vi holde oss til Guds ord selv om sansene antyder noe annet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SABBATEN OG EVOLUSJONSTEORIEN

Satan har hatt stor suksess med å bedra verden i spørsmålet om sjelens udødelig-
het, og minst like stor suksess har han hatt med å hevde at Bibelens sabbat er flyttet 
til søndag (se lekse 6 og 8). Dette bedraget har han brukt gjennom det meste av 
kirkehistorien.

I nyere tid har djevelen funnet enda et bedrag som undergraver sabbatens betyd-
ning hos folk: evolusjonsteorien.

Les 1 Mos 1–2,3. Hva lærer denne teksten om hvordan Herren skapte vår verden 
og hvor lang tid det tok ham? 

Selv den romsligste lesning av versene åpenbarer to ting om Bibelens skapelsesbe-
retning. 1) Alt ble planlagt og beregnet; ingenting skyldtes tilfeldigheter. Skriften 
levner ikke rom for tilfeldigheter i skapelsesprosessen.

2) Teksten viser at alle skapninger sto frem etter sitt eget slag. Hver enkelt ble la-
get for seg og var ulik de andre. Bibelen lærer ingenting om felles naturlige forfedre 
(for eksempel en enkelt urcelle) for alt liv på jorden.

 Selv den som ikke tolker skapelsesberetningen i 1 Mos bokstavelig, ser to ting 
klart: Ingenting skjedde ved en tilfeldighet, og artene hadde ikke felles forløpere. 

Men så kommer Darwins evolusjonsteori. I sine ulike avskygninger lærer den to 
ting: tilfeldigheter og felles naturlige forløpere for alle arter. 

Hvorfor leser så mange teksten med darwinistiske briller, en teori som er fun-
damentalt i strid med 1 Mos? Evolusjonslæren har ikke bare overbevist millioner 
av verdslige mennesker. Mange kristne tror at de kan få den til å harmonere med 
kristentroen, til tross for de opplagte motsetningene vi har nevnt.

Og evolusjonslærens konsekvenser for endetidsbegivenhetene gjør feiltagelsen 
enda farligere. Hvorfor bry seg om en dag som er minnesmerke – ikke for en 
skapelse som tok seks dager, men ca. 3 milliarder år (den seneste datoen som livet 
visstnok kan ha startet på jorden)? Evolusjonslæren fjerner all mening fra den 
sjuende dag, siden den forvandler skapelsens seks dager til bare en myte på linje 
med den som sier at Romulus og Remus ble oppdratt av ulver. Og vil den som tror at 
skapelsen tok milliarder år i stedet for seks dager, risikere forfølgelse eller død ved å 
holde sabbaten i motsetning til søndag?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN FALSKE TREENIGHETEN 

Tanken om Guds treenige natur går igjen i hele Bibelen. Men i og med endetidsbe-
draget og forfølgelsene avslører Åpenbaringen en «falsk treenighet» – dragen, dyret 
fra havet og landdyret i Åp 13. 

Les Åp 12,17.2. Hva er beskrevet her?

Dragen kan oppfattes som en forfalskning av Faderen, siden han tydeligvis er sjefen. 
Han gir også makt og myndighet og en trone til dyret fra havet, den falske messias. 
Hvorfor betraktes den andre makten som en falsk messias? 

Les Åp 13,2–5. Hva er egenskapene til dette sjødyret?

Foruten å motta sin myndighet fra dragen, som minner om det Jesus sa om å motta 
sin myndighet fra Faderen (se Matt 28,18), opplevde dette sjødyret også en død og en 
oppstandelse, slik som Jesus (se Åp 13,3). Dessuten leser vi at dette dyret utøver sin 
myndighet i «42 måneder» eller tre og et halvt år, en profetisk forfalskning av Kristi 
virksomhet i tre og et halvt år, ut fra dag-år-prinsippet.

Les Åp 13,11–17. Hvordan beskrives landdyret her? 

Dette landdyret fremmer havdyrets interesser, akkurat som Den hellige ånd ikke 
herliggjør seg selv, men Jesus (Joh 16,13.14). Den hellige ånd utførte en mektig hand-
ling for å få «ild» til å falle fra himmelen (Apg 2,3), og jorddyret gjør noe lignende 
(se Åp 13,13).

«I endetiden skaper jorddyret en falsk pinsedag! Hvorfor? For å bevise for verden 
at den falske treenigheten er den sanne Gud.» – Jon Paulien: What the Bible Says 
About the End-Time, Hagerstown, Md, 1998, side 111.

Hvilke andre endetidsbedrag må vi være oppmerksomme på, og hvordan kan vi 
hjelpe andre å se at de er bedrag?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

La oss se nærmere på følgene av evolusjonsteorien for endetidsbegivenhetene, spe-
sielt når det gjelder sabbatens betydning. En av grunnene til at Charles Darwin gikk 
inn for evolusjonen, var at han (uten å forstå den store konflikten) hadde vanskelig 
for å forene ondskap og lidelse med tanken om en god og kjærlig skaper. Derfor 
lette han etter svar andre steder. Det var heller ingen tilfeldighet at i andre halvdel 
av 1800-tallet, da Darwin reviderte og omarbeidet evolusjonsteorien, oppreiste Gud 
en bevegelse som sto opp mot Darwins teori. Det er interessant at kreasjonismen 
begynte å vokse omtrent samtidig med evolusjonsteorien. 

Hvem vet om verden kunne ha blitt spart for en av mennesketankens største 
feilgrep siden geosentrisme og selvavl hvis Darwin hadde lest og trodd på disse 
få linjene fra Ellen G. White: «Jorden var rammet av forbannelsen, men naturen 
skulle likevel være våre første foreldres lærebok. Nå kunne den ikke bare være et 
bilde på det gode, for det onde var overalt til stede. Der en gang bare Guds karak-
ter sto skrevet – kunnskapen om det gode – sto nå også Satans karakter skrevet – 
kunnskapen om det onde. I naturen, som nå åpenbarte kunnskapen om godt og ondt, 
skulle menneskene stadig se syndens følger.» – Utdanning for livet, side 17 [Ed 17]. 

Men Darwin utviklet sine evolusjonære spekulasjoner ut fra et vrengebilde av 
Guds natur og karakter og den syndige verden vi lever i. Dessverre vil hans teori få 
folk til å falle for Satans bedrag, spesielt i den siste krisen. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvorfor er det så mange kristne som avviser ideen om en bokstavelig Satan? 

Hva sier dette om hvor farlig det er å avvise Bibelens lære?

2.  Hva kan du si til dem som har hatt en nær døden-opplevelse og sier at opple-
velsen viser dem at vi faktisk lever videre etter døden?

3.  Hvilken annen grunn tror du det er til at de som godtar evolusjonslæren, vil 
være så mye mer utsatt for bedrag i de siste dager?
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• Størstedelen av Vest-Virginia 
ligger i Mountain View-distriktet, 
der det er 2303 medlemmer og 33 
kirker.

• Den nordamerikanske divisjon har 
5493 kirker og 1,2 mill. medlemmer.

• New York City var hovedstad i USA 
1785-1790

2 .  jun i

BROSJYREN
Juanita Setliff (67), Vest-Virginia, USA

Juanita sier at hun hadde en forferdelig oppvekst og 
ønsker ikke å besøke stedet hun kom fra. Som voksen 

var hun gift to ganger og skilt to ganger. Hun drakk og 
hadde mange samboere. Hun hadde forskjellige jobber 
og fikk to døtre. En gang ba døtrene henne med i kirken, 
men hun ville ikke hykle og gå i kirken etter å ha festet 
og drukket kvelden før.

Så en dag fant hun en brosjyre i postkassen. Noen 
skulle holde seminarer om profetiene i Åpenbaringen. 
Juanita fikk en sterk trang til å gå på møtene. I ettertid 
tror hun at det var Den hellige ånd som talte til henne.

Juanita stilte opp den første kvelden av møteserien som adventistene holdt i småbyen Beckley 
i Vest-Virginia. Der bor det bare 17 200 mennesker. 

Hun hadde hørt at adventistene gikk i kirken på lørdager, så da hun traff et menighetsmedlem, 
spurte hun: ”Hvorfor går dere i kirken på lørdag?” Vedkommende smilte og svarte: ”Det kommer 
presten til å ta opp senere.”

Juanita ble skuffet over svaret, men kom igjen neste kveld. Hun gjentok spørsmålet, men fikk 
samme svar.

”Jeg syntes det var mystisk,” sa hun. ”Jeg ville vite det og forsto ikke hvorfor de ikke ville si 
det.”

Tanken på fremtiden var en annen grunn til at hun gikk til møtene. Hun hadde aldri lest i Bibe-
len og var ikke døpt, så hun fryktet for dommedag.

Under møteserien fikk hun en bibel for flittig oppmøte og ga seg til å lese i den for første gang. 
Hun sjekket versene taleren siterte, og da han kom til sabbaten, skjønte hun at Gud hadde satt den 
til side ved skapelsen, at den står i de ti bud og at Jesus holdt den.

Juanita godtok sabbaten. Hun ble døpt sammen med 15 andre i september 2016. Møtene hun 
gikk på, var en av 35 møteserier som ble finansiert av 13. sabbats-offeret i 2015.

Folk har sett store forandringer hos Juanita. Hun verken banner eller drikker nå. 
”Jeg var riktig hissig,” sa hun. ”Nå er jeg mye roligere. ”Men man skal passe seg for hvem 

man er sammen med,” sier hun. ”Hvis de drikker, begynner du å drikke, du også.”
Juanita liker å være sammen med sin nye venn. Takk for misjonsgavene som førte henne til 

Jesus.

Se Juanita her: bit.ly/Juanita-Setliff
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Bakgrunnsstoff
Åp 13,1–12; 14,9–11; 16,2; 19,20; 20,4; Jer 51,6.7.53.57; Åp 18,1–4.

Minnevers
På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som står ved dine lands-
menns side. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken til 
fra folkeslag oppsto og helt til den tiden. Men på den tiden skal ditt folk bli 
berget, alle som er skrevet opp i boken (Dan 12,1). 

Sist uke så vi på «den falske treenigheten», Satan (dragen) og to jordiske krefter som 
sammen vil starte forfølgelse av Guds folk. 

