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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).
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Bibel-quiz

Hva med å ta en liten quiz, som forberedelse til kvarta-
lets tema? Denne gangen har spørsmålene blitt stilt til 
May Anette Tallini. Hun jobber som pastor i Sandnes 
og Stavanger. Test deg selv, mens du leser hennes svar. 
Fasit finner du nederst på siden. 

1.  I første Mosebok kapittel 2 kan vi 
lese hvilket samhold Gud ønsket 
for Adam og Eva. Hva sier han at 
de to skal være? 

 Han sier at de skal være ett.

2. Paulus bruker forskjellige bilder 
for å illustrere menigheten og hvor-
dan den skal virke sammen, kan du 
nevne minst to? 

 Han bruker bildet om kroppen og 
om grenene og vintreet. Nei, det 
sistnevnte var det visst Jesus som 
sa. Men Paulus nevner at vi er 
Kristi brud.

3. Fullfør disse setningene:
 a.  Øyet kan ikke si til hånden: 

«Jeg…
  Trenger deg ikke.

 b.  Dere er bygd opp på apostlenes 
og profetenes grunnvoll, med… 

  Jesus som hjørnestein.

4. Når Jesus ber for alle sine (John 
17) gjentar han flere ganger et 
ønske for etterfølgerne sine. Hva er 
dette? At han skal være i dem og de 
i ham, og at de skal være ett.

5. På hvilken måte holdt de tro-
ende sammen i den første kristne 
menigheten?

 De delte alt de eide og tok del i 
brødsbrytelsen. 

Svar: 1. At de skal være ett.  2. En kropp (1 Kor 12), Kristi brud (Ef 5,23-32), Familie 
(Gal 6,9-10 og Ef 2,19-22), Bygning, med Jesus selv som hjørnestein (Ef 2,20-22). 3. 
a. «Jeg trenger deg ikke» (1. Kor 12,21) b. med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen 
(Ef 2,20).  4. Må de alle være ett (Joh 17,21-23). 5. De holdt seg til apostlenes lære, 
fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. I tillegg hadde de alt felles (Apg 2,42-47).



REDAK TØRENS FORORD

Vår enhet i Kristus

Kirken er Guds familie på jord, som står sammen i tjeneste, studium og tilbedelse. 
Med blikket festet på Jesus som leder og frelser, er vi kalt til å bringe frelsens budskap 
ut til alle folkeslag. 

SDA-trospunkt 12 sier blant annet: “Menigheten er fellesskapet av de troende som 
bekjenner Jesus Kristus som Herre og frelser. Som en videreføring av Guds folk i Det 
gamle testamentes tid, er vi kalt ut fra verden. Vi kommer sammen for å tilbe, for å 
oppleve fellesskap, for å bli undervist i Ordet, for å feire Herrens nattverd, for å tjene 
menneskeheten, og for å forkynne evangeliet over hele verden.”

Men hva mener vi med kirke? Hvem tilhører kirken? Det avhenger av hva vi sier 
kirken er.

En menighet er det lokale fellesskap av dem som tror på Jesus og samles til tilbe-
delse og tjeneste. De møtes i husmenigheter eller større menigheter (Rom 16,10.11). 
Med kirke mener vi også bygningen der de møtes. Men kirken er mennesker, ikke 
bygninger. 

I NT brukes ordet kirken iblant om gruppen av troende på et bestemt sted. Da Pau-
lus skrev til de troende i Galatia, gjaldt det mange menigheter i byer og landsbyer (Gal 
1,2; se også 1 Pet 1,1). Med kirke mener vi også en gruppe som tilhører en bestemt 
religion eller bruker et bestemt navn om sin tro. 

Men disse definisjonene er for snevre. Kirken er Guds folk over hele jorden. Kristus 
har troende i mange kirkesamfunn, men vi skal studere hva enhet i Kristus betyr for 
oss.

SDA-trospunkt 14 heter Enhet i Kristi legeme, og lyder slik: “Menigheten er ett 
legeme med mange lemmer som er kalt fra alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. 
I Kristus er vi en ny skapning. Særpreg i rase, kultur, utdanning og nasjonalitet, eller 
ulikheter mellom høy og lav, rik og fattig, mann og kvinne må ikke få splitte oss. Vi 
er alle likeverdige i Kristus, som med én Ånd har knyttet oss sammen i ett fellesskap 
med ham og med hverandre. Vi skal tjene og bli tjent uten å være partiske og uten å 
stille betingelser. Gjennom Skriftens åpenbaring av Jesus Kristus, deler vi den samme 
troen og det samme håpet. Vi går ut med et felles vitnesbyrd til alle mennesker. Denne 
enheten har sitt opphav i den samstemmig treenige Gud, som har tatt imot oss som 
sine barn.”



Formålet med disse studiene er å undervise om temaet kristen enhet for vår menig-
het. Denne enheten er alltid truet og vil være det frem til siste slutt.

Men i Skriften finner vi mye om å leve sammen i Kristus. Hva vil det si å leve og gi 
uttrykk for den enhet vi har fått.

Denis Fortin er professor i teologi ved Andrews University, Michigan. Siden han begynte der i 1994, har 
han hatt flere oppgaver, og var for eksempel dekan i perioden 2006–2013. 
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Slektenes håp 

Slektenes håp er historien om Jesus, 
han som har gitt navn til vår tidsreg-
ning, som er fundamentet for vår 
vestlige kultur, som er både Gud og 
menneske, som har inspirert de dyk-
tigste kunstnere, som har kjempet for 
likeverd, menneskerettigheter og ikke-
vold, som har overvunnet ondskapen 
og som har forandret millioner av 
menneskers liv. 

Men selv etter tre intense år etterlot 
han seg ikke noe skriftlig dokument. 
Det eneste vi vet at han skrev, var 
noen ord i sanden. Heldigvis var det 
nok av skriveføre menn i hans nærhet, 

og tidlige skrifter er blitt bevart gjennom historien. Det skorter derfor ikke 
på skriftlig materiell. Men er vi villige til å la Jesu ord få betydning for oss? 
Denne boken vil forhåpentligvis hjelpe godt på vei. 

Slektenes håp er blitt en klassiker i den religiøse verdenslitteraturen. Ori-
ginalen, The Desire of Ages, utkom allerede i 1898. I 1955 kom boken første 
gang i norsk språkdrakt, som en innbundet praktbok. Senere er den utgitt både 
i pocketformat for massedistribusjon og som en del av den store serien Alfa 
og Omega. Forrige norske utgave er fra 1992. Man kan da spørre seg om vi 
trenger enda en utgave? Innholdet i boken mener vi er like relevant i dag som 
da den utkom første gang. Da er det viktig at språket er oppdatert. Stor takk til 
Egil Fredheim for hans innsats med dette verket.

Kjøpes hos Norsk Bokforlag.



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

Skapelsen og syndefallet

6. oktober

8 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 8

Bakgrunnsstoff
1 Mos 1,26.27; 1 Joh 4,7.8.16; 1 Mos 3,16–19; 1 Mos 11,1–9; Gal 3,29; 5 Mos 7,6–11.

Minnevers
Så førte han Abram ut og sa til ham: «Se opp mot himmelen og tell stjernene, 
om du kan telle dem!» Og han sa: «Så tallrik skal ætten din bli.» Abram trodde 
Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet (1 Mos 15,5.6).

Guds folks historie begynner med skapelsen og syndefallet. Vårt forsøk på å forstå 
kirkens enhet må begynne med Guds plan da han skapte, og behovet for frelse etter 
syndefallet. 

Bibelens første kapitler viser at Gud ville ha én familie. Synden ødela enheten og 
ga opphav til uenighet og splittelse. Vi ser litt av spliden da Gud kom til Adam og 
Eva etter at de hadde spist av det forbudte treet (se 1 Mos 3,11). Derfor er gjenoppret-
telsen av enheten et av frelsesplanens mål. 

Abraham ble viktig i Guds frelsesplan. Skriften beskriver ham som eksempelet 
på «rettferdiggjørelse ved tro» (se Rom 4,1–5), en tro som forener Guds folk med 
hverandre og med Gud. Gud bruker mennesker til å gjenopprette samholdet og 
kunn gjøre sin vilje for fortapte mennesker.
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Studium 1  /  6. oktober Søndag

Søndag
Kjærlighet som grunnlag for enhet
Skapelsesberetningen i 1 Mos vitner om harmonien ved slutten av skapelsesuken. 
Gud sa at alt var «svært godt» (1 Mos 1,31), ikke bare vakkert, men uten noen ond-
skap eller splid da han hadde skapt verden og menneskene som skulle bo der. Gud 
ville at alt og alle skulle leve harmonisk sammen i et gjensidig avhengighetsforhold. 
Han hadde skapt en vakker verden. Alt var slik det slik det skulle være. Guds ideal 
og mål for verden var harmoni, enhet og kjærlighet.

Les 1 Mos 1,26.27. Hva lærer vi om menneskets særstilling i skaperverket i 1 Mos 
1 og 2? 

1 Mos sier at Gud skapte oss i sitt bilde. Det blir ikke sagt om noe annet. «Gud sa: 
‘La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!’ ... Og Gud skapte mennesket i 
sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem» (1 Mos 
1,26.27). Mangt er skrevet om dette bildet, og om Guds natur, men Skriften beskri-
ver ofte Guds natur som kjærlighet.

Les 1 Joh 4,7.8.16. Hvordan kan dette hjelpe oss å forstå hvordan vi ble skapt, og 
hvordan dette påvirket enheten i skaperverket?

Gud er kjærlighet, og fordi vi også kan elske (på måter som resten av skaperverket 
ikke kan), må det å være skapt i hans bilde, omfatte evnen til å elske. Men kjærlighet 
krever mer enn én. Så det å være skapt i Guds bilde må omfatte evnen til å elske og å 
bli elsket.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  6. oktober

SYNDEFALLETS FØLGER

Følgene var enorme. Adam og Evas ulydighet betydde slutten på den harmoniske 
og gjensidige avhengighet mellom alle livsformer. Og det var starten på den splid 
og uenighet vi ser i dag. Disharmonien viste seg straks de prøvde å skylde på andre 
(1 Mos 3,12.13). Og vondt ble verre.

Les 1 Mos 3,16–19 og 1 Mos 4,1–15. Hva her viser oss syndens resultater for 
verden? 

Adams ulydighet ble starten på mangt og meget. Nå led selv naturen under syndens 
konsekvenser. Forholdet mennesker imellom ble surt. Kain og Abel var søsken og 
burde ha holdt sammen, men de ble fremmede for hverandre. En av dem gikk sine 
egne veier i stedet for å tilbe slik Gud sa. Fremmedgjøring førte til vold og død. Men 
Kains sinne gjaldt Gud mer enn Abel. Han var sint på Gud (1 Mos 4,5), og det førte 
til motvilje mot Abel. Ulydighet fortsatte å ødelegge for menneskene.

«Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla 
i sitt hjerte, var ondt, dagen lang» (1 Mos 6,5). Ondskapen førte til syndfloden og 
ødeleggelsen av Guds opprinnelige skaperverk. Men selv da ga Gud ikke opp. En 
rest startet forfra. 

Etter flommen ga Gud Noah og hans familie et løfte: Regnbuen skulle minne dem 
om hans godhet og barmhjertighet (1 Mos 9,12–17; Jes 54,7–10). Gud inngikk en 
pakt med Noah og gjenreiste planen om en forent menneskefamilie som er trofast 
mot ham og hans Ord.

Hvordan skaper synd disharmoni? Hva kan du gjøre for å skape harmoni?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  6. oktober

MER SPLID OG ATSKILLELSE

Les 1 Mos 11,1–9. Hva gjør problemet med atskillelse og splid enda verre?

Det neste Bibelen beskriver, er Babels tårn, språkforvirringen og hvordan de som 
hadde talt ett språk, skilte lag. Noen av Noahs etterkommere så det vakre landet 
mellom elvene Eufrat og Tigris med den fruktbare jorden og fikk lyst til å bygge en 
by med et høyt tårn i det som nå er det sørlige Irak (1 Mos 11,2).

Mesopotamia har vært tett befolket siden de tidligste tider. Et av folkene var 
sumererne. De oppfant kunsten å skrive på leirtavler. De bygget gode hus og var 
mestere i produksjon av smykker, verktøy og husholdningsredskaper. Utgravningene 
har også avdekket mange tårnlignende templer der diverse guddommer ble tilbedt.

Da Noahs etterkommere bosatte seg der, glemte de Noahs Gud og løftet om aldri 
mer å ødelegge verden med en vannflom. Babels tårn var et symbol på deres visdom 
og dyktighet. De ønsket berømmelse, å «skaffe oss et navn» (1 Mos 11,4). «Guds plan 
var at den sanne religion skulle binde menneskene sammen som ett folk. Da av-
gudsdyrkelsen brøt det indre, åndelige båndet, mistet de både sin religiøse enhet og 
brorskapets ånd. De ville bruke tårnet (et ytre middel) for å bevare den indre enhet 
som var gått tapt. Det kunne ikke la seg gjøre.» – SDA Bible Commentary, bind 1, 
side 284, 285.

Adams og Evas fall ødela samholdet og Guds opprinnelige plan. Det skapte 
religiøs forvirring, og ondskap og umoral spredte seg ut over jorden, og til slutt ble 
menneskeheten splittet i mange ulike kulturer, språk og raser som ofte har vært 
fiender siden.

Hva kan vi gjøre for å bøte på splittelsen mellom raser, kulturer og språk (som 
også skader kirken)?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 1  /  6. oktober

ABRAHAM, GUDS FOLKS FAR

Både jøder, kristne og muslimer ser Abraham som sin far. For de kristne er dette 
et åndelig slektskap. Da Abraham ble kalt ut av Ur, fikk han vite at i ham «skal alle 
slekter på jorden velsignes» (1Mos 12,3; se også Mos 1,18,18; 22,18). Velsignelsen 
kom med Jesus.