En av disse maktene, havdyret (Åp 13,1–10), beskrives som en blanding av 
leopard, bjørn og løve (Åp 13,2), bilder som er hentet fra Dan 7,4–6. I uke seks så 
vi at i Dan 7 – etter fremveksten av Babylon (løve), Media-Persia (bjørn) og Gre-
kenland (leopard) – kom den siste jordiske makten, Roma. Den begynte som det 
hedenske Roma og ble forvandlet til det pavelige Roma, den lille horn-makten i 
Daniel 7,7.8.19–21.23–25 som steg opp av det fjerde dyret. Vi så også at mange 
av kjennetegnene på det pavelige Roma, som beskrevet i disse versene i Daniel 7, 
dukker opp igjen hos sjødyret (Åp 13,1–10). Derfor har man sett Roma som en av de 
viktigste motstanderne i endetidsdramaet, beskrevet i dette kapitlet.

Men Roma er ikke alene. En annen kraft er skildret. Denne uken skal vi hoved-
sakelig se på Åp 13 og hendelser og krefter som er skildret der. Som vanlig stiller vi 
spørsmålene: Hva betyr disse hendelsene, og hvordan kan vi forberede oss på dem?
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DET DØDELIGE SÅRET LEGET

Les Åp 13,1–10. Hvorfor handler dette om pavemakten, både i fortid og fremtid? 
Legg merke til hvilken fremtredende rolle det får. Hva betyr dette når det gjelder 
hendelser i endetiden?

Gud har trofaste folk i alle kirker, men Skriften peker på en historisk rolle som 
denne institusjonen har spilt og vil spille i endetiden.

Les Åp 13,3. Hva skjer her, og hva sier dette om Romas særstilling?

I århundrer hadde romerkirken vært Vestens viktigste religiøse bevegelse, og ofte 
dens politiske sentrum. Et eksempel på dens makt er historien om keiser Henrik 
IV, som hadde vakt pave Gregor VIIs vrede og kom til pavens slott for å slutte fred. 
Der ble keiseren nødt til å vente i en forgård i tre dager i vinterkulden før paven lot 
ham slippe inn. Gregor VII nøt sin triumf og skrøt av at det var hans plikt å svekke 
kongers stolthet.

Men reformasjonen, opplysningstiden og den franske revolusjonen svekket Romas 
politiske og religiøse hegemoni. Ved utgangen av det 18. århundre lå det i ruiner. En 
av pavene, Pius VI, ble tatt til fange av den franske hær i 1798 og døde i eksil i 1799. 
Men Åp 13 taler om en gjenoppblomstring, at det «dødelige såret» skulle leges. Og 
selv om dagens Roma ikke nyter den politiske makt det hadde på Gregor VIIs tid, er 
det likevel en betydelig maktfaktor både religiøst og politisk, takket være senere tids 
pavers popularitet (for eksempel talte pave Frans til begge hus av den amerikanske 
kongressen i 2015, en historisk begivenhet). Ifølge profetien kommer denne innfly-
telsen bare til å vokse.

Hvordan kan vi være trofaste mot budskapet vi skal forkynne, men på en måte 
som skaper minst mulig motvilje? Hvorfor må vi ikke bøye oss for «politisk kor-
rekthet» når vi forkynner den sannhet som er gitt oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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USA I PROFETIEN

Folk har spurt, og det er forståelig: Hvordan kan Roma få den innflytelsen i dag 
eller i fremtiden som er skissert i Åp 13? Det er slutt på den tid da man kunne befale 
hærer, som i tidligere tider. Svaret står også i Åp 13.

Les Åp 13,11.12. Hva er kjennetegnene på denne makten?

Det dyret som går forut for dette, ble lenge betraktet som Roma av protestantene. 
Det hadde fått makt i 42 måneder (Åp 13,5). De 42 månedene er de samme som «én 
tid og tider og en halv tid» (Dan 7,25), eller tre og et halvt år (Åp 12,14) eller 1260 
profetiske dager (Åp 12,6), den tiden da pavemakten undertrykket sine motstandere. 
Denne profetiske tidsperioden (ifølge prinsippet om en dag for et år) begynte da 
pavemakten fikk overhøyhet i 538, og endte i 1798, året da paven ble tatt til fange. 
Da fikk pavemakten sitt dødelige sår, og forutsigelsen ble oppfylt. 

På denne tiden i historien, omkring de to «42 måneder» (1798), oppstår en annen 
makt (Åp 13,11; Åp 13,1). Den kommer fra jorden, i kontrast til mange av de tidligere 
maktene, som oppsto av vannet (se Dan 7,2.3), et symbol på menneskemasser. «Van-
nene du så, der horen sitter, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med 
ulike tungemål» (Åp 17,15). 

Av disse og andre grunner må denne makten være USA, som oppsto i en relativt 
tynt befolket del av verden. 

«Hvilken nasjon i «den nye verden» var det som i tiden omkring 1798 fikk 
stadig større makt og innflytelse, med utsikt til storhet og styrke og som tiltrakk 
seg verdens oppmerksomhet? Det kan ikke være noen tvil om hva dette symbolet 
peker på. Bare én nasjon svarer til beskrivelsen i profetien. Det er Amerikas forente 
stater.» – Alfa og Omega, bind 7, side 369–370 [GC 440]. 

Denne makten beskrives først med to horn som et lam, som symboliserer mildhet, 
men den vil tale «som en drage» (Åp 13,11). Dette tyder på en forfølgelsestid som 
under den forrige makten. Åp 13,11–17 besvarer altså spørsmålet om hvordan Roma 
kunne utøve den innflytelsen som profetien forutsier. Det vil ha USAs makt i ryggen.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DET GJELDER TILBEDELSEN

I bibelhistorien måtte Herren stadig forholde seg til dem som henfalt til avgudsdyr-
kelse og annen falsk tilbedelse (se Matt 4,8–10). I den siste krisen som er skildret i 
Åp 13, vil spørsmålet om tilbedelsen dukke opp igjen. Også her må Guds folk velge 
hvem de vil tilbe og tjene (se Jos 24,15). 

I uke 2 studerte vi historien om tre hebraiske gutter som fikk ordre om å «tilbe 
gullstatuen» (Dan 3,5). Vi så også at Åp 13 bruker uttrykk fra dette kapitlet når det 
beskriver forfølgelsen av Guds folk i endetiden. Så vi kan se på det som skjedde med 
Daniels venner som en forløper for hva som vil skje i de siste dager, som er avbildet i 
umiddelbar sammenheng med de dyriske maktene (Åp 13). Alle skulle tilbe gullstat-
uen, ellers ville de bli drept i ovnen med flammende ild. Og ifølge Åp 13 skulle de 
bli «drept, alle som ikke tilba dyrets bilde» (Åp 13,15).

Les Åp 14,9–11; 16,2; 19,20; 20,4. Hva lærer disse versene om hvor viktig spørs-
målet om tilbedelse skal bli?

Babylon var sentrum for falsk tilbedelse. Babels tårn vitnet om byggherrenes ønske 
om å gjøre som Lucifer og «stige opp, høyere enn Guds stjerner» (Jes 14,14) og 
forsvare seg i tilfelle en ny global syndflod skulle inntreffe. De nektet å tro på Guds 
løfte om aldri å drukne jorden i vann igjen (1 Mos 9,8–11).

Det nybabylonske riket opphøyet også menneskers bedrifter. Nebukadnesar skrøt 
av «det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd» (Dan 4,30). Senere 
brukte kong Belsasar gullkarene i Salomos tempel til en fest, og «de drakk vin og 
priste guder av gull og sølv, bronse og jern, tre og stein» (Dan 5,3.4). Karene fra 
templet ble fylt med berusende vin og bedøvet sansene til alle som drakk av dem. 
Resultatet ble at mange i byen døde da Babylon falt. En tilsynelatende sannhet kan 
bedra oss ved å skjule Babylons dødelige vin. Falsk tilbedelse og falske ideer er 
valutaen i Satans rike.

Hvordan kan vi unngå å bli innblandet i falsk tilbedelse?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BABYLON DEN STORE

Les tekstene nedenfor. Hva sier de om Babylon? Jer 51,6.7.53.57; Sak 2,7; Åp 
17,5.6; 18,2.3. 

I går så vi at Babylon har en lang historie som hovedstad for falsk tilbedelse. Derfor 
er det et godt symbol på en endetidsmakt som bedrar nasjonene. 

Sammenlign dragen, sjødyret og det skarlagenrøde dyret (Åp 12,3;13,1–3;17,3). 
Hva er likt og ulikt? 

Alle tre dyrene har sju hoder og ti horn, som står for summen av hoder og horn hos 
dyrene omtalt i Dan 7. Hvert nytt rike ble bygget på de forrige. Slik kombinerer det 
skarlagenrøde dyret elementer av draken og havdyret (symboliserer henholdsvis det 
hedensk og pavelige Roma), samt landdyret (Åp 13,11–14), slik at de tre kreftene – 
alle Guds fiender – samles til en reell koalisjon.» – Jacques B. Doukhan: Secrets of 
Revelation, The Apocalypse Through Hebrew Eyes (Hagerstown, Md., 2002), side 
162. Et ekstra element i Åp 17 er kvinnen som rir på det skarlagenrøde dyret og sym-
boliserer en ulovlig forening av religiøse og politiske krefter. Denne kvinnen står i 
skarp kontrast til den rene kvinnen i Åp 12: 

Ren kvinne (Åp 12)  Hore (Åp 17)
I himmelen  På vannet
Kledd med solen  Kledd i purpur og skarlagen
Krone av tolv stjerner  Smykket med gull, edelstener, perler
Angrepet av dragen  Støttet av dragen
Mor til resten  Mor til horene

Som «mor til horene» har Babylon vært opptatt av å gjenskape seg selv. Den frafalne 
moderkirken har mange frafalne døtre. Men Gud vil ikke stå for de feilene som 
forfektes og de grusomhetene som er begått av en frafallen kristendom. Hans sanne 
folk angripes av Satan, men overlever opp gjennom århundrene.

Åp 14,8 har allerede advart folk om Babels fall eller frafall fra sannheten, som til 
slutt fører til det endelige bedraget og dyrets merke (Åp 14,9–11). Denne advarselen 
vil bli gjentatt med mye større kraft, og kulminerer i en siste appell om at Guds 
folk som fremdeles er i Babylon, må komme ut av henne og forene seg med Guds 
endetidsmenighet (Åp 18,1–4).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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GÅ UT FRA HENNE, MITT FOLK

Bibelstudenter har fulgt verdensbegivenhetene med stor interesse, særlig de som 
later til å ha noe med endetiden å gjøre. Tenk for eksempel på USAs rolle. Helt 
tilbake i 1851 fantes det adventister som mente at USA var den andre dyriske makten 
(Åp 13,11–15). Dette er interessant ut fra landets status den gang. Midt på 1800-tallet 
var stormaktene fortsatt fra den gamle verden: Preussen, Frankrike, Østerrike-
Ungarn og England. På den tiden hadde USA en fredsarmé på ca. 20 000 mann, ca. 
en tiendedel av dem som kjempet i slaget ved Waterloo (1815). I 1814, bare førti år 
tidligere, invaderte britene Washington, D.C. I 1867 utraderte Sitting Bulls menn 
general Custers sjuende kavaleriregiment. Etter at noen kommentatorer hadde 
identifisert USA som den makten som en dag ville påtvinge verden «dyrets merke», 
kjempet nasjonen fremdeles mot innfødte på deres eget territorium, uten at de alltid 
vant.

Verdensbegivenhetene vil utvilsomt forløpe slik vi har trodd. Men fremdeles er 
det mer som må skje før vi er ved enden. Når man for eksempel taler om «dyrets 
merke», er det veldig viktig å understreke at ingen har tatt det ennå, enten de holder 
det fjerde budet eller ikke.

Dessuten er det mer som må skje først. 

Les Åp 18,1–4. Hva skjer her, og hvorfor er det viktig å huske dette nå? Hva kan 
disse versene lære oss om vårt oppdrag i verden?

Versene tegner et dystert bilde av verden, både politisk, moralsk og åndelig. De viser 
den ondsinnede påvirkning som falsk religiøs lære har i verden. Men samtidig gir 
de oss håp, for en engel fra himmelen opplyser jorden med sin herlighet. Videre blir 
Guds trofaste folk kalt ut av Babylon, de som ennå ikke har lært det de behøver å 
vite. Guds folk som allerede er ute av Babylon, har altså en oppgave å utføre for dem 
som fortsatt er der.

Hva burde det bety for oss at Herren kaller noen av dem som fortsatt er i Babylon 
for «mitt folk»? Hvorfor er dette viktig å huske når vi forholder oss til andre?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Satans angrep på Guds lov er et angrep på Gud selv, på hans autoritet og styresett. 
Og i den siste tid vil Satan angripe dem som holder «Guds bud» (Åp 12,17;14,12), 
for de er de eneste som vil nekte å hylle ham i hans stedfortredere her på jorden. 
Den kampen som han førte mot Gud i himmelen, fortsetter han her på jorden, og 
slik han ble beseiret i himmelen, vil han også bli beseiret på jorden. «Helt siden den 
store konflikten i himmelen tok til, har Satan hatt til hensikt å tilintetgjøre Guds lov. 
Derfor var det han satte i verk sitt store opprør mot skaperen, og selv om han ble 
fjernet fra himmelen, har han drevet krigen videre på jorden. Å bedra menneskene 
og få dem til å overtre Guds lov, har hele tiden vært hans mål. Enten han oppnår 
dette ved å tilsidesette hele loven eller bare ett av budene, blir resultatet det samme. 
Den som «bryter ett av budene», viser forakt for hele loven. Hans innflytelse og 
eksempel bærer preg av overtredelse. «Han har forbrutt seg mot dem alle (Jak 2,10).» 
– Alfa og Omega, bind 8, side 89 [GC 582].

  Spørsmål til drøftelse
1. Snakk sammen om verdensbegivenheter og hvordan de peker mot det vi tror 

må skje i de siste dager. Hva må fremdeles skje? Hvordan kan vi lære å være 
våkne for tidens tegn, men unngå fanatisme, fastsetting av datoer og dristige 
spådommer om ting som Bibelen og inspirerte skrifter ikke har uttalt seg ut-
trykkelig om? 

2.  Se mer på spørsmålet om tilbedelse. Hva betyr det å tilbe noe? Hvordan tilber 
vi det som vi tilber? 

3.  Hva vil det si at Gud fortsatt har folk i Babylon. Hva forstår vi med begrepet 
«Babylon» (som åpenbart er et symbol og ikke bokstavelig ment)? Hva kan 
dette lære oss om vår plikt til å forkynne for andre, uavhengig av deres poli-
tiske eller religiøse tro?
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9 .  jun i

JEG FORSVANT
Ida Elizabeth Davis (65), Vest-Virginia, USA

Jeg vokste opp hos bestemor i Beckley, som den yngste av sju. Jeg måtte gå åtte kvartaler til 
kirken på sabbaten og fikk ikke gå i korte kjoler. Livet var bare skole og kirke. 
Da jeg ble 14, flyttet jeg til New York, til eldre søsken. Jeg oppdaget den store verden og 

sluttet å gå i kirken. Jeg ble bokholder i et forsikringsselskap og senere revisor i Washington. Jeg 
gikk i kirke på søndag.

En natt drømte jeg at jeg pløyde jord. Bestemor pleide å få en traktor til å pløye hagen sin. 
Da jeg våknet, tenkte jeg: ”Kanskje er det på tide å flytte hjem.” Vi kunne jo bygge på en tomt vi 
hadde arvet etter bestemor. 

Min mann jobbet i det offentlige og var ikke begeistret for tanken, men huset ble bygget mens 
vi ennå arbeidet i Washington.

Vi flyttet til Beckley, og jeg lurte på hvorfor jeg hadde forlatt alle vennene mine i Washington. 
Jeg fikk nye venner, men spurte Gud: ”Hvorfor er jeg her?”

Omtrent da fikk jeg en brosjyre om et seminar om Bibelens profetier. Jeg ba mine nye venner 
bli med, men måtte gå alene. Den fjerde kvelden handlet talen om dyrene i Daniel og Åpenbar-
ingen, og jeg skjønte at det var adventistmøter. Jeg tenkte på min strenge oppvekst og følte meg 
alene igjen. ”Fortsetter jeg her, mister jeg alle mine venner,” tenkte jeg.

Møtet hadde nettopp startet, men jeg reiste meg for å gå. Bak i salen dukket det opp en kvinne. 
Det var hun som hadde registrert meg den første kvelden. ”Hvor skal du?” spurte hun. 

”Dette har jeg hørt hele livet,” sa jeg og fortalte om bestemor og at jeg ikke hadde fått gjøre 
annet enn å lese i Bibelen og gå i kirken. Men egentlig ville jeg bare ha en venn der på møtet.

Kvinnen smilte og fikk meg til å føle meg velkommen. Hun var den vennen jeg trengte. Jeg 
satte meg igjen og kom til resten av møtene. Da det ble tale om dåp, meldte jeg meg. Jeg følte 
meg hjemme. Jeg var blant de 16 som ble med i Adventistkirken i september 2016, etter disse 
møt ene, som var en av 35 møteserier som offeret 13. sabbat i 2015 gjorde mulig i Vest-Virginia.

Bibelen og kirken har alltid vært en del av meg takket være min bestemor. Gud har alltid 
beskyttet meg. Han hadde en grunn da han kalte meg tilbake til Vest-Virginia. Jeg kan fokusere på 
det Gud vil jeg skal gjøre fremover. 

Ida Elizabeth Davis (65) er leder for kvinneforum i Beckley SDA Church.

Du kan se Elizabeth her: bit.ly/Elizabeth-Davis
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Bakgrunnsstoff
1 Mos 17,9–11; 2 Mos 31,13.17; Åp 13,17; Ef 1,13.14; Hebr 4,9.10.

Minnevers
Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige. Rettferdige 
og sanne er dine veier, du konge over folkeslagene (Åp 15,3).

Mose og Lammets sang innledes med ordene i minneverset denne uken. Den synges 
av dem «som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dyrets 
navn» der de står på glasshavet i himmelen (Åp 15,2). Hvordan kan vi være blant 
dem? 

Et av tegnene på Guds sanne folk i de siste dager er at de forkynner den tredje 
engelens budskap og advarer mot å ta dyrets merke. Det finnes ikke noen mer alvor-
lig advarsel i hele Bibelen. Likevel finnes det mange forvirrende ideer om hva dette 
merket er: en strekkode i pannen, et kredittkortnummer eller en biometrisk identifi-
kasjon. 

Vi bør ikke la oss overraske av at det spres forvirrende ideer i Babylon. For 
navnet betyr jo «forvirring». Men Guds folk må forstå dette emnet for å kunne 
forkynne den tredje engelens budskap med kraft. Denne uken vil vi prøve å forstå 
bedre hva dyrets merke er og hvordan man unngår det – ved å motta Guds segl. 
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GUDS TEGN IDENTIFISERER HANS FOLK

I gammeltestamentlig tid var det to ytre tegn som kjennetegnet Guds sanne folk. Et 
av dem var omskjærelsen. Hvem var den første som fikk tegnet? Mos 17,9–11. 

Gud befalte Abraham og hans etterkommere å la seg omskjære som et tegn på frel-
sespakten. Mennene skulle omskjæres på den åttende dag (3 Mos 12,3). Men ritualet 
hadde en dypere betydning. Det skulle symbolisere behovet for hjertets «omskjæ-
relse» eller fornyelse (se 5 Mos 30,6). Derfor skriver Paulus: «Rett jøde er ikke den 
som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. Jøde er 
den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden 
og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud» (Rom 2,28.29). 

Tekster som 1 Kor 7,19; Gal 5,6 og Gal 6,15 viser at omskjærelsen er erstattet av 
dåpen i nytestamentlig tid. Den symboliserer omvendelse, «en ny skapning», at man 
dør fra synden og står opp til et nytt liv (se Rom 6,3.4). Det er derfor Paulus sier at 
omskjærelsen ikke lenger er viktig, og at det er «tro som er virksom i kjærlighet» og 
«å holde Guds bud» som virkelig betyr noe.

Hva var det andre ytre tegnet som Gud ga som kjennetegn på sitt folk, og hvorfor 
ble det gitt? (2 Mos 31,13.17; Esek 20,12.20). 