Les Hebr 11,8–19; Rom 4,1–3 og Gal 3,29. Hvilke trekk ved Abrahams tro er nevnt, 
og hva har det med kristen enhet å gjøre? Hva i disse tekstene kan hjelpe oss å se 
hva som burde være en viktig del av kristen enhet?

Som alle troendes far åpenbarer Abraham noe som er viktig for kristen enhet. 1) Han 
viste lydighet. «I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som 
han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom» (Hebr 11,8). 2) Han 
satte sitt håp til Guds løfter. «I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde 
lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til 
det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har 
Gud til byggmester og skaper» (Hebr 11,9.10). 3) Han trodde at Gud ville gi ham en 
sønn, og at hans etterkommere en dag ville bli tallrike som stjernene. Ut fra dette 
ble han rettferdiggjort ved tro (Rom 4,1–3). 4) Han stolte på Guds frelsesplan. Den 
største prøven kom da Gud ba ham ofre Isak på Moria-fjellet (1 Mos 22,1–19; Hebr 
11,17–19). 

GT kaller Abraham Guds venn (2 Krøn 20,7; Jes 41,8). Med sin tro, lydighet og 
tillit til Guds løfter er han et eksempel på hva kristenlivet bør være.

Tenk på det du sier og gjør de neste dagene. Hvordan kan din tro komme til ut-
trykk i det du sier og gjør?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  6. oktober

GUDS UTVALGTE FOLK

I Abraham valgte Gud seg et folk som sine representanter i verden. Kallet og 
utvelgelsen skjedde i hans kjærlighet og nåde. Guds kall av Israel var viktig for å 
gjenreise menneskeheten etter syndefallets ødeleggelser. Bibelhistorien viser det 
Gud gjorde, og en del av den planen var Israel som paktsfolk.

Les 5 Mos 7,6–11. Hvorfor kalte Gud Israel som sitt folk? Hvorfor nettopp 
Abrahams etterkommere?

Guds kjærlighet til menneskeheten står sentralt i valget av Israel. Han inngikk en 
pakt med Abraham og hans etterkommere for å bevare kunnskapen om seg i sitt folk 
og for å frelse menneskene (Sal 67,2.3). Guds valg av Israel var uttrykk for kjærlig-
het. Abrahams etterkommere kunne ikke skryte av Guds ufortjente kjærlighet. «Når 
Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn 
alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene» (Mos 7,7).

Da Gud valgte sitt folk, var det stikk i strid med hva vi ville ha gjort. Vi tenker 
makt, visdom og selvtillit når vi velger ledere, men Gud velger ikke den sterke. Han 
velger dem som vet at de mangler makt, forstand og storhet for at de ikke skal kunne 
skryte av seg selv (1 Kor 1,26–31).

«Gud ønsket å gjøre sitt folk Israel til en lovsang og et æresmonument. Hvert 
åndelig fortrinn var deres. Gud holdt ingen ting tilbake som kunne tjene til å danne 
en karakter verdig til å representere ham selv. 

Deres lydighet mot Guds lov ville gjøre dem til et under av velstand og framgang 
i livet midt for øynene på en forbauset verden. Han som kunne gi dem visdom og 
dyktighet i sinnrik skapende virksomhet, ville fortsette å være deres lærer, og han 
ville foredle dem og løfte dem opp på et stadig høyere plan, takket være lydigheten 
mot hans lover. Om de bare var lydige, ville de bli skjermet mot sykdommene som 
herjet i andre nasjoner. Og de ville bli velsignet med kraft og intelligens. Herrens 
herlighet, hans majestet og makt skulle åpenbares gjennom all deres framgang i 
livet. De skulle være et kongerike av prester og fyrster. Gud utstyrte dem med alle 
muligheter for å bli det mektigste folket på jorden.» – Ord som lever (2006), side 205 
[COL 288]. 

Hvilke paralleller er det mellom det Gud gjorde for det gamle Israel og det han 
har gjort for oss? Ta med svaret til bibelstudiet på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 1  /  6. oktober

TIL ETTERTANKE

Se bind 1 av Alfa og Omega: «Da verden ble til», side 22–30 og «Mot ukjent land», 
side 105–113 (PP 44–51 og PP 125–131)

Guds formål med mennesket kommer til uttrykk i to ting han innstiftet: familien 
(1 Mos 2,21–24) og sabbaten. Hviledagen var tiltenkt alle mennesker (Mark 2,27.28). 
Gud innstiftet den syvende dag før Israel ble hans paktfolk og før synden kom 
inn i verden. Sabbaten kunne ha vært en samlende kraft om alle hadde holdt den. 
Hviledagen skulle minne Adam og Evas etterkommere om at de tilhørte ham og 
hverandre. «Både sabbaten og familien ble innstiftet i Eden, og i Guds sinn er de 
uløselige knyttet til hverandre. På denne dagen mer enn noen annen kan man leve 
Edens liv. Det var Guds plan at familien skulle være sammen om arbeid og studier, 
i tilbedelse og rekreasjon, med faren som hjemmets prest og både far og mor som 
lærere og barnas venner.» – Child Guidance, side 535.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvordan har historien om kvinnens tilblivelse med forholdet mellom mann og 

kone å gjøre? Hva sier det om hvorfor Bibelen bruker ekteskapet som bilde på 
den nærhet han søker med sitt folk? 

2.  Historien om Babel-tårnet viser at etnisk og språklig mangfold ikke var del av 
Guds plan. Hvordan kan vi overvinne slike skiller? Hvordan kan kirken opp-
leve et harmonisk forhold selv om den består av folk fra mange nasjoner og 
språk?

3.  Hvilke paralleller fant dere mellom Israels kall og vårt kall i dag? Hva kan 
dette lære oss om trofasthet mot kallet i Kristus?

Sammendrag
Guds plan for skaperverket var at menneskene skulle leve harmonisk sammen som 
en familie. De første menneskers ulydighet forstyrret Guds plan. Gud kalte Abraham 
for å oppreise et folk som kunne holde liv i løftet om gjenreisningen i Kristus.



6 .  ok tober

Å KJENNE DE RIKTIGE FOLKENE
Samuel Saw, Myanmar

I Myanmar kommer det an på hvem du kjenner. Elevtallet i de to små bygningene ved den 40 år 
gamle SDA-skolen i hovedstaden Yangon hadde nådd 650, og man måtte avvise nye elever.
Menighetens ledere søkte byens myndigheter om lov til å bygge en ny og større skole, men in-

gen av deres kontakter ville hjelpe dem. Et av kvartalene i 2012 gikk en del av offeret 13. sabbat 
til skolen, men fremdeles ble man avvist. Nye tre år gikk, og det var nyvalg i menigheten. De nye 
lederne hadde ingen kontakter i byens styre og stell. Det virket håpløst.

Formannen i divisjonen, Samuel Saw, var enig: ”Ja, dere kjenner ikke de riktige folkene, men 
vi har Gud. Spør ham, han fikser saken.”

Lederne ba og gikk til rådhuset, der de ble mottatt av en ung kvinne. Hun lyste opp da hun 
hørte de var fra Yangon Adventist Seminary, som 1-12-skolen heter. ”Er dere derfra? Jeg gikk på 
den skolen. Jeg er så glad for det den står for at to av mine barn også går der nå.”

Da hun fikk høre om byggeplanene, lovte hun å sørge for at papirene ble godkjent. Og slik ble 
det. Kort tid senere startet byggearbeidene.

Den nye seksetasjers bygningen ble innviet ved en seremoni i 2017, der generalkonferensens 
formann var til stede. Skolens kasserer, Wesley Doe, takket kirkens medlemmer for gavene fra 13. 
sabbat i 2. kvartal 2012. Da fikk de 300 000 US dollar av byggekostnadene på 1,3 mill. usd. 

Skolen blir et lys i byen, sa rektor Saw Lay Wah. Det blir plass til 800 elever i de nye byg-
ningene, og enda flere hvis de gamle bygningene fremdeles kan brukes. 28 prosent av elevene 
kommer fra SDA-hjem.

Divisjonens formann, Samuel Saw, kalte skolen et mirakel: ”Vi har kanskje ikke de riktige 
forbindelsene til myndighetene, men vi har den viktigste – den med Gud.”

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.
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Årsaker til splid

13. oktoberStudium 2
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Bakgrunnsstoff
5 Mos 28,1–14; Jer 3,14–18; Dom 17,6; 1 Kong 12,1–16; 1 Kor 1,10–17; Apg 
20,25–31.

Minnevers
Å frykte Herren er opphav til visdom, å ha de helliges kunnskap er forstand 
(Ordsp 9,10).

Profetene oppfordret Israels folk til å følge Guds anvisninger. Ulydighet ville føre 
til frafall og splid. Lydighet mot Guds lover skulle verne folket mot syndens følger 
og hellige dem blant folkeslagene. Når de fulgte Guds vilje, ville det gi harmoni og 
kraft til å motstå hedenskapet som omga dem. Gud ville at hans folk skulle være et 
vitne for folkeslagene. 

Etter utfrielsen fra Egypt, sa Moses: «Se, jeg har lært dere forskrifter og lover, 
slik Herren min Gud har pålagt meg, for at dere skal leve etter dem i det landet dere 
går inn i for å legge under dere. Dere skal holde dem og leve etter dem! For da vil de 
andre folkene se deres klokskap og forstand. Når de hører om alle disse forskriftene, 
vil de si: Så klokt og forstandig det er, dette store folket!» (5 Mos 4,5.6). 

Var de trofaste, ville de høste store velsignelser og bli til velsignelse for andre. 
Men utroskap ville føre til splid og uro.
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SøndagStudium 2  /  13. oktober

«VEND TILBAKE, DERE BORTKOMNE»

Israels historie forteller om ulydighet og anarki etterfulgt av omvendelse og ny 
lydighet for så å bli fulgt av mer ulydighet og frafall. Mønsteret går igjen. Når Guds 
folk bevisst fulgte hans vilje, ble de velsignet med liv og fred. Når de var ulydige og 
gikk sine egne veier, førte det til ulykker, krig og splid. Alt før Israel kom inn i det 
lovede land, hadde Gud forutsagt dette og vist dem hvordan de kunne unngå slike 
tilstander.

Les 5 Mos 28,1–14. Hvilke velsignelser ville Israel få hvis de fulgte Guds vilje? 

Les Jer 3,14–18. Hva lærer Guds kall til Israel oss om å vende tilbake til ham? Hva 
sier det om Guds kjærlighet og tålmodighet med sitt folk?

I Jeremias bok leser vi at Gud er god, barmhjertig og gavmild mot folket, tross 
opprør og avgudsdyrkelse. Gud ber dem hele tiden vende tilbake til ham. Om og om 
igjen lovet Gud gjenreisning og fremtidshåp.

«Vend tilbake, du frafalne Israel! sier Herren. Jeg er ikke lenger sint på dere, for 
jeg er trofast, sier Herren. Jeg er ikke vred til evig tid. Bare innse din skyld. For du 
har gjort opprør mot Herren din Gud. Du bød deg fram for fremmede under hvert 
frodig tre. Du hørte ikke på min røst, sier Herren» (Jer 3,12.13).

Jeremia talte i en tid da folk forsømte Guds ord. Kong Josjia startet reformer, 
men folk flest følte ingen trang til varig lydighet mot Gud. Synd, avgudsdyrkelse og 
egoisme førte til åndelig og politisk undergang. Jo lenger de kom bort fra Guds vilje, 
desto dårligere ble fremtidsutsiktene. Men gjennom Jeremia ba Gud dem tenke seg 
om. Han hadde en bedre fremtid for dem, og han ville gi dem vekst og velstand. Men 
da måtte de leve ved tro, og alt det innebærer.

Hva har lydighet og ulydighet ført til for deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 2 / 13. oktober

RETT I EGNE ØYNE

Dommernes bok viser følgene av at Israel ikke fulgte Guds vilje. Da folket kom inn 
i Kanaan, begynte de å følge kanaanittenes religion, som de absolutt ikke skulle 
gjøre! Og det var ikke det eneste. 

Les Dom 17,6; 21,25. Hva annet skjedde?

Folket skulle holde pakten med Gud. Da de gikk sin egen vei, bar det rett i ulykken. 
Vi er syndere, og hvis vi bare gjør som vi selv vil, forlater vi Guds vei. 

Hvordan var de åndelige og sosiale tilstandene i Israel på dommernes tid?

Dom 2,11–13

Dom 3,5–7

«Gjennom Moses hadde Herren kunngjort for folket hva som ville bli følgen av 
troløshet. Hvis de nektet å holde hans pakt, ville de bryte livsforbindelsen med Gud 
og miste hans velsignelse. I visse perioder rettet folket seg etter advarslene, noe som 
resulterte i at det jødiske folk ble rikt velsignet, og nabofolkene med dem. Men som 
oftest glemte de Gud og tapte av syne sitt høye kall som hans representanter. De 
unnlot å utføre den tjenesten han ventet av dem, og lot være å gi sine medmennesker 
åndelig veiledning og et verdig eksempel. De ville selv ha frukten av den vingården 
som de var satt til å forvalte. Deres begjærlighet og grådighet gjorde at tilmed 
hedningene foraktet dem. Den hedenske verden fikk dermed en forkjært oppfatning 
av Guds natur og hans lover.» – Alfa og Omega, bind 2, side 374–375 [PK 20,21].

Hvordan påvirker vi omgivelsene? Hva gir folk et positivt inntrykk?

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

FOLKET BLIR DELT

Frafallet og resultatet kom ikke over natten. Over tid hopet dårlige beslutninger seg 
opp og fikk stygge følger for Guds folk.

Les om kong Rehabeam i 1 Kong 12,1–16. Hvorfor ble opprøret så stort? 

«Hvis Rehabeam og hans uerfarne rådgivere hadde forstått Guds vilje med Israel, 
ville de ha rettet seg etter folkets ønske om grundige endringer i styreformen. 
Men de utnyttet ikke den gunstige anledningen under møtet i Sikem, men unnlot 
å resonnere fra årsak til virkning. Dermed svekket de for alltid sin innflytelse 
over en stor del av folket. Deres faste beslutning om å fortsette og endog øke 
undertrykkelsen som var blitt innført under Salomo, stod i skarp kontrast til Guds 
plan med Israel, og gav folket grunn til å tvile på ektheten av deres motiver. Dette 
ukloke og ufølsomme forsøk på maktmisbruk viser at kongen og hans rådgivere var 
preget av stolthet og trang til å herske.» – Alfa og Omega, bind 3, side 12–13 [PK 90].

Hva skal til for å ta de riktige beslutningene? Hvor er kilden til sann visdom?

Ordsp 4,1–9

Ordsp 9,10 

Jak 1,5

Rehabeams beslutning om å innføre enda mer tvangsarbeid, er et trist kapittel i 
Israels historie. Kongen søkte råd fra to grupper av rådgivere, men han hørte på 
de uerfarne på hans egen alder. Det ble katastrofalt for landet. Det var uklokt å 
skremme folk og si at han var hardere enn sin far. De unge rådgiverne mente hans 
omdømme ikke var tjent med å kreve mindre hardt arbeid. Vær hensynsløs og hard! 
Han fortjente ikke trofasthet. Derfor ble det splittelse, og det var ikke etter Guds 
vilje.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 2 / 13. oktober

PARTIER I KORINT

Splittelsen blant Guds folk fortsatte i nytestamentlig tid.
I de første fire kapitlene i 1 Kor maner Paulus til solidaritet. I Efesos fikk han vite 

at det var ufred i Korint. Så han gir brevet en lang innledning om kirkelig enhet og 
behovet for å unngå splid. Paulus er urolig for utviklingen og gir råd for å rette opp 
situasjonen.

Les 1 Kor 1,10–17. Hva førte til uenighet og strid?

Paulus ble urolig da han fikk høre om splittelse og strid blant dem. Innledningen 
avslører hans uro: «Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at 
dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere.» Løsningen var å «stå 
sammen i syn og tanke» (1 Kor 1,10). Vi kjenner ikke bakgrunnen, men Paulus ville 
ha slutt på ufreden. 

Han minner dem om at de er kalt til å følge Kristus, ikke mennesker, uansett 
hvem de er. De later til å ha delt seg i «partier», og Paulus sa at det ikke var etter 
Kristi vilje. Kristen enhet bygger på Kristus og hans offer på korset (1 Kor 1,13). 

Den kan ikke bygge på andre, om de er aldri så «verdige». Ved korsets fot stiller 
vi likt. Vi er døpt til Jesus, bare han kan rense oss fra synd. Og dette nådens felles-
skap må vise seg i praksis. 

Hvordan kan vi unngå slike tilstander som det Paulus kjemper mot her? Hvorfor 
må vi være varsomme med å vise andre enn Jesus for stor lojalitet?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 2 / 13. oktober

GLUPSKE ULVER

Les Apg 20,25–31. Hva advarer Paulus om? Hvordan kunne de hindre det?

Paulus var vant til motstand og visste det var vanskelig å bevare evangeliet rent. Han 
bruker bildet om vaktmannen fra Esek 33,1–6 for å minne om at de også var ansvar-
lige for å beskytte evangeliet. De skulle være trofaste hyrder.

Uttrykket «glupske ulver» om de falske lærerne (Apg 20,29) minner om Jesu 
advarsel mot lærere som opptrer i saueham (Matt 7,15). De falske lærerne sto frem 
kort tid etter denne advarselen, og de la seg etter menighetene han hadde stiftet. I Ef 
5,6–14 og Kol 2,8 ser vi noen av Paulus’ advarsler.

I 2 Tim advarer han Timoteus mot feil og gudløshet i den siste tid. 

Les 2 Tim 2,14–19 og 3,12–17. Hvordan skulle Timoteus motarbeide falske lærere 
og bevare kirkens enhet?

Timoteus skulle kjenne sin bibel og legge «fram sannhetens ord på rett måte» (2 Tim 
2,15). Motgiften mot unyttige spekulasjoner er å forstå og lære Guds ord riktig. 
Ingen del av Skriften motsier helhetsbildet, og man må unngå feiltolkninger som kan 
berøve en troen på Jesus. Uvesentligheter må vike for det som er viktig for kris-
tenlivet. Paulus’ andre råd er å vende «ryggen til det ugudelige og tomme snakket» 
(2 Tim 2,16). Timoteus må ikke befatte seg med det som betyr lite eller ingenting. 
Det fører bare til ugudelighet og styrker ikke troen (2 Tim 2,16). Bare sannhet fører 
til gudsfrykt og kristen harmoni. Timoteus skal formane de troende til å sky tomt 
snakk, for det sprer seg som en pest i menigheten (2 Tim 2,17). Bare Skriften er mot-
gift mot falsk lære (2 Tim 3,14–17) som kan true kirkens enhet.

Hvordan kan vi verne oss mot at falsk lære får skape splittelse blant oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 2 / 13. oktober

TIL ETTERTANKE

«Davids-riket blir delt» i Alfa og Omega, bind 3, side 11–17 [PK 87–98] og 
«Advarsler og formaninger» i bind 6, side 208–214 [AA 298–308].

«Herren ønsker at hans utvalgte tjenere skal lære å slutte seg sammen i harmonisk 
bestrebelse. Noen synes kan hende at kontrasten mellom deres gaver og en 
medarbeiders gaver er for stor til å gjøre det mulig å forene seg i harmonisk 
bestrebelse. Men når de erindrer at det er forskjelligartede karakterer å påvirke, og 
at noen vil forkaste sannheten slik som den blir framholdt av den ene arbeider, bare 
for å lukke sine hjerter opp for Guds sannhet når den blir framholdt annerledes av 
en annen arbeider, så vil de forhåpningsfullt søke å virke sammen i enighet. Hvor 
for skjelligartede deres talenter enn kan være, så kan de alle la seg beherske av den 
samme Ånd. I hvert ord og hver handling vil godhet og kjærlighet komme til syne, 
og når hver arbeider trofast fyller sin bestemte plass, vil Kristi bønn om enhet 
mellom hans arbeidere bli besvart, og verden vil forstå at disse er hans disipler.»  
– Evangeliets tjenere, side 357 [GW 483].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Det er ikke noe nytt at folk vil gjøre det som er rett i egne øyne. 

Postmodernismen angriper forestillingen om en overordnet intellektuell eller 
moralsk autoritet og kan bane vei for det moralske anarkiet Bibelen advarer 
mot. Hva gjør vi med slike utfordringer? 

2.  Tenk over historien om kong Rehabeam (1 Kong 12). Hva kan den lære oss? 

3.  Hva kan gjøres for å bekjempe strid og klikkvesen i menigheten? Hvordan kan 
vi unngå å gå i den fellen som noen i Korint gikk i?

4.  Studer sammenhengen i Ordsp 6,16–19. Hva kan dette lære oss om å hindre 
splid i menigheten?

Sammendrag
Bibelen peker på situasjoner som førte til splid. Når folket var trofaste og fulgte 
Gud, ble faren for uenighet mindre. Dårlige beslutninger i dommernes tid og fra 
Rehabeams side åpnet døren for splittelse. Selv i NT var splittelse mulig. Forståelse 
av og lydighet mot Guds ord er det beste forsvar mot splittelse.
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LIVETS VANN
Tranqui Vergara, Myanmar

En gruppe på 32 studentmisjonærer fra Hong Kong Adventist College og Korean Advanced 
Preparatory Academy i Sør-Korea besøkte grensen Thailand-Myanmar en uke i januar 2016. 

De underviste barna i musikk, la et murgulv i barnehagen og søkte ellers å hjelpe flyktningene.
En gruppe på fire tok en motorsykkeltur inn i Myanmar for å se på behovene i en liten landsby 

på 14 familier. Der var det et daglig strev med å skaffe drikkevann fra et reservoar en kilometer 
borte. Folk hentet vann i bøtter.

Studentmisjonær Janis Shuk Ching Li syntes synd på familiene. Da hun kom tilbake etter 
turen, fortalte hun de andre det hun hadde sett. De 32 studentmisjonærene ga til sammen  
1500 US dollar til en vannledning. Dette var av penger de hadde skaffet til misjonsturen.

En måned senere var arbeidet ferdig, og studentene var tilbake i Hong Kong og Thailand da de 
fikk e-post med bilder av ledningen. Men vannledningen åpnet for Livets vann.

Landsbyfolkene hadde ikke villet ha noe med kristne å gjøre, men da de møtte slik vennlighet, 
ba de om en skole til barna.

I juni 2016 åpnet en skole i landsbyen. Den har 40 elever – alle barna i landsbyen og mange 
fra nabolandsbyer går der.

Tranqui Vergara (44) hadde vært med studentene. Han underviser også i gym og forming på In-
ternational Mission School i Korat, Thailand, som får en del av offeret 13. sabbat dette kvartalet. 
Takk for misjonsgavene!

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.



«Må de alle være ett»
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Bakgrunnsstoff
Joh 17,1–26; 1 Joh 5,19; Joh 13,18–30; Joh 5,20–23; Mark 9,38–41, Åp 18,4; 1 Joh 
2,3–6.

Minnevers
Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer 
til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal 
også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg (Joh 17,20.21).

Johannes-evangeliet viser hva som lå Jesus på hjertet rett før hans død. Han gjengir 
Jesu siste undervisning, som ender med det som er blitt kalt hans «øversteprestelige 
bønn» (Joh 17). 

«Det er en passende betegnelse, for her innvier Herren seg til det offeret der han 
samtidig er både prest og offer. Samtidig er det en innvielsesbønn på vegne av dem 
han ofrer seg for – disiplene som var på salen og dem som senere kom til tro via 
deres vitnesbyrd.» – F. F. Bruce, The Gospel of John (Grand Rapids, 1983), side 328. 

Sentralt i bønnen står Jesu bekymring for samholdet blant disiplene og dem som 
senere skulle tro på ham. Dette var et viktig tema i bønnen: «Jeg ber for dem. Jeg ber 
ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og 
det som er ditt, er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem» (Joh 17,9.10).

Man kan ikke få en fruktbar samtale om kirkelig enhet i Kristus uten denne bøn-
nen. Hva ba Jesus om, hvem ba han for, og hva betyr hans bønn for oss i dag?
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SøndagStudium 3  /  20. oktober

JESUS BER FOR SEG SELV

Jesu bønn er tredelt. Først ber han for seg selv (Joh 17,1–5), så for disiplene (vers 
6–19) og til sist for dem som senere ville tro på ham (vers 20–26).

Les Joh 17,1–5. Hva er hovedtanken, og hva betyr det for oss? 

Jesus ber først for seg selv. Tidligere hadde han sagt at hans time ennå ikke var 
kommet (Joh 2,4; 7,30; 8,20). Men nå vet han at tiden er inne. Hans siste time er for 
hånden, og han trenger kraft til å fullføre løpet. Det er tid for bønn.

Jesus vil gi sin Far ære ved å gjøre hans vilje, selv om han må tåle korset. Han 
aksepterer ikke korset fordi han tror på skjebnen. Nei, her utøver han den myndighet 
Faderen har gitt ham. Han døde ikke martyrdøden. Han æret sin Far ved å oppfylle 
formålet med sitt komme: Å dø på korset for verdens synd.

Les Joh 17,3. Hva er evig liv? Hva vil det si å kjenne Gud? 

Jesus lærer at evig liv er å kjenne Gud. Dette er ikke frelse ved gjerninger eller 
kunnskap, men at vi kjenner Herren ved det Jesus har gjort for oss på korset. Denne 
kunnskapen er resultatet av et personlig forhold til Faderen. Vi tenker lett på kunn-
skap som fakta og detaljer, men her er noe mer: et personlig gudsforhold. Jesus kom 
også for å gi oss et meningsfylt og frelsende kjennskap til Gud og det samholdet som 
slik kunnskap fører til. 

Hva er forskjellen på å kjenne til Gud og å kjenne Gud? Hva har hjulpet deg å bli 
kjent med Gud? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JESUS BER FOR DISIPLENE

Les Joh 17,9–19. Hva ber Jesus om? 

Jesu disipler risikerer å miste troen på ham når han ikke lenger er fysisk til stede. 
Derfor overlater han dem til sin Fars omsorg.

Jesus ber Faderen beskytte dem. Han ber ikke for verden som sådan, for han vet 
at den står Faderens vilje imot (1 Joh 5,19). Men verden er stedet der disiplene skal 
arbeide. Derfor ber han at de må bli bevart for det onde i verden. Jesus er opptatt av 
verden, han er jo dens frelser. Men evangeliet blir utbredt av dem som forkynner det. 
Derfor må Jesus be om at den onde ikke skal overvinne dem (Matt 6,13).

Men én disippel er alt overvunnet. Tidligere på kvelden hadde Jesus nevnt at en 
av dem skulle forråde ham (Joh 13,18–30). Skriften hadde forutsagt Judas’ svik (Sal 
41,9), men Judas var ikke skjebnens offer. Under nattverden appellerte Jesus til ham 
med kjærlighet og vennskap (Joh 13,26–30). «Ved påskemåltidet åpenbarte Jesus sin 
guddommelighet ved å avsløre forræderens hensikt. Da Jesus tok på seg en tjeners 
gjerning overfor disiplene, innbefattet han også Judas. Men han aktet ikke på dette 
siste kjærlighetens kall.» – Alfa og Omega, bind 5, side 270 [DA 720]. 

Jesus visste at misunnelse kunne så splid mellom disiplene. Det hadde skjedd før, 
så Jesus ber om at de må stå sammen. «Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet 
du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett» (Joh 17,11). Slikt samhold kan 
ikke mennesker prestere. Det kan bare skyldes Guds nåde. Deres enhet bunner i 
samholdet mellom Faderen og Sønnen, og denne enheten er nødvendig for effektiv 
tjeneste.

Helligelse i sannheten må også til. Guds nåde vil forvandle disiplene. Og skal de 
vitne om Guds sannhet, må de forvandles av sannheten.