Legg merke til at sabbaten som tegn går helt tilbake til skapelsen (se også 1 Mos 
2,2.3). Omskjærelsen begynte ikke før med Abraham. Jesus henviste til 1 Mos og sa: 
«Sabbaten ble til for mennesket» (Mark 2,27). Den viser at vi tilhører Gud, i kraft av 
skapelsen fordi han skapte oss, og i kraft av frelsen fordi han gjør oss rettferdige og 
hellige. Så selv om Paulus sier at omskjærelsen ikke lenger er viktig, er det å holde 
Guds bud, også sabbatsbudet, fortsatt viktig (se Hebr 4,9).

Hvordan avslører dine tanker og hensikter om du virkelig er omskåret på hjertet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DYRET OG FALSK TILBEDELSE

Les tekstene nedenfor. Hva lærer de om betydningen av å unngå «dyrets merke»? 
Åp 13,17; 14,9.10; 16,2.

Drikke Guds vredes vin ublandet, straffes med de sju siste plager, og til slutt kastes i 
ildsjøen. For en kontrast til dem som ikke ville ta dyrets merke og står på glasshavet 
og synger Guds og Lammets pris! 

Hva er dette merket som ingen burde ønske seg? Versene ovenfor forbinder det 
med falsk tilbedelse. Og som vi så i en tidligere lekse ville den fjerde dyriske makten 
i Dan 7, i sin senere fase (også fremstilt som havdyret i Åp 13) «bestemme seg for å 
forandre tider og lover» (Dan 7,25). En lov som det bestemte seg for å forandre, var 
sabbatsbudet, det fjerde budet – det eneste av de ti som omtaler tid og peker direkte 
på at Gud laget «himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende 
dagen hvilte han» (2 Mos 20,11).

Den første engelens budskap peker tilbake til dette budet som den dyriske makten 
forsøkte å forandre, og viser at bare Herren skal tilbes som skaper. Av de sju versene 
i Åp 12-14 som omtaler tilbedelse, er dette (14,7) det eneste om sann tilbedelse. 
De andre seks advarer mot falsk tilbedelse av dyret og hans bilde (Åp 13,4.8.12.15; 
14,9.11). Rett etter den tredje engelens beskrivelse av skjebnen til de falske tilbe-
derne, er Guds sanne tilbedere beskrevet: «Her må de hellige ha utholdenhet, de som 
holder seg til Guds bud og troen på Jesus» (Åp 14,12). 

Forkynnelsen av disse tre budskapene deler menneskeheten i to grupper: de som 
tilber skaperen ved å holde alle hans bud, også budet om den syvende dag som sab-
bat, og de som tilber dyret og dets bilde. Denne falske tilbedelsen er et alternativ til å 
tilbe skaperen ved å holde sabbatsbudet.

Tenk over sammenhengen mellom tilbedelse og lojalitet. Hvilke sider av tilbedel-
sen er viktige for å vise vår lojalitet overfor Gud? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 1 8 91

TirsdagStudium 11  /  16. juni

GUDS SEGL

Et segl er som en signatur og brukes til å godkjenne et dokument. I eldre tider var 
det et stempel presset på myk voks eller leire som viste ekthet eller eierskap, og eier-
ens autoritet fulgte med. 

Hva er Guds segl, og hvordan og når gis det? Ef 1,13.14; 4,30; 2 Tim 2,19; Åp 7,1–4; 
14,1. 

Guds segl er et tegn på Guds eierskap og vern om sitt folk. Paulus beskriver en 
forsegling i forbindelse med omvendelsen, når man mottar Den hellige ånds gave. 
Han kaller denne gaven et «pant» som alle troende får, en garanti for den fullendte 
frelsen og fremtidige arv som de vil motta når Jesus kommer. 

Åpenbaringen skildrer en annen forsegling like før Jesu annet komme. Dette siste 
seglet gis til 144 000 når Den hellige ånd utgytes i senregnet. De har Guds navn (el-
ler signatur) skrevet i pannen. Den hellige ånds verk i deres liv gjør at de gjenspeiler 
Guds karakter.

Sammenlign Guds segl med dyrets merke. Hvilke forskjeller er nevnt? Åp 7,3;14,9. 

Guds sanne tilbedere mottar seglet, mens de som dyrker dyret, mottar merket. Seglet 
gis bare i pannen. Dette peker på et bestemt valg om å tilbe Gud slik han har befalt. 
Merket, derimot, får man enten i pannen eller i hånden. Dette betyr at folk kan tilbe 
dyret av en av to grunner. Enten i sitt sinn fordi de er enige i det og tror at de virkelig 
tilber Gud. Andre er ikke enige i det, men går med på det fordi de frykter konse-
kvensene av å stå utenfor og ikke kunne kjøpe eller selge og til slutt bli drept (Åp 
13,17.15). 

«De som gjør felles sak med verden, blir formet av verden og forberedes for 
dyrets merke. De som ikke stoler på seg selv, som ydmyker seg for Gud og renser sin 
sjel ved å følge sannheten – de formes av himmelen og forberedes for Guds segl i 
pannen.» – Testimonies for the Church, bind 5, side 216.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 11  /  16. juni

DYRETS MERKE 

Hva er dette merket som vi må unngå? I en tidligere lekse så vi at det fjerde udyrets 
annen fase (Dan 7), også skildret som sjødyret i Åp 13), «skal bestemme seg for å 
forandre tider og lover» (Dan 7,25). Vi har sett at en lov som det ville forandre, var 
forskriften om sabbaten, det fjerde bud, det eneste budet som peker direkte på Gud 
som den som skapte «himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sju-
ende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den» (2 Mos 
20,11). 

Den første engelens budskap peker tilbake til det samme budet, det som den dy-
riske makten forsøkte å forandre – og viser at vi bare skal tilbe Herren som skaper. 
Og etter en advarsel om hva som vil skje med dem som tilber «dyret og dets bilde» 
(Åp 14,9), får man se Guds trofaste folk i vers 12. 

Les Åp 14,12. Med sammenhengen i mente: hvordan gjør denne skildringen av 
Guds trofaste folk det lettere å forstå hvorfor sabbaten er så viktig i endetiden?

Teksten lyder: «Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud 
og troen på Jesus» (Åp 14,12). Vi har sett at sabbatsbudet inngår i Guds lov som det 
fjerde av budene. Sabbaten peker på Gud som skaper og den som alene skal tilbes. 
Det er ikke så rart at mange ser spørsmålet om «dyrets merke» som direkte knyttet 
til spørsmålet om søndagshelligholdelse, en falsk «sabbat» som Bibelen ikke påbyr, i 
motsetning til å holde det fjerde budet, som er befalt i Bibelen.

Betyr det at de som tilber Gud på søndag, har dyrets merke nå? Nei. Ifølge Åp 
13,15 vil de som nekter å delta i denne falske tilbedelsen av dyret, bli drept. Det vil 
til slutt bli et spørsmål om liv eller død. Vi har naturligvis ikke kommet så langt 
ennå, og dyrets merke vil ikke bli gitt før denne siste testen kommer. Derfor har 
ingen fått dyrets merke ennå.

Guds bud. Troen på Jesus. Hvorfor er dette viktige sider ved hva det vil si å være 
en sann kristen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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SABBATEN SOM SEGL 

Vi har sett at sabbaten har vært et tegn på Guds sanne folk gjennom historien, fra 
Adam og Eva og på Israels tid. Vi ser det også i kirken i NT hos Jesus og apostlene, 
og som et kjennetegn på Guds siste folk som «holder seg til Guds bud og troen på 
Jesus» (Åp 14,12). 

Hvorfor er sabbaten så viktig, og hva er dens betydning for oss? 2 Mos 20,8–11; 
Hebr 4,9.10. 

Sabbaten står sentralt i de ti bud. Skaperen ga den som et tegn eller segl på sin 
autoritet. Den identifiserer ham ved navn: Herren din Gud. Den sier hvilket rike 
han hersker over: «himmelen og jorden, havet og alt som er i dem». Den peker også 
på grunnlaget for Guds myndighet: «For på seks dager laget Herren himmelen og 
jorden, ... men den sjuende dagen hvilte han.» 

NT sier at Jesus er den som har skapt alt (Joh 1,1–3; Kol 1,16; Hebr 1,1.2). Det 
var Jesus som skapte vår verden på seks dager og hvilte på den syvende dagen. 
Derfor er det svært megetsigende at Jesus ropte: «Det er fullbrakt!» da han hang på 
korset fredag   ettermiddag (Joh 19,30). Han hvilte på sabbaten etter å ha fullført sitt 
skaperverk, og han hvilte i graven på sabbaten etter at han hadde fullført frelsen ved 
å dø i vårt sted. Så sabbaten er dobbelt velsignet, først ved skapelsen og deretter som 
et symbol for frelsen. Det er derfor Hebreerbrevet sier at den som tror, ved å hvile på 
sabbaten, viser at han får «hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine» (Hebr 
4,10). Sabbaten er et perfekt symbol på det at vi ikke kan frelse oss selv, at frelsen fra 
først til sist er Kristi verk, som er gjort mulig ved troen (se Hebr 12,2). 

Hvis sabbaten symboliserer hvile fra våre gjerninger, hva betyr det da å holde 
søndag, og hvordan passer dette inn i Babels natur?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Straks Guds folk får seglet i pannen – og det er ikke et synlig segl eller merke, men 
en befestelse i sannheten, både intellektuelt og åndelig, slik at de ikke kan rokkes 
– straks Guds folk er forseglet og forberedt på rystelsen, kommer den. Ja, den har 
allerede begynt: Guds straffedommer er nå over landet, ... så vi kan vite hva som 
kommer.» – The Faith I Live By, side 285.

«Sabbaten blir den store lojalitetsprøven, for det er nettopp dette sannhetspunktet 
striden gjelder. Når folk blir satt på den avgjørende prøven, blir det trukket en grense 
mellom dem som tjener Gud og dem som ikke gjør det. Feiringen av den falske 
sabbaten i samsvar med landets lov, men i strid med det fjerde bud, vil være en 
lojalitetserklæring til den makten som er i opposisjon til Gud, mens helligholdelsen 
av den sanne sabbaten i lydighet mot Guds bud vil være en lojalitetserklæring til 
skaperen. Mens den ene gruppen godtar tegnet på troskap mot jordiske makter, 
og dermed tar «dyrets merke», velger den andre gruppen lojalitetstegnet på Guds 
autoritet og får dermed ’Guds segl’.» – Alfa og Omega, bind 8, side 109–110 [GC 
605].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan kan vi vise andre sannheten om dyrets merke og Guds segl uten å 

skape unødige konflikter? For eksempel: Hvorfor må vi understreke at ingen 
har dyrets merke nå? 

2.  Hva er sammenhengen mellom sabbaten og beseglingen av Den hellige ånd? 

3.  Tenk på forestillingen ovenfor om beseglingen som «en grunnfestelse i sann-
heten, både intellektuelt og åndelig» Hva vil det si?

4.  Snakk om kjennetegnene på det åndelige Babylon, dets verdier og metoder. 
Hvordan skiller de seg fra Guds rikes verdier? Hvordan kan noen av Babylons 
verdier snike seg inn i vår kirke her og nå? Hvordan kan vi lære å se hva de er 
og forsøke å håndtere dem, men på en kristen måte, som avspeiler Guds rikes 
verdier?
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•  Tre fjerdedeler av Vest-Virginia er 
dekket av skog.

•  Vest-Virginia regnes som den 
nordligste sørstaten og den sørlig-
ste nordstaten.

•  Statsdyret er svartbjørnen og 
statsfuglen er kardinalen.

16 .  jun i

BREV FRA HIMMELEN
Clifford Long (61), Vest-Virginia, USA.

En dag fikk Clifford Long et håndskrevet brev med 
tilbud om bibelbrevkurs. Clifford og Cathy Long 

hadde fundert på å finne en menighet å gå i. Men hvil-
ken?

”Det var mye som ikke stemte,” sa Clifford. Men så 
fikk han brevkurset. Han tok med brevene på jobb, han 
arbeidet nattskift ved et kullkraftverk og hadde en del 
dødtid. 

”Jeg likte brevene, og arbeidet meg raskt gjennom 
dem,” sa han. Han var særlig nysgjerrig på spørsmålet om sabbaten. Da han var barn, hadde faren 
hans sådd tvil om søndagen. Det hadde han ikke glemt.

Da bibelstudiet tok opp sabbaten, begynte han å forstå, sa han. Han skjønte at Gud hadde inn-
stiftet sabbaten ved skapelsen og aldri forandret den. Men hvorfor holdt så mange kristne søndag? 
Han tok det ene kurset etter det andre.

I 2015 ble kraftverket stengt. Clifford måtte pensjonere seg tidlig, men nå fikk han mer tid til å 
studere Bibelen, og sabbatsproblemer på jobben fikk han ikke.

På denne tiden fikk Clifford og Cathy treffe kvinnen bak bibelstudiene, Delcie Knicely. De ble 
gode venner, og i oktober 2015 inviterte Delcie dem til en møteserie hun holdt i adventistkirken i 
Bluefield. De gikk hver kveld. Der fikk de vite at Den katolske kirke hadde innført søndag og at 
mange protestanter godtok endringen. Mange gode kristne tilber Gud på søndag fordi det er en 
tradisjon, selv om det er mot Guds lov.

Møteserien førte til at to personer ble døpt – Clifford og Cathy. Denne møteserien var en av 35 
som ble holdt i Vest-Virginia etter at man fikk en del av offeret 13. sabbat i 2015.

Clifford er glad for møtene og tilbudet om bibelstudier. ”Jeg vet det var Gud som sendte det. 
Jeg var på leting etter en menighet å gå i, og så kom brevet!”

Han vil også at andre skal ta bibelbrevkurset. ”Man lærer en hel masse,” sier han. ”Disse brev-
kursene bør få høyere prioritet.”

Du kan se Clifford her: bit.ly/Clifford-Long



Babylon og Harmageddon

23. juniStudium 12
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Bakgrunnsstoff
Åp 14,8; 16,19; Jes 52,9; Åp 18,1–10; 16,12–16; 1 Kong 18,1–40; 1 Kor 15,1.2.

Minnevers
På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: «Babylon den 
store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden» (Åp 17,5).

Åpenbaringen er full av bilder og uttrykk fra GT. For eksempel forekommer navnet 
Babylon seks ganger i boken. Men dette handler ikke om Nebukadnesars gamle 
kongerike. Det ble borte lenge før. Nei, Johannes benyttet GT-bilder for å uttrykke 
en sannhet. I dette tilfellet beskriver Babylon – som hadde vært en politisk og 
religiøs stormakt som undertrykte Guds folk – nå de veldige religiøse og politiske 
kreftene som vil prøve å gjøre det samme i endetiden. 

Noe lignende gjelder ordet Harmageddon, som bare forekommer i Åpenbar-
ingen, men kommer av en hebraisk frase som synes å bety «Megiddo-fjellet», en 
henvisning til et sted i det gamle Israel. Det finnes mange spekulasjoner omkring 
Harmageddon, og mange speider etter et massivt militært slag som skal finne sted i 
Megiddo, nær verdens ende. 

I denne uken vil vi se på Babylon og Harmageddon. Vi skal prøve å finne ut hva 
Bibelen mener med disse bildene.
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«VREDENS VIN»

Les Åp 14,8; 16,19; 17,5; 18,2.10.21, de seks versene om Babylon i Åpenbaringen. 
Ha det GT sier om Babylon i bakhodet: Hva sier disse tekstene om Babylon slik det 
fremstilles i endetidens begivenheter?

Man har sagt at Bibelen er fortellingen om to byer, Jerusalem og Babylon. Jerusalem 
sto for Guds by og hans paktfolk gjennom hele Bibelen (Sal 102,22; Jes 52,9;65,19; 
Åp 3,12), og Babylon har stått for undertrykkelse, vold, falsk religion og opprør mot 
Gud. 

Tenk for eksempel på Babelstårnet (1 Mos 11,9). Det hebraiske ordet for «Babel» 
er det samme som for kongeriket «Babylon». I 1 Pet 5,13 sender Peter hilsener fra 
kirken i «Babylon». Dette oppfattes vanligvis ikke som ruinene etter det gamle 
kongeriket som ligger i dagens Irak, men fra Roma, som snart skulle undertrykke 
kirken. Dette er interessant i lys av Åpenbaringen og Romas rolle i boken.

Les Åp 14,8 og 18,3. Hva avslører disse versene om Babylons onde innflytelse på 
verden og på Guds folk? 

Det er ingen tvil om at den makten som Babylon representerer i Åpenbaringen, er 
veldig fordervet, og har en negativ innflytelse på hele verden, mer eller mindre. 
Uttrykket «vredens vin fra sitt horeri» (Åp 14,8) er en klar henvisning til falsk lære 
og korrupsjon og resultatet av dette. Babylon er en ond makt som har spredt seg til 
«alle folkeslag» (Åp 18,3). Derfor må alle passe på at ikke også de blir fordervet.

Se deg rundt i verden i dag: korrupsjon, forvirring, undertrykkelse. Hva burde 
dette si oss om behovet for å være forankret i Jesus og i hans ord?

__________________________________________________________________________________________________________________
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BABYLON ER FALT

Babylons innflytelse har vært nedbrytende og vidtrekkende, men Åpenbaringen sier 
at den skal ta slutt. 

Les Åp 18,1–10. Hva sier disse versene om «Babylon den store»?

Den andre engelens budskap (Åp 14,8) om Babel gjentas her i Åp 18,2. Det er et 
uttrykk for hvor korrupt denne institusjonen har blitt.

«Bibelen lærer at før Herrens komme vil Satan arbeide ’med stor makt og med 
under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de 
ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst.’ Derfor vil de tro ’en villfarelse som 
gjør at de tror løgnen’ (2 Tess 2,9–11). Det er først når denne tilstanden er nådd og 
foreningen av kirken med verden er fullført over hele kristenheten at Babels fall er 
fullstendig. Forandringen skjer gradvis, og den fullstendige oppfyllelsen av Åp 14,8 
ligger fremdeles i fremtiden.» – The Great Controversy, side 389, 390.

Bare Gud vet om den «fullstendige oppfyllelsen» har inntruffet. Men vi vet at 
disse tekstene lærer at det åndelige Babylon en dag skal møte Guds dom over dens 
store ondskap. «For syndene hennes har tårnet seg opp helt til himmelen, og Gud er 
blitt minnet om all den uretten hun har gjort» (Åp 18,5). Dette uttrykket gjenspeiler 
også det GT sier om det gamle Babylon (se Jer 51,9), og innebærer at dommens time 
vil komme. 

En kommende dom burde naturligvis ikke overraske noen. Det gamle Babylon sto 
også under dom (se Dan 5). Skriften sier at alle en dag må svare for sine gjerninger, 
også Babylon. Det er godt å vite at vi har en som taler vår sak i dommen (1 Joh 2,1; 
Dan 7,22). Ellers ville det kanskje ikke gå så mye bedre med oss enn med Babylon. 

Hvordan kan du finne trøst i løftet om at all den urett og ondskap som synes å gå 
ustraffet nå, en dag skal få sin straff av Gud?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HARMAGEDDON

De fleste vet ikke stort om Åpenbaringen, men ett ord er innlemmet i populærkul-
turen: Harmageddon (se Åp 16,16). Selv i en sekulær kultur betyr ordet en endelig 
kamp hvor jordens skjebne henger i en tråd. Hollywood-filmen Armageddon handlet 
om en gigantisk asteroide som kunne ødelegge jorden. Tanken om verdens ende er 
ikke helt fremmed for verdslige mennesker, heller.

Mange ser kampen ved Harmageddon som en bokstavelig militær konflikt i 
Midtøsten ved verdens ende. En versjon beskriver hvordan en 200 millioner mann 
sterk hær fra Asia feier inn i Nord-Israel. Andre er opptatt av militære og politiske 
konflikter i den delen av verden som de mener vil berede grunnen for det endelige 
Harmageddon-slaget i Megiddo. 

Men Bibelen tegner et annet bilde. Skriften skildrer Harmageddon som det ende-
lige klimaks, ikke mellom de uforlikte nasjoner, men mellom de to sidene i den 
kosmiske konflikten. Kampen er religiøs,   ikke økonomisk eller politisk, enda mange 
økonomiske og politiske faktorer kan inngå i den. 

Les Åp 16,12–16. Hva kan vi lære om Harmageddon her?