«Ikke av verden.» Hva betyr det? Hva er det ved oss som gjør at vi ikke er «av 
denne verden»? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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«FOR DEM SOM KOMMER TIL TRO PÅ MEG» 

Etter å ha bedt for disiplene, ber Jesus «også for dem som gjennom deres ord 
kommer til tro på meg» (Joh 17,20).

Les Joh 17,20–26. Hva var Jesu største ønske for dem som senere skulle tro på 
evangeliet? Hvorfor er dette så viktig?

Som Faderen og Sønnen er ett, ønsker Jesus at de troende i fremtiden også skal være 
ett. Jesus sier at Faderen og Sønnen er ett. De opptrer ikke uavhengig av hveran-
dre, men er sammen om alt de gjør (Joh 5,20–23). Begge elsker syndere så høyt at 
Faderen var villig til å gi sin Sønn for verden, og Sønnen var villig til å ofre livet for 
den (Joh 3,16; 10,15).

Den enheten Jesus taler om i bønnen, er Faderens og Sønnens enhet i kjærlighet 
og hensikt. «Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet 
til hverandre.» (Joh 13,35). Når de viser denne enheten i kjærlighet, blir det en 
offentlig bekreftelse på forholdet til Jesus og Faderen. «Når de viser sann enhet, 
burde det være et overbevisende vitnesbyrd om evangeliets sannhet.» – Andreas J. 
Köstenberger: John (2004), side 498. Slik skal verden skjønne at Jesus er Frelseren. 
Den enheten han ba om, er altså ikke usynlig. Hvordan kan verden bli overbevist om 
evangeliets sannhet hvis den ikke kan se kjærlighet og samhold blant Guds folk?

«Gud fører et folk ut for at det kan stå fullkomment forent på den evige sannhets 
grunn. ... Gud vil at hele hans folk skal komme til enhet i tro. Kristi bønn like før 
korsfestelsen var at hans disipler måtte bli ett, liksom han var ett med Faderen, for at 
verden kunne tro at Faderen hadde sendt ham. Denne gripende bønnen rekker ned 
gjennom tidene helt til våre dager, for han sa: ‘Jeg ber ikke for disse alene, men også 
for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg’ (Joh 17,20). Hvor alvorlig bør de 
som bekjenner seg til å være Kristi etterfølgere, søke å svare på denne bønnen i sitt 
liv!» – Testimonies for the Church, bind 4, side 17.

Hva gjør vi for å nå denne enheten? Hvorfor må vi ta litt mindre hensyn til oss 
selv om vi vil at kirken skal ha det nødvendige samhold?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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KRISTEN ENHET

Les Mark 9,38–41 og Joh 10,16. Hva kan Jesu ord lære oss om det å stenge andre 
ute og være rask til å si hvem som er ekte kristne?

Vi har lett for å tro at Jesu bønn i Joh 17 handler om enhet i eget kirkesamfunn. Vi 
må stå sammen om å forkynne de tre englebudskapene for verden. Det er det ingen 
tvil om. 

Gud har barn i alle kirkesamfunn, også i Babylon: «Dra bort fra henne, mitt folk, 
så dere ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager» (Åp 18,4).

Men vi vet også at Åpenbaringen taler om et frafall i kristenheten. Og i den siste tid 
skal mange av dem gjøre felles sak med staten om forfølgelsen (Åp 13,1–17). Derfor 
har vi alltid vært skeptiske til den økumeniske bevegelse. Men det er anbefalelsesver-
dig å samarbeide om noen viktige utfordringer, som for kampen mot alkoholen.

Ellen G. White skrev: «Når mennesker underkaster seg Guds vilje, vil Den hellige 
ånd røre ved dem de hjelper. Jeg har fått se at vi ikke skal holde oss unna dem i 
WCTU [Woman’s Christian Temperance Union]. Når vi samarbeider med dem i 
totalavholdssaken, endrer vi ikke holdning til sabbatshelligholdelsen, og vi kan vise 
at vi verdsetter deres holdning til avholdssaken. Når vi åpner døren og oppmuntrer 
dem til å stå sammen med oss om avholdsspørsmålet, får vi deres hjelp i avholdssak-
en. Og når de samarbeider med oss, får de høre nye sannheter som Den hellige ånd 
ønsker å formidle.» – Welfare Ministry, side 163.

Hun talte om en konkret utfordring på et bestemt tidspunkt, men her er noen prin-
sipper vi kan følge i konkrete saker: 

1) Vi kan samarbeide om sosiale spørsmål. 2) Når vi samarbeider med dem, må vi 
ikke gå på akkord med vår tro. 3) Vi bør benytte samarbeidet godt, også til å lære av 
dem.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TRO OG KJÆRLIGHET

Jesus sier at evig liv er å kjenne Gud. Les 1 Joh 2,3–6. Hva vil det si å kjenne Gud? 
Hvordan viser vi at vi kjenner ham?

Folk flest mener de er lovlydige, men ofte toner de ned forpliktelsen mot Guds bud. 
Noen sier Guds nåde avskaffet budene. Men det sier ikke Bibelen: «Det å holde 
budene er ikke en betingelse for å kjenne Gud, men et tegn på at vi kjenner og elsker 
ham. Derfor er ikke kunnskap om Gud en teoretisk kunnskap. Den fører til hand-
ling.» – Ekkehardt Mueller: The Letters of John (2009), side 39. Jesus sa: «Dersom 
dere elsker meg, holder dere mine bud. ... Den som kjenner mine bud og holder dem, 
han er det som elsker meg» (Joh 14,15.21). «Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, 
er at vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans 
bud er ikke tunge» (1 Joh 5,2.3).

Les Joh 13,34.35. Hvilket nytt bud ga Jesus disiplene, og hva har dette med enhet 
å gjøre?

Budet om å elske sin neste var ikke helt nytt. Gud ga det til Moses (3 Mos 19,18). Det 
nye i Jesu befaling er at de skal elske slik han har elsket dem. Jesu kjærlighet er de 
kristnes nye etikk. 

Det er litt av en målestokk! Jesus hadde levd ut kjærligheten. Nådens verk er en 
eneste uavbrutt kjærlighetshandling. Kristi liv var et stadig uttrykk for kjærlighet 
og selvoppofrelse. Det prinsippet som drev ham, burde også styre hans folk i deres 
omgang med hverandre. Slik kjærlighet ville være et sterkt vitnesbyrd for verden. Og 
det ville også skape samhold blant oss.

Hvordan kan vi vise Jesu kjærlighet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«En stormakt i profetien» i Alfa og Omega, bind 7, side 363–377 [GC 433–450]. Les 
artiklene «Denominations, Relations to Other», side 763, 764 og «Roman Catholic 
Church» side 1110 i The Ellen G. White Encyclopedia.

«SDA-kirken er en global kirke med mange lokale menigheter, men adventistene sier 
ikke at de er Kristi universelle kirke. Verdenskirken er større enn noe kirkesamfunn. 
Den er synlig og usynlig i den forstand at den består av dem som tror på Jesus og 
følger ham. Dette teologiske spørsmålet får økt betydning når vi tar med frafallet som 
er beskrevet i Åpenbaringen. Den rene kirken i Åp 12 står i motsetning til «horen» i 
Åp 17: Babylon den store byen, motstykket til Lammets brud, den hellige by (Det nye 
Jerusalem) i Åp 21 og 22. I det første århundret kan den universelle kirken ha vært 
ganske synlig, men det er vanskeligere å oppdage den i middelalderen.

Derfor avgrenser ikke adventistene Guds sanne kirke til sin egen menighet. … 
Guds menighet består av dem som virkelig tror. Han kjenner dem. – Ekkehardt 
Mueller: “The Universality of the Church in the New Testament,” i Ángel Manuel 
Rodríguez, red.: Message, Mission, and Unity of the Church (2013), side 37.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvorfor er oppfyllelsen av Jesu bønn i Joh 17 så viktig? Hva viser hans ønske 

om enhet i urkirken om hans ønske for kirken av i dag?

2.  Har din lokale menighet samarbeidet med andre kristne om noe? Hvordan 
gikk det? Hvordan kan vi samarbeide med dem uten å gå på akkord med vår 
lære?

3.  Hva innebærer denne uttalelsen i The Great Controversy? Hvordan kan det 
bli en realitet blant oss? «Hvis Guds bekjennende folk ville motta lyset som 
skinner mot dem fra hans ord, ville de få den enhet som Kristus ba om, den 
som apostelen beskriver: ‘Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én 
kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp’. 
Ef 4,3–5.» – The Great Controversy, side 379.

Sammendrag
Jesu bønn viser at han er opptatt av menighetens enhet. Bønnen bør være vår bønn, 
og vi bør søke å styrke troen på Guds ord. Kjærlighet til hverandre bør prege våre 
omgang med alle dem som tror.
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SVEVENDE HÅND
Sorn Som An (40), Kambodsja

Sorn Som An var enebarn og sønn av en alenemor på en gård i Kambodsja. Han begynte å gå i 
kirken for å gjøre inntrykk på en jente. Sorn An ble med henne i kirken i Doun Kave, 70 km 

sør for Phnom Penh.
”Jeg ville ikke ha godt nytt, jeg ville ha en god jente,” sa han.
En søndag talte en bibelarbeider til de 30 medlemmene. De ville høre mer, og etter den tredje 

talen vedtok de enstemmig å bli adventister. De ba Sorn An dra til Phnom Penh og fortelle adven-
tistenes ledere om beslutningen.

De 30 ble døpt, også Sorn An, men han trodde ikke riktig på Gud. ”Jeg er fra en ikke-kristen 
familie, og det var ikke lett,” sa han.

Da han skulle studere i Phnom Penh, ba han menigheten om hjelp. Han fikk nøklene til et lite 
ettroms hus der han bodde gratis.

I det andre studieåret ble han syk. Feberen var så høy at han knapt kunne snu seg i sengen. 
Han trodde han skulle dø. Da husket han Jesus. ”Hvorfor ikke be Gud om hjelp,” tenkte han. 

Han strevde med å komme ut av sengen og be, men falt om på madrassen. Med sine siste 
krefter klarte han å knele ved tredje forsøk. ”Herre, vil du hjelpe meg?” ba han og så et lysglimt 
komme fra pannen sin og brenne klart før det sluknet. Det er Guds kraft, tenkte han. Han fortsatte 
å be: ”Takk for alt du har hjulpet meg med, amen,” sa han og segnet om i sengen.

Med øynene lukket så han en utstrakt hånd og arm sveve over føttene. Det så ut som det renes-
te lys og beveget seg fra tærne til knærne. Etter som hånden beveget seg, følte han feberen forlate 
den delen av kroppen. Så nådde den magen. ”Det hånden beveget seg over,” ble friskt, sa han.

Da hånden nådde hodet, følte han seg helt fin. Gledesstrålende hoppet han ut av sengen. Han 
løp og hoppet rundt det lille huset og ropte: ”Takk for din kraft, Gud! Takk for din kraft!”

Da var han 20 år. Nå er han 40 og underviser i teologi ved et universitet i Battambang, Kam-
bodsjas nest største by. Han er aktiv i menigheten og forteller gjerne om Guds kraft.

”Jeg er sta av meg, som Tomas,” sier han. ”Jeg tror Gud brukte sin kraft til å forandre meg,” sa 
han. ”Hadde ikke Gud utført dette miraklet, ville jeg neppe ha trodd på ham i dag. Nå vet jeg at 
uansett hvor vanskelig livet blir, vil jeg likevel tro på ham.”

En del av offeret 13. sabbat går til å starte et misjonssenter i Sorn Ans menighet. Der vil de ha 
lege- og tannlegeklinikk, vegetarisk restaurant, økologisk matbutikk, juicebar og treningssenter. 
Takk for gavene.

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.
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Bakgrunnsstoff
Ef 1,3–14; Gal 4,7; Ef 2,11–22; 4,1–6.11; Matt 20,25–28; Ef 5,15–6,9.

Minnevers
Da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i 
ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kris-
tus, alt i himmel og på jord i ham (Ef 1,9.10).

Efesos var et viktig handelssentrum i Lilleasia. Menigheten i byen besto av jøder, 
hedninger og mennesker fra alle samfunnslag. Mangfoldet kunne ha ført til kon-
flikter om det ikke hadde vært for enheten i Kristus. Og Paulus er opptatt av dette i 
brevet til efeserne.

Hans forståelse er tosidig: enhet i kirken, der jøder og hedninger er forent i Kris-
tus; og den endelige enhet i universet – i Kristus. 

Uttrykket «i Kristus» eller «med Kristus» blir ofte brukt i dette brevet for å vise 
hva Gud har gjort for oss og for universet i og med Jesu Kristi liv, død og oppstand-
else. Guds endemål med frelsesplanen er å samle alt i Kristus. Denne enheten trer 
ikke klart frem før verdens ende.
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VELSIGNELSER I KRISTUS

Les Ef 1,3–14. Hva har vi fått i Kristus? 

Jesu disipler har mye å prise Gud for. I Kristus har Gud tatt imot oss som sine barn 
og representanter i verden. Paulus bruker mange bilder for vårt forhold til Gud i 
Kristus. Adopsjonsbildet beskriver dette studiets tema. I Kristus er vi adoptert og 
tilhører Guds familie. Betegnelsen viser også til Guds pakt med israelittene. Hos 
Paulus er hedninger som tar imot Jesus som Messias, Guds barn, arvinger til løftene 
som er gitt Israel (Rom 8,17; Gal 4,7). Dette fellesskapet med Kristus – å være i 
Kristus – ligger i bunn for all kristen enhet. Dette avsnittet sier også at Gud hele 
tiden har ønsket å samle alle i Kristus. Og Gud elsker alle sine barn like høyt.

Noen blir forvirret når vi i leser om forutbestemmelse (Ef 1,5.11). Betyr løftet om 
at Gud har utvalgt oss til frelse at han har utvalgt andre til fortapelse? Nei. Gud la 
frelsesplanen før verden ble til, så alle kunne bli frelst. «For så høyt har Gud elsket 
verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16; se også 1 Tim 2,6; 2 Pet 3,9). Gud vet hvem som 
vil ta imot frelsen, men han velger ikke for oss. Frelsen tilbys alle på grunn av det 
Kristus har gjort for oss. Spørsmålet er: Hva sier vi til dette tilbudet? Gud tvinger 
ingen.

«I himmelens råd ble det lagt planer så menneskene, enda de hadde syndet, 
ikke skulle gå til grunne i ulydighet. Ved troen på Kristus som stedfortreder og 
borgsmann kunne de bli Guds utvalgte, bestemt til å få barnekår hos Jesus Kristus 
etter hans gode vilje. Gud vil at alle skal bli frelst, for da han lot Sønnen betale 
prisen så mennesket kunne bli frikjøpt, var offeret mer enn stort nok. De som går 
fortapt, gjør det fordi de ikke vil være Guds barn i Kristus Jesus.» – Ellen G. White 
Comments, The SDA Bible Commentary, bind 6, side 1114.

__________________________________________________________________________________________________________________
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HAN REV NED MUREN

Rase, etnisitet og religion skaper skiller mennesker imellom. Mange steder røper 
identitetskort ens etnisitet eller religion, og ofte gir det privilegier og ulemper som 
folk må leve med. Krig og konflikter fører ofte til undertrykkelse og vold.

I Ef 2,11–22 viser Paulus det kristne fellesskapet en bedre vei. Hvordan påvirkes 
våre ulikheter av fellesskapet i Kristus? Hva ble revet ned ved Jesu død på korset? 

Efeserne skal huske hvordan de levde før de mottok Guds nåde i Kristus. Etniske, 
kulturelle og religiøse skiller skapte fiendskap. Men i Kristus er vi ett folk med én 
frelser og Herre. Vi tilhører Guds folk. «Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var 
langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod» (Ef 2,13). 

Templet i Jerusalem hadde en mur foran den delen hvor bare etniske jøder hadde 
adgang. En innskrift advarte fremmede om at det var dødsstraff for å komme nær-
mere. Dette var forbudet man sa at Paulus hadde overtrådt da han kom til templet 
etter sine misjonsreiser. Han ble anklaget for å ha hatt med seg efeseren Trofimos 
inn i den jødiske delen av templet (Apg 21,29). I brevet sier Paulus at Kristus «er 
vår fred, han som gjorde de to [etniske gruppene] til ett og rev ned den muren som 
skilte, fiendskapet» (Ef 2,14).

De som tror, er Abrahams etterkommere i Kristus og har hjertets omskjærelse. 
Den fysiske omskjærelsen Gud ga Abraham, pekte frem til den åndelige omskjærel-
sen i Kristus (se 5 Mos 10,16). «Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere 
kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over» (Kol 2,11).

Les Ef 2,11–22 igjen. Hvordan åpenbarer vår menighet det Paulus har skrevet om 
i teksten? Hvilke problemer har vi?

__________________________________________________________________________________________________________________
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ENHET I ÉN KROPP

Paulus taler praktisk. Samholdet mellom jøder og hedninger er ikke bare tankespinn. 
Det er en realitet som krever at vi «lever et liv som er verdig det kallet dere har fått» 
(Ef 4,1).

Les Ef 4,1–3. Hvordan kan vi leve et liv som er verdig kallet i Kristus?

Når vi lever slik, bevarer vi «Åndens enhet, i den fred som binder sammen» (Ef 4,3). 
Alt dette er kjærlighet i praksis (1 Kor 13,1–7). Aktiv kjærlighet bevarer samholdet 
mellom søsken, og fremmer fred og enhet i menighet og samfunn. Enhet i kirken 
gjør Guds kjærlighet synlig for andre. Vi skal vitne på denne måten når det er strid, 
splittelse og krig.

Les Ef 4,4–6 . Finn et sentralt tema i disse tre versene. 

I de første versene i kapitlet skriver Paulus om kirkens enhet. Han formaner til sam-
hold (Ef 4,1–3) og nevner sju ting som forener de troende (Ef 4,4–6). Vi er et gudgitt 
fellesskap (Ef 4,4–6), men også noe vi må arbeide for å bevare (Ef 4,1–3). Det må 
også være målet vi jager mot (Ef 4,1. 3).

«Paulus formaner sine brødre at de i sitt liv må åpenbare kraften i den sannhet 
han hadde fremholdt for dem. Ved saktmodighet og mildhet, overbærenhet og 
kjærlighet skulle de være eksempler på Kristi karakter og på frelsens velsignelser. 
Det er bare ett legeme og en Ånd, en Herre, en tro. Som lemmer på Kristi kropp er 
alle troende besjelet av den samme ånd og det samme håp. Splittelser i menigheten 
vanærer Kristus overfor verden og gir sannhetens fiender anledning til å forsvare sin 
handlemåte. Paulus skrev ikke sin undervisning bare for menigheten på hans tid. Det 
var Guds hensikt at den skulle sendes til oss. Hva gjør vi for å bevare enhet i fredens 
bånd?» – Testimonies for the Church, bind 5, side 239.

Hva kan dere gjøre for å leve «et liv som er verdig det kallet dere har fått»?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KIRKELEDERE OG ENHET

«Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt» (Ef 4,7). 
Frelsen er en gave til alle som vil ta imot, men noen åndelige gaver gis til bestemte 
mennesker med en særskilt hensikt.

Les Ef 4,11. Hvilke ledergaver gir Gud kirken? 

Les Ef 4,12. Hvorfor gir Gud slike gaver? Hva har disse gavene med hverandre å 
gjøre?

Alle kristne står i Guds og evangeliets tjeneste. Misjonsbefalingen i Matt 28,19.20 
er gitt for at vi skal gå og gjøre alle folkeslag til disipler, og døpe og undervise dem. 
Oppgaven gjelder ikke noen få pastorer og evangelister. Den gjelder alle. Ingen er 
fritatt., og ingen kirkeleder har en oppgave som er bare hans. De åndelige leder-
gavene skal bygge opp kirken. De som har lederverv, må arbeide for samhold. 

Paulus’ liste over lederskapsgaver viser at de også er gitt for å utruste Guds folk 
til å nå de fortapte. Noen har fått et spesielt kall til å hjelpe andre å gjøre sin opp-
gave for Kristus. De skal bygge opp Kristi kropp «inntil vi alle når fram til enheten 
i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er 
fullvoksent og har hele Kristi fylde» (Ef 4,13). Jesu lederstil viser hvordan vi skal ar-
beide. Han kom for å tjene andre, ikke for at andre skulle tjene ham (Matt 20,25–28). 
Vi må gjøre det samme.

Mennesker ønsker å være fri og ikke ansvarlig for noen. Dette preger Vesten. Men 
Paulus sier at ingen er kristen i et vakuum. Vi er et trosfellesskap med åndelige led-
ere som oppmuntrer hverandre på reisen sammen. Vi er alle en del av Kristi kropp. 

Hvilke åndelige gaver har du, og hvordan bruker du dem i enhetens tjeneste?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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MELLOMMENNESKELIGE RELASJONER I KRISTUS

Kristendommen er et felleseie: vi har relasjoner til Gud og hverandre. Det gir ingen 
mening å si at man har et godt forhold til Gud om det ikke påvirker forholdet til 
andre. Man kan ikke være kristen alene. Paulus’ prinsipper, slik de er uttrykt i brevet 
til efeserne, gjelder også forholdet til andre.

Les Ef 5,15–21. Hva sier Paulus i slutten av denne teksten? Hva er sammenhengen 
mellom underordning og enhet?

Ordene om å underordne seg hverandre, er forbundet med uttrykket «fylt av Ånden» 
(Ef 5,18). Ett uttrykk for Åndens fylde er at vi underkaster oss hverandre. Dette 
gjelder den ydmykhet og omtanke vi burde vise andre. En slik holdning er ikke 
naturlig, men følger av at Ånden bor i hjertet. Det er en gave fra Den hellige ånd, 
som er enhetens bånd i Kristus. Underordning uttrykker altså vår ærbødighet for 
Kristus og hans offer.

Les Ef 5,22–6,9. Hva fører gjensidig underordning til hjemme og på 
arbeidsplassen?

Paulus sier at enhet, kjærlighet og respekt mellom mann og kone, skal avspeile Kristi 
kjærlighet til kirken: den er selvoppofrende. Så kristen respekt er nødvendig både 
hjemme og i kirken. Kristi holdning bør prege forholdet mellom barn og foreldre 
og mellom ansatte og arbeidsgivere. Slik harmoni og fred bør gjennomsyre både 
hjemmet og menighetslivet.

Hva er det i dagens avsnitt som gir deg en bedre forståelse av hvordan du skal 
leve sammen med andre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Til ettertanke

«The Spirit of Unity», side 179–188 i Testimonies for the Church, bind 9.

«Kristus godtok ingen forskjell ut fra nasjonalitet eller rang eller trosbekjennelse. De 
skriftlærde og fariseerne ønsket å gjøre alle himmelens gaver til et lokalt eller nasjo-
nalt gode og holde resten av Guds familie i verden utenfor. Men Kristus kom for å 
bryte ned ethvert skillegjerde. Han kom for å vise at hans nådes og kjærlighets gave 
er uinnskrenket som luften og lyset eller som regnbygene som vanner jorden. 

Kristi liv grunnla en religion hvor det ikke er noen kaste. Han knyttet jøde og 
hedning, fri og trell sammen i et fellesskap, likestilt overfor Gud. Ingen politiske 
spørsmål hadde innflytelse på hans handlinger. Han gjorde ingen forskjell på naboer 
og fremmede, venner og fiender. Det som rørte hans hjerte, var en sjel som tørstet 
etter livsens vann.» – Testimonies for the Church, bind 9, side 190, 191.

  Spørsmål til drøftelse
 1. Tenk over denne uttalelsen: «I Ef 4 er Guds plan åpenbart så klart og tyde-

lig at alle hans barn kan fatte sannheten. Her finner man det som skal bevare 
enheten i hans kirke, slik at dens medlemmer kan vise verden en sunn kristen 
erfaring.» – EGW Comments, SDA Bible Commentary, bind 6, side 1117. Hva 
er det i denne teksten som peker på kirkens enhet? Hvordan kan vi bevare 
enheten?

 2. Ydmykhet og underkastelse er avgjørende for samholdet. Hvordan kan 
man stå sammen uten dette? Hvis vi er stolte og selvsikre og ikke vil høre på 
andre, får vi ikke samhold. Hvordan kan vi lære ydmykhet og underordning?

 3. Hvordan kan vi holde sammen på rett måte uten å være enige om alt? 

Sammendrag
Efeserbrevet sier mye om hva det vil si å være «i Kristus». Hans kraft forvandler alle 
våre relasjoner, også forholdet mellom søsken i menigheten. Denne forvandlingen er 
nødvendig for et sunt fellesskap.
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EKSPERIMENT I KIRKEN
Yin Pheara (20), Kambodsja

Pheara var 19 år og ville teste Gud. Han hadde gått i SDA-kirken i Battambang i flere måneder 
og hørt presten lese løftet om tienden fra Mal 3,10 (les det). 

Da offerkurven kom rundt, ga han 1000 kambodsjanske riel (ca. to kroner). Det var alt han 
hadde. Neste dag ga hans eldre bror Phirun ham 10 000 riel (ca. 20 kr). Pheara ble forbløffet. Det 
hendte broren ga ham penger ved spesielle anledninger, men aldri uten en grunn.

”Men selv da kunne jeg ikke tro det var fra Gud,” sa han. Neste sabbat testet han Gud igjen. 
Nå ga han også 1000 riel. Han hadde 5000 i lommen, men trengte egentlig alt til bensin neste uke. 
Nå hadde han for lite.

”Men nei, den uken begynte slekt og venner å gi meg penger, så jeg hadde alltid nok til ben-
sin.”

Noen uker senere fikk han trøbbel. Kirken hadde juleprogram og han hadde invitert 15 venner. 
Men han måtte frakte dem på motorsykkelen, tre om gangen.

På en av rundene stoppet politiet ham. Ingen av passasjerene brukte hjelm, som var påkrevet. 
Men politiet snakket ikke om hjelm. De ville se sykkelens papirer. Pheara ringte broren, som eide 
sykkelen og fikk vite at papirene ble borte for lenge siden. Pheara var redd for at de skulle inndra 
sykkelen og saksøke ham for tyveri. Hva skulle han gjøre?

”Da husket jeg at pastoren hadde lært meg å be, så jeg ba,” sa han.
En annen politimann kom og ville vite hva som foregikk. Pheara forklarte situasjonen, og of-

fiseren sa: ”Gi meg 20 000 riel, så kan du kjøre videre.”
Pheara var pengelens, men han hadde en gammel laptop i ryggsekken som han hadde prøvd å 

selge. Han ruslet bort til en pantebutikk, fikk 40 000 riel for den og betalte politiet.
Hendelsen styrket hans tro. ”Gud hjalp meg og svarte på bønn da jeg var i en knipe.”
Vennene hans hadde fulgt med på hvordan han taklet situasjonen og var forbauset. ”Din Gud 

hjalp deg i møtet med politiet,” sa de.
Pheara lånte hjelmer av andre medlemmer før han hentet resten.
I dag er Pheara den eneste døpte kristne i familien. Han er student og underviser i data i 

kirken. Klassen hans skal inn i et nytt senter som blir delfinansiert av offeret 13 sabbat dette kvar-
talet. Takk for misjonsgavene så slike som Pheara kan nå ut til sitt lokalmiljø.

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.



Samhold i urkirken

3. novemberStudium 5

40 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 8

Bakgrunnsstoff
Apg 1,12–14; Apg 2,5–13, Åp 14,12; Apg 2,42–47; Apg 4,32–37; Apg 5,1–11; 2 Kor 
9,8–15.

Minnevers
De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og 
bønnene (Apg 2,42). 

Kirkens enhet er resultatet av en felles åndelig opplevelse i Jesus, som er sannheten. 
«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» Fellesskapets 
sterke bånd formes av en felles åndelig reise og erfaring. Det var en slik holdning 
som bandt de første adventistene sammen. Dette resulterte i forståelsen av dommen 
før Jesu gjenkomst.