Legg merke til hvor mye symbolikk som er brukt. Ånder som frosker kommer ut av 
dragens munn, den falske profets munn og dyrets munn (henvisninger til maktene i 
Åp 13: den «falske profeten» her må være landdyret i Åp 13,11). Den store konflikten 
ser vi også her: «demoniske ånder» (Åp 16,14) går til kamp «på Guds, Den allmek-
tiges store dag» (Åp 16,14). Uansett hvordan Harmageddon utspiller seg, blir det en 
verdensomspennende konflikt mellom Kristi og Satans krefter. Dette er ikke noe 
lokalt slag i Megiddo, like lite som Babylon i Åpenbaringen taler om hendelser i en 
avkrok av våre dagers Irak. 

Les Åp 16,15. Midt i alt dette oppmuntrer Jesus oss med evangeliet, både med 
løftet om sitt komme og behovet av å være kledd i hans rettferdighet. Hvordan 
hjelper dette oss å forstå hva slags åndelig kamp vi er innblandet i?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HARMAGEDDON OG KARMELFJELLET: 1. DEL 

Hva er så dette Harmageddon-slaget? Navnet later til å bety «Megiddo-fjellet». Det 
finnes ikke noe fjell i området som heter Megiddo. Men Karmelfjellet lå nær-
heten, og forskere har oppfattet uttrykket Megiddo-fjellet som en henvisning til 
Karmelfjellet.

Bibellesere har også sett på historien om Elia og Baal-profetene på Karmelfjellet 
som et symbol, en type på det som skal utfolde seg i endens tid (Åp 13). 

I går så vi at Åp 16,13, med sin henvisning til draken, dyret og den falske pro-
feten, viser tilbake til hendelser omtalt i Åp 13, den falske treenigheten som vi så i 
den niende leksen. 

Spørsmålsstillingen i Åp 13 begynner å nå et klimaks i vers 13 og 14, når det 
andre dyret gjør overnaturlige ting og til og med lar «ild fra himmelen fare ned på 
jorden, midt for øynene på folk» (Åp 13,13). Disse hendelsene fører da til den direkte 
konfrontasjonen mellom Gud og Satan, mellom dem som tilber den sanne Gud og de 
som dyrker «dyrets bilde» (Åp 13,14).

Les 1 Kong 18,1–18. Hva skjer her som gjenspeiler noe av det som skal utfolde seg 
i den siste tid, slik vi leser i Åpenbaringen?

På mange måter er det vi ser, en skildring av den store konflikten. Elia uttrykker 
saken klart og tydelig: Folk har forlatt Guds lov og dyrker avguder (vers 18). Har 
ikke dette alltid vært problemet, uansett hvordan denne ondskapen har blitt kon-
kretisert gjennom tidene? Vi tilber enten «ham som skapte himmelen og jorden, 
hav og kilder» (Åp 14,7), eller vi tilber noe annet. Mange tilber dyret og dets bilde 
i stedet for å tilbe Herren (Åp 13). Noen tredje vei finnes ikke. Vi er enten på Guds 
side eller på Satans side. Så viktig er det som står på spill, både nå og i kampen 
om Harmageddon, der forskjellen blir veldig tydelig, som vi skal se i historien om 
Karmelfjellet.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HARMAGEDDON OG KARMELFJELLET: 2. DEL

Les 1 Kong 18,18–40. Hva skjer, hvordan ender historien, og (uten å trekke paral-
lellene for langt) hvordan gjenspeiler denne historien det som skjer i stor skala når 
den store konflikten topper seg i endetiden?

På Karmelfjellet sto kampen mellom Elia, Guds profet, og hundrevis av Baal-prester. 
(Legg merke til at det onde er i overtall.) Det var en test på hvem som er den sanne 
Gud: Han som skapte himmelen og jorden, eller Baal, en annen manifestasjon av 
«draken» og et annet middel som han vil bedra verden med (Åp 12,9). 

Prestene ba Baal om å sende ild for å brenne opp offeret deres. De ropte fra mor-
gen til middag. «Rop høyere! … Kanskje han sover» (1 Kong 18,27). Prestene hisset 
seg opp. De skar seg med sverd til blodet rant. Slitne og medtatte ga de opp da det 
ble kveld.

Elias offer ble dynket med vann tre ganger, og vannet rant i grøftene. Profeten ba 
en enkel bønn til Gud, og ilden fra himmelen fortærte alt, også steinalteret og jorda 
under. Den sanne Guds kraft i motsetning til Baal var ikke til å ta feil av.

Les Åp 16,13; 19,20.21, og sammenlign disse tekstene med det som skjedde med 
Baal-profetene. Hva ser vi?

En del er nok ukjent når det gjelder Harmageddon, men nå vet vi utfallet: Guds fien-
der blir tilintetgjort, og Gud og hans hellige blir rettferdiggjort. 

Les 1 Kor 15,1.2. Den umiddelbare sammenhengen er en annen enn 
Harmageddon, men hva er Paulus’ poeng, og hvorfor er det så relevant for 
oss i lys av fremtidens hendelser? Se også Åp 16,15, hvor sammenhengen er 
Harmageddon. Hva sier disse tekstene oss når vi ser dem sammen?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«På flere steder i Harmageddon-fortellingens slag inntar de heslige skapningene og 
de stygge hendelsene en tilbaketrukket rolle og vi får et glimt av en mer person-
lig sannhet. En av dem er som sagt Åp 16,15: ’Se, jeg kommer som en tyv. Salig er 
den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.’ 
Dette verset står midt i det ene avsnittet i Bibelen som faktisk nevner Harmageddon. 
Det minner om mange NT-tekster om personlig forberedelse for Jesu gjenkomst og 
endetidsbegivenhetene.

En annen slik tekst er Åp 17,14: ’De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet 
skal seire over dem, for han er herrenes herre og kongenes konge – de som er med 
ham, er kalte og utvalgte og trofaste’ (forfatterens oversettelse). Den store krigen 
i endetiden samler en hær av mennesker. Deres mål er ikke først og fremst å tilin-
tetgjøre andre med våpen, men å være trofaste mot Guds kall og utvelgelse. Dette 
er en annen slags kamp enn dem som nasjoner og opprørere fortsatt kjemper i dag. 
Som jeg har sagt flere ganger: Slaget om Harmageddon er en kamp om sinnet. Det er 
også en kamp om hjertet – et kall til inderlig troskap mot Lammet som ble drept (Åp 
5,9.10.12; 13,8).» – Jon Paulien: Armageddon at the Door (Hagerstown, Md., 2008), 
side 193.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan kan du hjelpe noen som tror at mange av hendelsene som er skildret 

i Åpenbaringen, vil finne sted på de stedene som er nevnt? Hva kan hjelpe 
dem å innse hvorfor dette er å misforstå teksten?

2.  Vi har sett at Babylons innflytelse når hele verden. Hva er noen av Babels 
læresetninger, og hvordan kan vi lære å forstå hva disse læresetningene er 
og hvordan vi kan unngå dem?

3.  Sitatet fra Ellen G. White på mandag sier: «Det er først når … foreningen av 
kirken med verden er fullført over hele kristenheten at Babels fall er fullsten-
dig.» Tenk på uttrykket «foreningen av kirken med verden». Hva er advarse-
len til oss?
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DJEVLENE SNAKKER MED MEG
Pierre Ortiz (24), Arizona, USA

David var en av de 28 guttene ved Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. En kveld 
ville han gå en måneskinnstur. Internatleder Pierre ble med. Han visste ikke annet om 

17-åringen enn at han hadde tilhørt en gategjeng i hovedstaden Phoenix. Moren hadde sendt ham 
til internatskolen fordi hun fryktet for hans liv. 

De gikk tause sammen en stund i måneskinnet. De satte seg ved en kløft og snakket om nat-
tehimmelen. Plutselig sa David: ”Djevlene snakker til meg noen ganger. Iblant sier de jeg skal 
skade noen eller gjøre ting jeg ikke har lyst til.”

”Hvorfor det?” spurte Pierre. 
”Vet ikke, men det er verre her.” Pierre foreslo at de skulle be. Han bøyde hodet og ba. Så sa 

han ”Jeg tror jeg vet hvorfor de er verre her?”
”Hvorfor da?” ville David vite. ”Fordi det bare var dem før. Men her har du kontakt med Jesus 

og det gode. Djevelen liker ikke det.”
David tidde. Så sa han: ”Jeg forstår meg ikke på kirken. Det er så mye tvang. Dere må høre på 

taler og gjøre ting.”
”Si meg hvordan det var i gjengen,” sa Pierre.
”Det var fantastisk! Vi var som en familie. Vi så ikke lederen, men han ga ordrer, og vi fulgte 

dem. Vi var en familie.”
”Det forstår jeg,” sa Pierre og smilte. ”Dette er en kirke. Kirken er en familie. Men i stedet for 

ondskap, gjør vi godt.”
David skjønte og begynte å gråte. Pierre hadde ikke trodd at han kunne gråte, men tårene rant.
”Gud vil ikke ha meg,” sa David. ”Det vet du ikke, du kjenner ham jo ikke,” sa Pierre.
”Men jeg har drept, og det har ingen av dere,” sa David.
Pierre fortalte David at Bibelen var full av mordere som Gud hadde tilgitt. ”Bibelen ville vært 

en tynn bok uten morderne. Gud elsker dem også,” sa Pierre.
”Dessuten hender det at djevlene tar kontroll over meg, jeg rister, og fråden står om munnen. 

Jeg kan ikke stoppe det,” sa David.
”Det er derfor vi er her på Holbrook,” sa Pierre. ”Gud er her, og Satan har ikke makten her. 

Hvis du føler at noe ondt kommer, kan vi be for deg og kjempe sammen med deg.”
Pierre ba med David igjen. Så gikk de tilbake til internatet. 
Pierre vet ikke om David har tatt imot Jesus. Han vendte tilbake til Phoenix og gatene. Men 

Pierre er glad for at de fikk denne måneskinnsturen sammen.
”De 65 elevene kommer og går, kanskje er de ikke her i morgen. Men vi stoler på at Gud vil 

velsigne de frøene vi sår.” En del av offeret 13. sabbat vil bidra til ny gymsal og kafeteria i det 72 
år gamle anlegget. Takk for gavene.

Guttens navn er endret.

Du kan se Pierre her: bit.ly/Pierre-Ortiz
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Bakgrunnsstoff
Jes 13,6.9; Matt 24,30.31; Dan 2,34.35; 2 Tim 4,6–8; 2 Tess 1,7–10.