Det Jesu disipler opplevde etter hans himmelfart, vitner om at Guds ord, bønn 
og fellesskap kan skape samhold og harmoni blant troende med ulik bakgrunn. Det 
samme er mulig i dag.

«Jeg mener at fellesskapet er en viktig side av gudstjenesten. ... Det finnes ingen 
erstatning for vår erkjennelse av de åndelige bånd som forener oss med andre kristne 
og med Herren Jesus Kristus. ... Jesus Kristus fører først et menneske til seg selv, 
men så forener han alltid dette mennesket med andre kristne i sin kropp, kirken.»  
– Robert G. Rayburn: O Come, Let Us Worship (1980), side 91.
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FORBEREDELSE

Jesus hadde lovt disiplene at han ikke ville etterlate dem alene. En annen talsmann 
skulle komme og være med dem i arbeidet: Den hellige ånd. Ånden ville minne dem 
om mye Jesus hadde sagt og gjort (Joh 14,26), og med hans hjelp ville de oppdage 
flere sannheter (Joh 16,13). Før himmelfarten fornyet Jesus løftet: «Dere skal om 
noen få dager bli døpt med Den hellige ånd ... dere skal få kraft når Den hellige 
ånd kommer over dere» (Apg 1,5.8). I Den hellige ånds kraft skal disiplene vitne i 
Jerusalem, Judea, Samaria og til verdens ende (Apg 1,8). 

Les Apg 1,12–14. Hva gjorde disiplene i de ti dagene?

De ti dagene må ha vært en tid med intens åndelig forberedelse, en slags retreat der 
disiplene samtalte om Jesu liv, lære og mirakler. De «holdt trofast sammen i bønn» 
(Apg 1,14). 

«Mens disiplene ventet på oppfyllelsen av løftet, ydmyket de seg i ekte anger og 
bekjente sin vantro. Når de nå tenkte over det Jesus hadde fortalt dem før han døde, 
forstod de bedre hva han mente. De husket sannheter de hadde glemt, og minnet 
hverandre om det de hadde hørt. De bebreidet seg selv at de hadde misforstått Frelse-
ren. Den ene begivenhet etter den annen i hans forunderlige liv passerte revy. 

Når de tenkte nærmere over hans rene, hellige liv, følte de at ikke noe arbeid 
ville være for hardt, eller noe offer for stort, om de bare fikk lov å vitne med sitt liv 
om Kristi prisverdige karakter. Kunne de bare fått leve om igjen de siste tre årene! 
Da ville de ha handlet helt annerledes, tenkte de. Kunne de bare møte mesteren én 
gang til! Da ville de gjøre alt for å vise hvor høyt de elsket ham, og hvor oppriktig 
de angret sorgene de i sin vantro hadde voldt ham med ord eller handlinger. Men når 
de tenkte over at de var blitt tilgitt, følte de seg likevel trøstet. De ville gjerne gjøre 
opp for sin vantro og modig bringe vitnesbyrdet om Jesus ut til hele verden ... De la 
til side alle uoverensstemmelser og ønsker om å være størst, og kom inn i et nært 
kristent fellesskap.» – Alfa og Omega, bind 6, side 28–29 [AA 36,37].

Hva burde du ha gjort annerledes når det gjelder din tro? Hva kan du lære av dine 
feil, så du kan få en bedre fremtid?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



42 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 8

Mandag Studium 5  /  3. november

FRA BABEL TIL PINSE

Den åndelig forberedelsen etter Jesu himmelfart toppet seg i pinsen. Det første 
verset sier at da Den hellige ånd kom over disiplene, var «alle samlet på ett sted» 
(Apg 2,1).

I gammeltestamentlig tid var pinsen den andre av de tre store festene. Den fant 
sted femti dager (pentekoste, femtiende dag) etter påske. Den dagen ga jødene Gud 
førstegrøden av sommeravlingen som et takkoffer.

På Jesu tid feiret pinsedagen sannsynligvis også at loven ble gitt på Sinai (2 Mos 
19,1). Her ser vi Guds lovs fortsatte betydning i budskapet om Jesus, han som døde 
for at alle som omvender seg, skal få tilgivelse for sin synd. Det er ikke så rart at en 
av de viktige tekstene om de siste dager nevner både loven og evangeliet: «Her må 
de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus» (Åp 
14,12).

Og det skjedde flere store ting på pinsedagen, som da Moses mottok de ti bud 
(2 Mos 19,16–25; Hebr 12,18). «Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig 
vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for 
dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige 
ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne» (Apg 
2,2–4).

Les Apg 2,5–13. Hva skal hendelsen bety?

Pinsedagen skulle være en gledens fest, en takkefest for Herrens gaver. Dette for-
klarer kanskje anklagen om beruselse (Apg 2,13–15). Guds kraft kom til uttrykk i 
miraklet med å tale og høre ulike språk. Jøder fra hele Romerriket kom til Jerusalem 
i anledning festen. De hørte budskapet om Jesus som Messias på hjemtraktens språk. 

Pinsedagen opphever menneskehetens splittelse i etniske grupper, som begynte 
for alvor ved Babel-tårnet. Nådens mirakel innleder menneskeslektens gjenforening. 
Guds menighets globale enhet vitner om hans rikes natur, at han skal gjenopprette 
det som gikk tapt ved Babel. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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FELLESSKAPETS ENHET

Som svar på Peters preken og appell tok 3000 imot Jesus som Messias og oppfyl-
lelsen av GTs løfter til Israel. Gud arbeidet med dem. Mange hadde hørt om Jesus og 
kan ha kommet for å få se ham. Noen hadde kanskje sett ham og hørt ham tale om 
Guds frelse, men uten å følge ham. På pinsedagen grep Gud inn og brukte disiplene 
som vitner om Jesu oppstandelse. Nå vet de at i Jesu navn kan folk få tilgivelse for 
sine synder (Apg 2,38).

Les Apg 2,42–47. Hva gjør de første kristne som et trosfellesskap? Hva skapte 
samholdet?

Det første de nye troende gjorde, var å studere apostlenes lære. Bibelundervisning er 
viktig for åndelig vekst. Jesus hadde gitt disiplene oppdraget: «Lær dem å holde alt 
det jeg har befalt dere» (Matt 28,20). De brukte tid på å lære om Jesus. De hørte nok 
om Jesu liv: Hans lære, lignelser og prekener, men også hans mirakler, ble forklart 
som oppfyllelsen av profetier.

De ba og brøt brødet sammen. Det er uklart om brødsbrytelsen er Herrens natt-
verd eller bare en vane med å spise sammen, slik Apg 2,46 synes å antyde. Omta-
len av fellesskapet tyder på at de var mye sammen, både i templet i Jerusalem og i 
private hjem. De levde nær hverandre. De spiste og ba sammen. Bønn er viktig for 
trosfellesskapet og åndelig vekst. De tilba sammen. Dette gjorde de «trofast».

Dette fellesskapet skapte et godt forhold til andre i Jerusalem. Det sies om de 
kristne at de «var godt likt av hele folket» (Apg 2,47). Den hellige ånds verk i deres 
liv gjorde nok et sterkt inntrykk på omgivelsene og vitnet om at Jesus var Messias.

Hva kan vi lære av deres samhold, fellesskap og vitnetjeneste?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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GAVMILDHET OG GRISKHET

Lukas forteller at en av fellesskapets følger etter pinse, var den gjensidige støtten. 
«Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og 
det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det» (Apg 2,44.45).

Denne delingen av eiendeler var ikke et krav, men et utslag av deres kjærlighet til 
hverandre i fellesskapet. Det var også et uttrykk for deres samhold. Den gjensidige 
støtten fortsatte en stund, og vi får vite mer om det i Apg 4 og 5. Vi skal se at temaet 
også finnes andre steder i NT.

Det er i denne sammenheng Barnabas nevnes første gang. Han later til å være en 
rik jordeier, som solgte eiendommen og ga pengene til apostlene (Apg 4,36.37). Et 
godt eksempel.

Les Apg 4,32–37 og 5,1–11. Sammenlign Barnabas med Ananias og Saffira, som 
gikk galt med dem?

De løy for Den hellige ånd og var griske. Egoisme og grådighet skader samholdet og 
søskenkjærligheten. Hvis Barnabas er et godt eksempel, er Ananias og Saffira det 
motsatte. Lukas viser at ikke alle i menigheten er gode.

Det siste av de ti bud (2 Mos 20,1–17) handler om begjær. Det er ulikt de andre 
budene. Andre bud taler om handlinger som er synlige brudd på Guds vilje, men 
det siste tar opp hjertets hemmeligheter. Begjær er en tankeprosess. Det blir synlig 
når det omsettes i egoistisk handling, som hos Ananias og Saffira. Det siste budet 
åpenbarer roten til det onde som utspiller seg i det de andre budene fordømmer. Be-
gjæret åpnet veien for Satans innflytelse, så de løy for Gud. Det er ikke så forskjellig 
fra Judas’ handling. 

Hvordan kan vi prøve å fjerne begjæret fra vårt liv? Hvorfor er lovprisning og 
takknemlighet et godt middel? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HUSK DE FATTIGE

Samholdet i urkirken viste seg i at man delte med hverandre. Gavmildheten vi 
leser om i de første kapitlene i Apg, får sitt motstykke når Paulus ber kirkene i 
Makedonia og Akaia om å hjelpe de fattige i Jerusalem (se Apg 11,27–30; Gal 2,10; 
Rom 15,26; 1 Kor 16,1–4). Gaven viser at de hedningkristne kirkene elsker sine 
jødiske trossøsken i Jerusalem. Kulturelle og etniske forskjeller til tross: De er én 
kropp i Kristus og tror på det samme evangeliet. Når vi deler med dem som ikke har, 
vitner vi ikke bare om fellesskapet i menigheten, men også hvordan samholdet blir 
sterkere.

Les 2 Kor 9,8–15. Hva blir resultatet av den gavmildheten menigheten i Korint 
viser? 

Samholdet i urkirken viser hva vi kan utrette i dag. Men samhold oppstår ikke uten 
engasjement fra alle kristne. Urkirkens ledere så det som sin oppgave å fremme 
enhet i Kristus. Kjærligheten mellom mann og kone og barn må vise seg hver dag. 
Slik er det også med samholdet i menigheten. Enheten i Kristus blir bygd opp og 
viser seg på flere vis.

Det som fremmet enheten i urkirken, var bønn, tilbedelse, fellesskap, en felles 
visjon og studiet av Guds ord. De visste at de skulle forkynne evangeliet for alle fol-
keslag, men de visste også at de skulle vise kjærlighet og omsorg. Deres enhet ga seg 
uttrykk i gavmildhet og gjensidig støtte lokalt, men også over lange avstander. 

«Deres godgjørenhet viste at de ikke hadde tatt imot Guds nåde forgjeves. 
Hva annet enn helliggjørelse ved Ånden kan skape en slik gavmildhet? Både for 
troende og vantro var dette en nådens undergjerning.» – Alfa og Omega, bind 6, side 
237–238 [AA 344].

Hva har du og din menighet opplevd som fordelene ved å være gavmilde? Hvilke 
velsignelser får giverne?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 5  /  3. november

VIDERE STUDIUM

«Pinsedagen» i Alfa og Omega, bind 6, side 28–36 [AA 35–46]. 

«Denne gavmildheten [Apg 2,44.45 og 4,32–35] var et resultat av at Ånden ble utøst. 
Alle som ble omvendt til evangeliet, var ett i hjerte og sinn. Deres felles interesse var 
framgang i den oppgaven de hadde fått. Begjær var ukjent. De elsket sine trossøsken 
og Kristi verk høyere enn penger og eiendom. Gjerningene vitnet om at de satte 
mennesker høyere enn verdens rikdom. 

Slik vil det alltid være hvor Guds Ånd får råde. Alle som har hjertet fylt av Kristi 
kjærlighet, vil følge hans eksempel, da han for vår skyld ble fattig, så vi ved hans 
fattigdom kan bli rike. Penger, tid og innflytelse er gaver vi har mottatt fra Gud, men 
de bør bare verdsettes som midler til å fremme evangeliets sak. Slik var forholdene 
i den første menighet. Når medlemmer av vår tids menighet viser at de ved Åndens 
kraft ikke lenger higer etter det som hører verden til, men villig ofrer for at medmen-
nesker skal få høre evangeliet, vil forkynnelsen av sannheten øve en mektig innfly-
telse.» – Alfa og Omega, bind 6, side 52 [AA 70].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva bidro til å skape samhold i urkirken. Hvordan kan vi utrette noe lignende i 

dag?

2.  Er de hedningkristne menighetenes gave til de fattige i Jerusalem et eksem-
pel for oss? Hvordan? Hva med andre sosiale problemer? Hvordan kan vi en-
gasjere oss i lokalsamfunnet og avhjelpe fattigdom og andre behov?

3.  Hva kan vi lære av historien om Ananias og Saffira? Hva ligger i ordene «stor 
frykt» i Apg 5,5 og 5,11?

Sammendrag
Urkirken vokste fort fordi disiplene forberedte seg på å ta imot Den hellige ånd. 
Ånden brukte dette samholdet og deres felles tro til å forberede dem på pinsedagen. 
Etter den dagen fortsatte Den hellige ånd å forvandle det nye samfunnet. Det ser vi 
av deres velvilje mot hverandre og menighetens raske vekst.
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GUDS FLYVER
Dwayne Harris (39), Filippinene

Dwayne vokste opp som SDA i Montana og ville bli misjonsflyver. Etter skolegangen startet 
han på flyskole ved Walla Walla University, men året etter dro han hjem, og etter hvert ble 

han helikopterflyver i hærens nasjonalgarde.
En dag fikk han vite at en misjonsflyver var i landet. Han fløy for å snakke om helikoptermisjon i 

Filippinene med ham. Den natten brant foreldrenes hus. Alle verdisakene hans gikk opp i røyk.
Mens han hørte på misjonsflyveren, tenkte han: Gud har fjernet alt det materielle som blokker-

te. Hvis jeg kan slippe ut av min kontrakt med garden, er jeg villig til å starte noe i Filippinene.
Dwayne ante ikke hvordan han det skulle gå til. Han hadde fem år igjen av seksårskontrakten, 

men ba om saken. Da hans foreldres hus brant, hadde det fått ham til å tenke at ingenting her kan 
måle seg med evigheten. Bare egen og andres frelse betyr noe. For første gang leste han Bibelen 
og ba hver dag.

Etter flere måneders bønn ble han sikker: Han måtte ta en fast holdning når det gjaldt sab-
baten. Den månedlige helgeplikten var et problem. Han ba kompanisjefen om å få fly fredag og 
søndag og ta igjen lørdagen på en annen dag i uken. Men nei. ”Du får gjøre det du må gjøre, så 
gjør jeg det jeg må,” svarte Dwayne. Sjefen ble usikker. Dwayne hadde et plettfritt rulleblad. 

Etter dette kom Dwayne bare fredag og søndag i flere måneder. Imens ba han og sa til Gud at 
han var villig til å være der Gud ville, enten her eller i Filippinene.

En dag ble han innkalt til sjefen. ”Jeg har snakket med bataljonssjefen,” sa han. ”Vi vil ikke 
sløse bort tid på tiltak mot deg. Du får avskjed i nåde.”

Dwayne var rystet. Han takket Gud og fikset en tur til Filippinene for å se på forholdene. Alt 
ordnet seg. Noen finansierte et lite helikopter. Det kom penger fra uventet hold til andre ting, så 
som frakt og toll for helikopteret.

”Gud hadde det hele klappet og klart,” sa Dwayne. ”Jeg trengte ikke å samle inn penger.”
I dag er Dwayne (39) og hans kone Wendy (en misjonssykepleier som han traff i Filippinene) 

ledere for Philippine Adventist Medical Aviation Services (PAMAS).
”Det er ti år siden jeg kom, og Gud har sørget for oss én måned om gangen,” sa Dwayne. ”Vi 

har utvidet hele tiden.”
Dwayne er enig med Paulus: ”Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, 

dem han har kalt etter sin frie vilje.” Det har han erfart.
”Gud har lagt alt til rette. Vi må bare gripe hans løfter i tro,” sa Dwayne.

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.



Samholdet illustrert

10. novemberStudium 6

48 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 8

Bakgrunnsstoff
1 Pet 2,9; 2 Mos 19,5.6; Ef 2,19–22; 1 Kor 3,16.17; 1 Kor 12,12–26; Joh 10,1–11; Sal 23.

Minnevers
Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én 
kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus (1 Kor 12,12).

Bibelen er full av bilder og symboler som peker på en større virkelighet enn selve 
bildene og symbolene. Det bibelske offersystemet er symbol på den større virkelig
heten: Jesus og frelsesplanen. 

Mange andre bilder er benyttet i Bibelen, iblant fra grunnelementer som vann, ild 
og vind. Disse bildene kan stå for åndelige sannheter. Da Jesus sa: «Vinden blåser dit 
den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer 
hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden» (Joh 3,8), var vinden et symbol 
på Den hellige ånd.

Det er også andre bilder på det samholdet vi finner i kirken, og som Gud vil at 
den skal åpenbare for verden. Det enkelte bildet kan ikke stå alene. Sammen avslører 
bildene mye om kirkelig enhet, så som kirkens forhold til Gud, medlemmenes for-
hold til hverandre og kirkens forhold til storsamfunnet. 

Denne uken skal vi se på noen av bildene og hva de sier om enhet i Kristus.
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GUDS FOLK

Les 1 Pet 2,9; 2 Mos 19,5.6; 5 Mos 4,20 og 5 Mos 7,6. Hva sier versene om Guds 
folk?

Kirken er mennesker, men ikke alle mennesker. Kirken er Guds folk, som ser Gud 
som sin Far og frelser, og som er kjøpt fri av Kristus og følger ham. Dette bildet 
viser at Gud har hatt et folk siden frelsesplanen ble satt i verk og at det er kontinuitet 
mellom Israel i GT og kirken i NT. Helt fra Adams tid har Gud hatt et paktsforhold 
med sitt folk: de står for hans kjærlighet, barmhjertighet og rettferdighet i verden.

Guds folk kalles en «utvalgt slekt», et «kongelig presteskap» og et «hellig folk». 
De har fått en spesiell oppgave: å «forkynne hans storverk, han som kalte dere fra 
mørket og inn i sitt underfulle lys» (1 Pet 2,9). Dette minner om beskrivelsen av 
Guds karakter i 2 Mos 34,6.7. «Gud tok kirken som sin egen for at dens medlemmer 
skulle avspeile hans dyrebare karaktertrekk i sitt liv og forkynne hans godhet og 
barmhjertighet for alle mennesker.» – The SDA Bible Commentary, bind 7, side 562.

Les 5 Mos 7,6–8. Hva fikk Gud til å velge Abrahams etterkommere som sitt folk? Er 
dette fortsatt aktuelt? Forklar.

Vi kunne spørre oss: Hvilket land fortjener merkelappen «et hellig folk» i vår tid? 
Ingen. Alle folk og etniske grupper består av mennesker som ikke fortjener Guds 
kjærlighet og nåde. Guds folk er skapt i kjærlighet, og til tross for nasjonal synd og 
frafall holdt Gud løftet til Abraham om at hans etterkommer, Kristus, skulle redde 
sitt folk. Både utvelgelsen av Guds folk og deres frelse skyldes Guds nåde. Guds 
ufortjente nåde er grunnen til vår eksistens.

Hvorfor må vi huske at vår frelse skyldes det som Kristus har gjort for oss og ikke 
det vi kan utrette som «Guds folk»?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUDS FAMILIE

Et annet bilde av Guds folk i NT er Guds hus eller familie. Et hus understreker den 
gjensidige avhengigheten blant menneskene i kirken. Peter omtaler kristne som 
«levende steiner» (1 Pet 2,5). Noe varig og solid.

Les Ef 2,19–22. Hva legger Paulus vekt på her? Hva sier dette om enheten i kirken?

Paulus bruker to bilder av kirken: det ene er et hus, det andre er en husholdning, en 
familie. 

En stein er ikke verd stort, men sammen med andre steiner blir den et byggverk 
som tåler livets stormer. De kristne kan ikke være en stein hver for seg. De må inngå 
i et fellesskap. For at byggverket skal være sterkt, må det være godt fundamentert. 
Jesus Kristus er fundamentet og «hjørnesteinen» i Guds hus (se også 1 Kor 3,11). 
Kirken kan ikke eksistere om ikke Kristus er hjørnesteinen i dens aktiviteter. Kirken 
forkynner Jesus Kristus: Hans liv, død, oppstandelse og gjenkomst. Kirken er et 
fellesskap av troende som forkynner evangeliet om Jesus for verden. Vår dagsorden 
er Jesus: hvem han er, hva han har gjort for oss og hva han tilbyr alle som vil ta imot 
ham som Herre og frelser. 

Familien er et viktig bilde. Det peker på forholdet menneskene imellom som far 
og mor, brødre og søstre. Familiebåndene er ofte sterkere enn andre bånd. Troskap er 
viktig for samholdet. Uten troskap, intet samhold.

Og kirken? Kirken er en stor familie. Vi hører sammen, ikke bare fordi alle stam-
mer fra Adam, men også fordi vi er i familie med Jesus, den andre Adam, i kraft 
av den «nye fødsel». Dermed hører vi sammen, ikke bare på grunn av læren vi har 
felles, men også i opplevelsen av å være omvendt og ha et nytt liv i Jesus. 

Ikke alle har hatt et godt familieliv. Derfor sier ikke bildet dem stort. Hvordan kan 
vi bli den familien de ikke fikk? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DEN HELLIGE ÅNDS TEMPEL

Et annet bilde som Paulus bruker, er Guds eller Den hellige ånds tempel. Et tempel 
er en verdifull bygning. I 1 Kor 6,19 brukes bildet om den enkeltes kropp som Den 
hellige ånds tempel, men i 1 Kor 3,16.17 bruker Paulus bildet om Guds tempel.

Les 1 Kor 3,16.17. Hva vil det si at kirken er Den hellige ånds tempel? Hva advares 
det om i vers 17?

Når Paulus taler om kirken, tenker han ikke på et fysisk sted der Gud bor. Legg 
merke til flertallsformen «dere». Sammen utgjør de kristne i Korint Den hellige ånds 
tempel, og Gud bor blant dem i åndelig forstand. 

Gud bor i det kristne fellesskapet. Derfor sier han at de som prøver å ødelegge fel-
lesskapet, står under dom. Den kristne enhet er kjernen i dette fellesskapet og i Guds 
nærvær i dette tempelet. Teksten brukes ofte om å ta vare på helsen, men det er ikke 
det Paulus taler om. Det er en advarsel til dem som ville ødelegge kirkens enhet. 

Tidligere i kapitlet omtalte Paulus det han ser som utfordringer for samholdet: 
«Det hersker misunnelse og strid blant dere» (1 Kor 3,3). Slikt truer samholdet og får 
Gud til å trekke seg tilbake fra sitt tempel. For konflikter i kirken kan ødelegge Guds 
tempel. Derfor vil han at de skal legge vekk det som truer samholdet.

Paulus’ råd er aktuelt den dag i dag når det oppstår konflikter. «Jeg formaner 
dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke 
være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke» (1 Kor 1,10).

Misunnelse, strid og splid gjaldt ikke bare aposteltiden. Vi har det også i dag. 
Hvordan kan vi håndtere slike problemer så de ikke truer samholdet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KRISTI KROPP 

Det bildet av kirken som de fleste kjenner og som taler sterkest om samholdet, er 
Kristi kropp. «Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene 
utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus ... Dere er Kristi 
kropp, og hver av dere et lem på ham» (1 Kor 12,12.27).

Kroppen er en enhet og består av deler med ulike oppgaver. Slik er det også med 
kirken som Kristi kropp.

Les 1 Kor 12,12–26. Passer bildet av en kropp med din hjemmemenighet? 
Hvordan?

I 1 Kor 12 lærer Paulus at sann kristen enhet ikke bare består i mangfold, og heller 
ikke til tross for mangfoldet, men gjennom mangfoldet. Den hellige ånd er kilden 
til mangfoldet. Menneskekroppen er både en utrolig enhet og fantastisk mangfoldig. 
Slik er det også med Kristi kropp: Mangfoldet er uttrykk for Kristi kropps helhet og 
rikdom.

Bildet taler til oss som menighet. De siste årtiene har vi opplevd stor vekst. 
Kirken består av folk fra nesten alle slags bakgrunner, kulturer og miljøer. Etnisitet, 
rase, kultur, skolegang og alder må ikke få skille oss ad i Kristus. Den hellige ånd 
må få forme mangfoldet slik at det samler og åpenbarer sannheten om at vi er ett i 
Kristus, tross ulikhetene. 

Vi stiller likt ved korset. Verden rundt oss blir stadig mer fragmentert, men kirken 
må vise at samhold og mangfold er mulig. Guds folk kan vise verden evangeliets 
helbredende og samlende makt. 

Paulus forteller hvordan det kan skje. «Kristus er kirkens hode; han er frelser 
for sin kropp» (Ef 5,23). «Han er hodet for kroppen, som er kirken» (Kol 1,18). 
Når hver troende er forbundet med Kristus i Ånden, får hele kroppen samme mat. 
Bibelstudium, lydighet, tilbedelse og bønn er viktig for samholdet i Kristi kropp.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SAUENE OG GJETEREN

Les Joh 10,1–11. Hva i metaforen om kirken som sauekve handler om enhet? Se 
også Sal 23.

I dagens storbyer opplever man sjelden husdyrhold. De fleste vet lite om forholdet 
mellom sauer og gjetere. Men da Jesus fortalte lignelsen, forsto folk det umid-
delbart. Da han sa: «Jeg er den gode gjeteren», skjønte de straks at han viste til 
«Herren er min hyrde» (Sal 23,1). Bildet var klart og fullt av følelse, og derfor 
levende. I Midtøsten er gjeteren kjent for sin omsorg for sauene, uansett farer. 
Sammenligningen er blitt et av Skriftens beste bilder på Guds karakter og hans 
forhold til sitt folk.

Guds folk som sauer er en interessant tanke. Vi ser på sauer som harmløse og 
forsvarsløse. De trenger en god hyrde for å passe på seg. De oppfattes som dumme. 
Noen ganger går sauene seg bort, og gjeteren leter etter dem og tar dem med til 
kveet. Lam må ofte bæres og krever ekstra omsorg. Gjeteren må ha tålmod og forstå-
else. Det er et godt bilde på kirken. Medlemmene har ingenting å frykte, men alt å 
vinne på forholdet til gjeteren. 

I lignelsen understrekes betydningen av at sauene lytter etter gjeterens stemme. 
Når det er nødvendig, kan man beskytte noen saueflokker ved å sette dem i samme 
kve. Hvordan kan de skilles ad senere? Gjeteren står ved porten til kveet og roper. 
Sauene hans kjenner stemmen og kommer. «Og når han har fått ut alle sine, går han 
foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans» (Joh 10,4). Det er 
viktig at kirken lytter etter gjeterens stemme. Guds folks enhet og sikkerhet avhen-
ger av at de holder seg nær til ham og gjør hans vilje.

De fleste liker ikke å bli betraktet som sauer. Men hvorfor passer bildet så godt 
på oss? Hva sier det om vårt behov for hyrden og for å følge hans røst?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«Hyrden» i Alfa og Omega, bind 5, side 39–44 [DA 476–484]; «The Church on 
Earth», side 240–243 i Counsels for the Church.