Minnevers
For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når 
Menneskesønnen kommer (Matt 24,27).

Dikteren T. S. Eliot begynte et dikt med linjen: «In my beginning is my end» (I min 
begynnelse er min ende). Kort og godt. I opphavet finnes avslutningen. Vi ser ekkoer 
av denne virkeligheten i navnet syvendedags-adventist. Det inneholder to bibelske 
læresetninger: «syvende dag» for sabbaten i de ti bud, et ukentlig minnesmerke om 
de seks dagene da livet ble til på jorden; og «adventist», som peker mot Jesu gjen-
komst, da alle Skriftens håp og løfter, også løftet om evig liv, skal bli oppfylt. 

Verdens skapelse (vår begynnelse) ligger langt fra Jesu gjenkomst (vår ende, iall-
fall slutten på vår syndige eksistens), men disse hendelsene er forbundet. Den Gud 
som skapte oss (Joh 1,1–3), er den samme Gud som kommer tilbake og som «i ett nu, 
i et øyeblikk, ved den siste basun» (1 Kor 15,52) skal sette oss endelig fri. Ja, i vår 
begynnelse finner vi vår ende.

Denne uken skal vi drøfte den siste av alle endetidshendelser, i hvert fall hva vår 
nåværende verden angår: Jesu annet komme.
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HERRENS DAG

Vi tenker gjerne på Jesu gjenkomst som en nytestamentlig lære, men det stemmer 
ikke. Jo visst, etter Jesu første komme, etter hans død, oppstandelse og himmelfart 
fikk vi en større og rikere åpenbaring av sannheten om hans annet komme. Men som 
med så mye annet i NT: GT inneholder hint og skygger om denne viktige sannheten 
lenge før det skal skje. Læren om Jesu gjenkomst i NT var ingen ny sannhet. Den var 
en understrekning av en sannhet som var åpenbart i GT. Men i lys av den korsfestede 
og oppstandne frelser kan vi forstå og verdsette løftet om hans gjenkomst bedre.

Les tekstene nedenfor. Hva lærer de om Jesu gjenkomst? Jes 13,6.9; Sak 14,9; Dan 
12,1.

«Herrens dag» blir en dag med ødeleggelse og sorg for de fortapte. Men det er også 
en dag med befrielse for hele Guds folk, som «har navnene sine skrevet i livets bok» 
(se Fil 4,3; Åp 3,5;13,8). Dette temaet, «Herrens dag» som en dommens tid for de 
ugudelige, er også en tid da Guds trofaste blir beskyttet og får sin lønn. Dette finner 
vi i GT. For eksempel, mens noen vil møte «Herrens brennende vrede», vil de som 
lyder kallet: «søk rettferd» og «vær ydmyke», finne «ly på Herrens vredesdag» (Sef 
2,1–3).

Les Matt 24,30.31. Hvordan gjenspeiler disse versene den samme store forskjellen 
mellom de fortapte og de frelste ved Jesu gjenkomst?

Når endetidshendelsene utspiller seg, blir det bare tydeligere hvilken side vi står 
på. Hvilke valg kan og må vi foreta nå for å være sikre på at vi står på riktig side?

__________________________________________________________________________________________________________________
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DANIEL OG JESU ANNET KOMME

Mange jøder på Jesu tid forventet at Messias skulle styrte romerne og gjøre Israel 
til verdens mektigste nasjon. Men verken Jesu første eller andre komme handler om 
det. Gud hadde noe større i vente for sitt folk enn bare en omorganisering av den 
gamle verden. 

I GT er det kanskje Daniel 2 som er klarest på at den nye verden ikke vokser ut av 
den gamle, men er noe helt annet. 

Vi leser om fire store verdensrikers vekst og fall – Babylon, Media-Persia, Gre-
kenland, og til slutt Roma, som så blir til det moderne Europas nasjoner. Men den 
statuen som Nebukadnesar så i sin drøm (om de fire verdensmaktene), avsluttes på 
en måte som viser at det er ingen sammenheng mellom denne verden og den som 
kommer etter Jesu gjenkomst.

Les Dan 2,34.35.44.45. Hva lærer dette om vår verdens skjebne og hva slags ny 
verden som kommer?

Det levnes liten tvil om hva som skjer når Jesus kommer tilbake. Ifølge Luk 20,17.18 
identifiserte Jesus seg med denne steinen, som pulveriserer det som var igjen av vår 
verden. Daniel 2,35 sier at gullet, sølvet, leiren, jernet og bronsen ble knust og for-
vandlet til «agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, og det fantes ikke 
mer.» Det vil si: Den gamle verden overlever ikke Jesu annet komme. 

Og steinen som utslettet den gamle verden, «ble til et stort fjell som fylte hele 
jorden». Og dette riket, som oppstår som følge av Jesu gjenkomst, er et «som aldri i 
evighet skal gå til grunne». Det skal «bestå til evig tid» (Dan 2,44). 

Bare en av to skjebner venter hvert menneske som noen gang har levd her på 
kloden. Enten skal vi være sammen med Jesus i evigheten, eller vi forsvinner inn i 
ingenting sammen med agnene av den gamle verden. Evigheten står for tur for alle.

__________________________________________________________________________________________________________________
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PÅ LANG SIKT

Les Tit 2,13. Hva er vårt håp, og hvorfor?

En foreleser forklarte sin tro på universets opprinnelse med at for ca. 13 milliarder 
år siden «ble en uendelig tett, liten masse til av ingenting, og denne massen eks-
ploderte, og fra den eksplosjonen ble vårt univers til.» Akkurat hvordan denne 
«uendelig tette, lille massen» bare kunne dukke opp av ingenting, sa foreleseren 
ikke noe om. Han antok i tro at den gjorde det.

Som vi nevnte i begynnelsen av denne leksen: I vårt opphav finner vi vår ende. 
Men ifølge denne foreleseren gir det ikke grunn til optimisme, i hvert fall ikke i det 
lange løp. Universet som ble skapt av denne «uendelig tette, lille massen», var dømt 
til undergang sammen med alt som var i det, deriblant selvsagt også menneskeheten.
Men Bibelens syn på vår opprinnelse er ikke bare mye mer logisk enn dette, det byr 
også på langt mer håp. Takket være Gud som skapte, er våre langsiktige utsikter 
gode. Vi har mye å håpe på, og dette håpet bunner i løftet om Jesu gjenkomst.

Les 2 Tim 4,6–8. Hva påpeker Paulus, og hva bygger han sitt håp på?

Paulus skal snart henrettes, men han har frelsesvisshet og håpet om Kristi gjen-
komst. «Rettferdighetens seierskrans» venter ham, ikke hans egen rettferdighet  
(1 Tim 1,15), men Jesu rettferdighet. Paulus vet at hans håp, løftet om Jesu gjenkomst, 
bygger på den. Hans omstendigheter var i beste fall dystre (i fengsel, ventet på å bli 
henrettet), men Paulus visste at hans fremtidsutsikter var gode. Og det var de fordi 
han betraktet den store sammenhengen, og så ikke bare på situasjonen her og nå.

Hvordan kan du ha det samme håpet som Paulus, uansett hvordan situasjonen er 
nå? Hvordan kan vi lære å se på den store sammenhengen og håpet den gir oss?

__________________________________________________________________________________________________________________
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I HIMMELENS SKYER

I Bibelen er Jesu gjenkomst et sentralt og viktig emne, men ikke alle kristne ser det 
som en bokstavelig, personlig gjenkomst. Noen sier at Jesu gjenkomst ikke finner 
sted når han kommer tilbake til jorden, men når hans Ånd åpenbares i hans kirke her 
i verden. Kristi gjenkomst er med andre ord fullført når kristendommens moralske 
prinsipper åpenbares i hans folk.

Men takk og pris for at denne læren er falsk. Hva slags håp ville vi ha hatt på sikt 
hvis dette var sant? 

Les disse tekstene om Jesu gjenkomst. Hva sier de om vårt håp?

Matt 24,30

1 Tess 4,16

Matt 26,64

Åp 1,7

2 Tess 1,7–10

«Det er som om himmelhvelvet åpner og lukker seg, og stråleglansen fra Guds 
trone synes å bryte igjennom. Fjellene bever som siv i vinden, og store steinblok-
ker farer i alle retninger. Det høres brøl som av et uvær i anmarsj. Havet står i kok. 
Orkanens øredøvende brøl lyder som røster fra demoner på plyndringstokt. Hele 
jorden hever seg og svulmer som havsbølger, og overflaten slår sprekker. Det er som 
om selve grunnvollen svikter. Fjellkjeder raser sammen, og bebodde øyer forsvinner. 
Havnebyer som er blitt lik Sodoma i ondskap, blir slukt av havet. 

Gud husker på det store Babylon og gir henne ’begeret med hans harmes og vre-
des vin’.» – Alfa og Omega, bind 8, side 136–137 [GC 637].

Jesu gjenkomst setter en stopper for verden som vi kjenner den. Når det skjer, vet 
alle det. Det Jesus oppnådde for oss ved sitt første komme, vil bli klart når han kom-
mer. 

Hvordan burde det å leve med virkeligheten av Jesu annet komme påvirke vårt 
liv her og nå? Hvordan kan det hjelpe oss å huske hva som er virkelig viktig her i 
livet?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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DE LEVENDE OG DE DØDE

Før han reiste sin venn Lasarus fra graven, sa Jesus: «Jeg er oppstandelsen og livet. 
Den som tror på meg, skal leve om han enn dør» (Joh 11,25). Men han ba ikke folk 
bare å tro på denne påstanden, han reiste Lasarus fra de døde, selv om han hadde 
vært død så lenge at det luktet forråtnelse (Joh 11,39).

De som tror på Jesus, dør. Men som Jesus sa: De kan dø, men de skal leve igjen. 
Det er dette faktum de dødes oppstandelse handler om. Og det er dette som gjør Jesu 
gjenkomst så viktig for hele vårt håp.

Hva skjer med de døde i Kristus når Jesus kommer tilbake? Rom 6,5; 1 Tess 4,16;  
1 Kor 15,42–44.53–55.

Det store håpet for Jesu annet komme er at hans trofaste etterfølgere gjennom alle 
tider skal få oppleve den oppstandelsen fra de døde som Jesus selv opplevde. I hans 
oppstandelse finner de håp og fortrøstning om sin egen oppstandelse.

Hva skjer med dem som lever når Jesus kommer tilbake? Fil 3,21; 1 Tess 4,17.

De troende som lever når Jesus kommer tilbake, beholder en fysisk kropp, men ikke 
slik som nå. Den forvandles til samme slags uforgjengelig kropp som mennesker får 
når de står opp fra de døde. «Guds folk som lever, blir forvandlet ’på et øyeblikk’. 
Når Guds røst lyder, blir de herliggjort. De blir gjort udødelige, og sammen med de 
hellige som er oppreist fra de døde, blir de rykket opp for å møte Kristus i luften.» 
–Alfa og Omega, bind 8, side 144 [GC 645].

Lag en liste over alle ting her i verden som er så viktige for deg at du ville ofre det 
evige liv for å få beholde dem. Hva står på listen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Jesu gjenkomst er ikke et etterspill, et vedlegg eller etterord til den triste historien 
om menneskets synd og lidelse i vår syndige verden. Nei, Jesu gjenkomst er det store 
klimakset, vårt store håp. Hva har vi uten dette løftet? Menneskehetens historie bare 
fortsetter, den ene sørgelige scenen etter den andre, til det hele ender i døden. Uten 
det håpet som Kristi gjenkomst gir, er livet, som William Shakespeare skrev, «en 
historie fortalt av en idiot, full av larm og vrede og uten mening». Men likevel har 
vi dette håpet fordi Guds ord stadfester det for oss gang på gang. Vi har håpet fordi 
Jesus løskjøpte oss med sitt liv (Mark 10,45), og han kommer tilbake for å hente dem 
han har betalt for. Himmelens stjerner sier ikke noe om Jesu gjenkomst. Fuglene 
kvit rer i trærne, men bærer ikke bud om dette. I seg selv kan slike ting bære bud om 
noe godt, noe med håp, om virkeligheten selv. Men de sier ikke at Jesus kommer 
tilbake og at «basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal 
bli forvandlet» (1 Kor 15,52). De sier ikke at vi en dag skal løfte blikket og «se 
Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer» 
(Mark 14,62). Nei, vi kjenner til dette fordi det står i Guds ord, og vi stoler på det 
Ordet lover oss. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk hva det ville bety hvis Jesu gjenkomst ikke var annet enn det noen tror: 

det fulle uttrykk for gode prinsipper i Kristi etterfølgeres liv. Det ville jo være 
fint, men hvorfor står vi da uten håp?

2.  Hvorfor er den populære tanken om at universet oppsto av ingenting en tåpe-
lig idé? Hvorfor ønsker noen å tale for en slik tanke, og hvorfor tror noen på 
den? Hvorfor er troen på en evig Gud som har skapt alt, en mye mer logisk og 
fornuftig forklaring på universets eksistens?

3. Fortell klassen hva som står på din liste over ting du synes er så viktige her 
i livet at du ville ofre håpet om evigheten for å få beholde dem. Hva kan dere 
lære av hverandres liste? Hvis folk ikke har noe på listene sine, hvordan kan 
vi da sørge for at ingenting i vårt liv faktisk stenger oss ute fra frelsen, slik 
det vil være tilfelle hos mange mennesker?
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FREMTIDIGE PROSJEKTER:

En holistisk storbyplantning i Kina.

Den første adventistkirken i Sejong 
i Sør-Korea

Internatskole i Ulaanbaatar i 
Mongolia

Opplæringssenter for ungdomse-
vangelisering i kirken i Setagaya i 
Tokyo, Japan

Seks helsesentre i bymiljø i Taiwan

30 .  jun i

TRETTENDE SABBAT

Dette kvartalet har vi hørt fra folk på Ebeye-øya i Marshalløyene, Mamawi Atosketan-skolen i 
Canada, fra Vest-Virginia, USA og fra Holbrook SDA Indian School i Arizona. I dag skal vi høre 
fra Holbrook igjen.

27-årige Giselle Ortiz er saksbehandler på Holbrook og har sett den store konflikten på nært hold. 
Under et møte på hennes kontor begynte en jente å røre ved leppene sine og stirre mot et hjørne 
i rommet. Hun sa at hun så sin døde stefar der. Giselle kjente en kulde i rommet. Hun ba og talte 
strengt til den onde ånden. Ånden forsvant.

Elevene har fortalt om overnaturlig aktivitet på internatene. Da Giselle var assistent i 
jenteinter natet, følte hun at et mørkt nærvær fylte leiligheten en kveld. En stemme talte til henne: 
”Du må be her og nå.”

Hun falt på kne og ba: ”Herre, jeg vet ikke hva som skjer, men beskytt meg og jentene med 
dine engler.”

Neste morgen sa internatlederen, som bodde i leiligheten over Giselle, at hun hadde følt et nær-
vær i rommet og en usynlig hånd hadde begynt å presse henne ned i sengen. Hun var skrekkslagen 
og kunne ikke røre seg. Men hånden forsvant på et blunk. Den hadde forsvunnet da Giselle ba.

Slike opplevelser minner Giselle om at den store konflikten er reell og at Jesus kommer snart. 
”Det var først da jeg kom hit at det gikk opp for meg: Når vi ikke fremmer Guds rike, vokser det 
onde,” sa hun. ”Jeg ser det på elevene. Hvis jeg ikke gir dem lys hele tiden, tar mørket over og jeg 
må begynne forfra.”

Giselle elsker misjonærjobben og ville ikke bytte med noen. ”Det er ikke nok å si noe i kirken 
en gang iblant,” sa hun. ”Vårt kall er å gå og gråte sammen med andre. Misjonsarbeidet kan være 
utmattende, men jeg har aldri vært mer levende. Det er det store ved å arbeide for Gud. Han gjør 
ting man ikke skulle tro var mulig. Det er en velsignelse å være en del av hans verk og ha kontakt 
med mennesker som trenger ham.

Jesus kommer snart! Dette kvartalet har vi hørt om 
hvordan Den hellige ånd virker på skoler i Canada, 
Marshalløyene og USA. Vi har hørt om mektige møtese-
rier. Spørsmålet er: Hva gjør du for misjonen? Er du som 
Giselle på Holbrook, levende engasjert i misjonsarbeid 
og mer levende enn noen gang? La oss gjøre vårt for 
misjonen i dag og gi et godt 13. sabbats offer.

[Offeret tas opp]
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Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studie-
forbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og 
institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjen-
nom en samarbeidsavtale.

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. 
Formålet er A) å fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjo-

nenes menigheter, organisasjoner og institusjoner og B) å bidra til å gi alle 
mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse ved å fremme den enkeltes 
menneskelige og åndelige utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeids-
liv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbund-
enes virksomhet.

Virksomheten  drives i tråd med voksenopplæringsloven, og finansieres med 
medlemskontingent og bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Vi bygger 
virksomheten på disse verdiene:

• Frivillighet
• Menneskeverd
• Utvikling
• Økumenikk
• Samfunnsansvar

Å fordele tilskudd til opplæring, arrangere Årets kurs for lokale ressursperso-
ner, gi pedagogisk veiledning, være en pådriver for utvikling av studiemateriell 
og pedagogiske arbeidsformer og drive interessepolitisk arbeid overfor myndig-
hetene er blant våre kjerneområder.
http://k-stud.no/ 

Adventistkirken er medlem og bibelgrupper kan derfor søke om tilskudd her:
http://minekurs.studieplaner.no/k-stud/



SOLNEDGANG FREDAG KVELD I 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

Tema for Bibelstudier neste kvartal er Apostlenes gjerninger. Teksten forteller historien 
om menigheten fra Jesu oppstandelse og til slutten av Paulus’ første fengsling i Roma 
(Apg 28,30). Fortellingen dekker altså en tidsperiode på tretti år (år 31 e.Kr. til år 62 
e.Kr.). Det går ikke fram av teksten hvem som er forfatter av denne bibelboken, men 
ifølge tradisjonen er opphavsmannen Lukas. Han er nevnt som lege i Kol 4,4 og Paulus’ 
følgesvenn i 2 Tim 4,11 og Fil 24. Hvis vi ser Lukas’ tekster under ett, er han den største 
bidragsyteren til Det nye testamentet. Han har skrevet 27 prosent av denne bibeldelen. 
Han er også den eneste ikke-jødiske forfatteren i Det nye testamentet. 

Ett av hovedtemaene til Lukas er at frelsen er for alle. Gud har ingen yndlingsbarn. 
Kirkens oppdrag er å forkynne for alle mennesker, uavhengig av rase, sosial status eller 
kjønn. Lukas er tydelig på at dersom man svikter i dette oppdraget, enten på grunn av 
diskriminering eller overbevisning, så er man i utakt med evangeliet og sannheten i 
Guds ord. Lukas’ helt er Paulus, og over to tredjedeler av Apostlenes gjerninger beskri-
ver hans virke. 

Lukas’ evangelium beskriver begynnelsen til kirken, altså en formativ periode med 
administrativ og teologisk vekst. Det er ganske utrolig hva som skjedde på tre tiår, 
og det er inspirerende å lese hva Gud kan gjøre gjennom mennesker som ber, lever 
sammen i et fellesskap på tross av ulikheter og lar seg bruke til Guds ære.

Forfatteren av studiemateriellet er Wilson Paroschi, som er professor i tolkning av 
Det nye testamentet. Han underviser ved Brazil University og har en doktorgrad i teo-
logi fra Andrews University i USA. Etter doktorgradsstudiet har han også studert ved 
universitetet i Heidelberg, Tyskland.

Lekse 1: Dere skal være mine vitner
Minnevers: Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal 
være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender (Apg 1,8).
Bibeltekster: Apg 1,6-8; Luk 24,25; Luk 24,44-48; 5 Mos 19,15; Apg 1,9-26; Ordsp 16,33

Lekse 2: Pinse
Minnevers: Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd 
til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har 
han nå øst ut, slik dere ser og hører (Apg 2,33-33).
Bibeltekster: Apg 2,1-4; Joh 2,1-4; Joh 14,16; Apg 2,5-13; Joel 2,28-32; Apg 2,22-39; 
Sal 110,1-3

4. kvartal 2018: Enhet i Kristus

1. kvartal 2019: Johannes’ Åpenbaring

2. kvartal 2019: Familien



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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