«Folk kjente templet i Jerusalem eller de mange gresk-romerske templene, og NTs 
forfattere bruker templet som bilde, så de kristne kan forestille seg kirkens hellighet, 
at det var Gud som grunnla kirken og ga den vekst, at Kristus og Ånden former 
den, og de troendes solidaritet i kirken. Man skulle tro at bildet var statisk, siden 
det er fra arkitekturens verden. Men metaforen brukes sammen med bilder fra 
biologien, og byggeprosessen betones ofte. Så det er ikke et statisk bilde. ‘Vi må se 
for oss en byggeprosess snarere enn et ferdig bygg.’ Kirken har fått den store forrett 
å gjenkjenne ‘den levende Guds tempel’ i sitt liv og historie’ (2 Kor 6,16).» – John 
McVay: «Biblical Metaphors for the Church: Building Blocks for Ecclesiology» i 
Ángel Manuel Rodríguez, red.: Message, Mission, and Unity of the Church (2013), 
side 52. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk på Bibelens bilder av kirken. Hvilket liker du best? Hvorfor? Dere finner 

andre metaforer for kirken her: 1 Tim 3,15; 2 Tim 2,3–5; 1 Pet 2,9. Hva annet 
kan disse metaforene si oss om kirken?

2. «Gud ønsker at hans folk skal stå sammen i et nært kristent fellesskap. Tillit 
til våre søsken er avgjørende for kirkens ve og vel. I en religiøs krise er det 
viktig at vi står sammen om det vi gjør. Ett ubetenksomt skritt, én uforsiktig 
handling, kan kaste kirken ut i vanskeligheter og prøvelser som det vil ta 
mange år å komme over.» – Testimonies for the Church, bind 3, side 446. Hva 
burde dette si oss om verdien av å bevare kirkens enhet? Hva er den enkeltes 
oppgave her?

3.  I søndagsavsnittet så vi at «Guds folk» må stole på Guds nåde for frelsen, 
ikke på egen fortjeneste. Vil det si at det er vår avhengighet av det Gud har 
gjort, som gjør oss til «Guds folk»? Er dette en gyldig påstand? Forklar. 

Sammendrag
NT bruker bilder for å beskrive kirkens natur og oppdrag. Og disse metaforene lærer 
oss at Gud har omsorg for sitt folk. Bildene lærer også at Guds folk er nært knyttet 
til hverandre, og at vi trenger hverandre for å gjøre det vi er satt til.
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LEGEPREDIKANTER
Jay M. Tombokan, Indonesia

Dette er en oppdatering om Manado Adventist Hospital, som fikk av offeret 13. sabbat 2012.

Jay er lege og leder for sykehuset, som har 150 senger og ligger på øya Sulawesi. Hvert år setter 
han av flere uker til en møteserie. Det virker samlende på personalet. De er sammen om misjon 

og behandling av pasienter.
I 2017 resulterte sykehusets møteserie i samarbeid med distriktet i 69 døpte. I 2016 ble 53 

døpt. Bare leger talte ved møteseriene.
Det blir annerledes i 2018. Sykehuset skal ha tre møteseier, ledet av leger, sykepleiere og syke-

husadministratorer. ”Vi får samhold om vår visjon når vi er med på offentlig evangelisering,” sier 
Jay.

Det var det han opplevde som leder av Bandung Adventist Hospital i Vest-Java. På fem år ble 
4000 døpt etter sykehusets møteserier. 

Det er fire SDA-sykehus i Indonesia. De to andre ligger på Sumatra og heter Bandar Lampung 
Adventist Hospital og Medan Adventist Hospital.

Manado hadde 50 senger da det åpnet i 2007. Med hjelp av et 13. sabbats offer i 2012 ble det 
utvidet til 150 senger i 2013.

Sykehuset har stor mangel på fulltids spesialister, særlig leger. 90 prosent av staben på 384 er 
adventister, og man behandler 700 000 pasienter i året.

Jay hadde ikke regnet med å arbeide i adventistenes helsesystem. Han var i offentlig tjeneste i 
sju år, men fikk problemer med sabbaten. Etter at han sluttet, fikk han jobb ved Bandung Adven-
tist Hospital, der han gjorde møteserier til en viktig del av misjonsarbeidet.

Jay sier at møteseriene styrker de ansattes tro. De taler eller deltar på gratisklinikker og helse-
seminarer som løper parallelt med møteseriene. ”Når vi går ut og styrker andre, får også vi nytte 
av det,” sa han.

Sykehuset i Manado har fire kapellaner, som driver et dynamisk åndelig program. Ni pasienter 
ble døpt i 2016, to i 2017.

”Vi prioriterer utfordringen i Matt 28,19-20,” sa Jay: ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til 
disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å 
holde alt det jeg har befalt dere.”

”Vi er klar over at Jesus snart kommer,” sa Jay. ”Jesus kommer snart.” Takk for misjonsgavene.

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.
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Bakgrunnsstoff
Apg 6,1–6; Apg 10,1–23; Matt 5,17–20; Apg 11,3–24; Apg 15,1–22; Amos 9,11.12.

Minnevers
Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller 
greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i 
Kristus Jesus (Gal 3,27.28).

Noe av det vanskeligste for et kristelig fellesskap er å bevare samholdet når det er 
uenighet om kirkens identitet og oppdrag. 

De troendes samfunn er ikke annerledes enn vi ser i NT. Folk er mennesker, og 
uenighet vil oppstå. Hos de første kristne oppsto det konflikter som følge av fordom-
mer og forskjeller i forståelsen av GTs historier og skikker. Disse konfliktene kunne 
ha ødelagt kirken i dens barndom hvis man ikke hadde hatt apostler og ledere som 
søkte Den hellige ånds og Skriftens veiledning for å løse problemene.

For noen uker siden studerte vi opplevelsen av samhold i urkirken. Denne uken 
ser vi på hvordan urkirken løste indre konflikter som undergravde dens enhet og 
truet dens eksistens. Hva var disse konfliktene, hvordan ble de løst, og hva kan vi 
lære av det? 
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ETNISKE FORDOMMER

Les Apg 6,1. Hva fikk folk i urkirken til å klage på fordelingen av mat til enkene?

Enker med gresktalende bakgrunn fikk mindre mat enn innfødte enker. Opplevd for-
skjellsbehandling skapte splid. Var forskjellsbehandlingen reell? Vi vet ikke. Det står 
bare at noen mente at den var det. Konflikten truet kirkens enhet. Det er interessant 
at man hadde slike skiller så tidlig i kristendommens historie. 

Les Apg 6,2–6. Hvilke enkle tiltak løste misforståelsen?

Urkirken vokste fort, og veksten ga apostlene stadig større byrder. Utnevnelsen av de 
sju lettet spenningen i kirken i Jerusalem, og flere fikk delta i det evangeliske arbeid. 

Apostlene hørte på klagene fra de gresktalende og ba dem om en løsning. Valget 
ble overlatt til denne gruppen, og de anbefalte sju disipler, alle med gresktalende 
bakgrunn. De sju har «godt ord på seg og er fylt av Ånd og visdom» (Apg 6,3). 
Apostlenes arbeid, som til da både hadde vært for å forkynne Guds ord og å fordele 
mat til enkene, ble fordelt på to grupper, som begge var like viktige for evangeliets 
forkynnelse. Lukas bruker ordet «tjeneste» (diakonia) både om apostlenes forkyn-
nelse av ordet (Apg 6,4) og om dem som fordelte mat (Apg 6,1).

Lederne kalte sammen mange av de troende (Apg 6,2) for å finne en løsning. 
Hvorfor?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________



58 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 8

Mandag Studium 7 / 17. november

HEDNINGER BLIR OMVENDT

Hedningenes omvendelse til Jesus Kristi evangelium er utgangspunktet for den stør-
ste konflikten i urkirkens liv, en konflikt som truet dens eksistens og misjon.

Les Apg 10,1–23. Hva viser at Den hellige ånd arbeidet med mange for å bane vei 
for at hedningene skulle ta imot evangeliet?

Synet må ha forundret Peter. Han blir sjokkert, for han er en trofast jøde og har aldri 
spist uren mat (se 3 Mos 11; Esek 4,14; Dan 1,8). Synet handlet imidlertid ikke om 
mat, men om skillet mellom jøder og hedninger som hindret spredningen av evange-
liet. Slike barrierer var minst like utbredt den gang som nå. 

I de første tiårene besto kirken for en stor del av jøder som hadde tatt imot Jesus 
som den lovede Messias. De holdt loven slik de var blitt opplært. De trodde ikke at 
Jesu evangelium hadde satt GTs forbud ut av kraft (se Matt 5,17–20).

Les Apg 10,28.29.34.35. Hvordan forsto Peter betydningen av synet han fikk i 
Jaffa? Hva fikk ham til å tro det?

Den hellige ånd hadde beredt veien for at hedningene kunne bli innlemmet i det 
kristne fellesskapet – uten først å bli omskåret som jøder. Det som overbeviste Peter 
og hans venner om at dette var Guds vilje, var utøsingen av Den hellige ånd over 
Kornelius og hans husstand, slik det hadde skjedd på pinsedagen (Apg 10,44–47). 
Hvis hedningene kan få Den hellige ånd på samme måte som jødene, var det opplagt 
at omskjærelsen ikke var nødvendig for den som trodde på Jesus som Messias. 
Denne konklusjonen banet vei for en større teologisk konflikt i urkirken.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ÅNDEN VEILEDER

Meldinger om det som hadde skjedd i Cæsarea nådde snart lederne i menigheten i 
Jerusalem, og de ba Peter orientere om saken. De likte ikke hans holdning, for de 
mente Moseloven forbød jøder å spise sammen med hedninger (Apg 11,3).

Les Apg 11,4–18. Hvordan forklarte Peter Den hellige ånds verk og ledelse i situa-
sjonen? Hva var poenget med å fortelle om det som hadde skjedd?

Noen ytret tvil om Peters opptreden og beslutningen om å døpe hedningene, men det 
var vitner nok (Apg 11,12) som bekreftet at Den hellige ånd hadde opptrådt som på 
pinsedagen. Åndens veiledning og ledelse var uomtvistelig. «Da de hørte dette, slo 
de seg til ro, og de lovpriste Gud og sa: Så har da Gud også latt hedningene få vende 
om til livet!» (Apg 11,18). 

Les Apg 11,19–24. Hva var det neste som fant sted? 

Enkelte i Jerusalem trodde vel at det som skjedde med Kornelius og hans hus, var et 
engangsfenomen og at det ikke ville gjenta seg. Men Den hellige ånd hadde andre 
planer. Da Jesu disipler dro bort fra Jerusalem og Judea på grunn av forfølgelsen 
etter Stefanus’ død (Apg 8,1) og kom til Samaria, Fønikia, Kypros og Antiokia, tok 
stadig flere hedninger imot Jesus som frelser. Det hadde Jesus forutsagt (Apg 1,8). 
Denne tilstrømningen av hedninger var jo fantastisk, men de jødekristne var usikre 
på hvordan de skulle reagere.

Kan det tenkes at også vi har et for snevert syn på kirken, og at det hindrer vårt 
vitnesbyrd? Forklar.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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APOSTELMØTET I JERUSALEM

Les Apg 15,1.2 og Gal 2,11–14. Hvilke to problemer førte til alvorlig konflikt i 
urkirken? 

Risikoen var stor. Noen jødekristne trodde at kun de som tilhørte Guds paktsfolk, 
kunne bli frelst. Derfor var omskjærelsen et krav. De trodde også at de skulle unngå 
kontakt med hedninger, for det kunne hindre deres frelse. 

Jødene hadde strenge tradisjoner for omgang med hedninger. Dette ble en hind-
ring for det nye kristne fellesskapet da apostlene begynte å nå ut til hedninger som 
ønsket å følge Jesus. Messias er jo paktsfolkets frelser som forutsagt i GT. Bør ikke 
hedningene først bli jøder og følge de samme paktsreglene for å bli frelst?

Les Apg 15,3–22. Hva ble drøftet under apostelmøtet i Jerusalem?

Problemet bunnet i uenighet om GTs fortellinger om omskjærelsen og forholdet til 
hedningene. Da apostler, eldste og delegater fra Antiokia møttes, bølget samtalen 
frem og tilbake uten avklaring. 

Men så talte Peter, Barnabas og Paulus. Peter fortalte om synet fra Gud og Den 
hellige ånds gave, som åpnet veien for misjon blant hedningene. Så fortalte Paulus 
og Barnabas hva Gud hadde gjort gjennom dem. Mange fikk nå øynene opp for ny 
sannhet. Peter sa: «Vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte 
som de,» altså hedningene (Apg 15,11). En mange århundrer lang tradisjon raknet i 
lys av evangeliet.

Har du noen gang endret mening om noe du var overbevist om? Hva lærte du da 
som kan være til nytte når du en annen gang må stille spørsmål ved forståelsen 
av et trospunkt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 8 61

TorsdagStudium 7 / 17. november

EN VANSKELIG LØSNING

Det krevde tillit fra menigheten i Antiokias side da den sendte representanter til 
Jerusalem for å finne den beste løsningen på striden. Men etter timelange disku
sjoner kom man til en avgjørelse om hva som skulle gjøres (Apg 15,13–20). Rådet 
bestemte at hedningene ikke behøvde å konvertere til jødedommen med dens 
seremonilover og omskjærelse for å bli kristne. 

Les Am 9,11.12 og Jer 12,14–16. Hva forutsa de om nabofolkene?

Jakob siterer Amos, men vi ser også antydninger om folkeslagenes frelse hos andre 
profeter. Det var hele tiden Guds hensikt å frelse hele verden via Israels vitnesbyrd. 
Allerede Guds kall til Abraham nevner en velsignelse for alle folkeslag gjen-
nom ham og hans etterkommere (1 Mos 12,1–3). Den hellige ånds ledelse, Peters, 
Barnabas’ og Paulus’ arbeid blant hedningene og de mange omvendelsene var klare 
bevis. Alt dette fikk apostelmøtet i Jerusalem til å innse at mange profetier gikk 
i oppfyllelse. Gud hadde gitt lover som styrte hedningers opphold i Israel og de 
restriksjonene som gjaldt dem (Mos 17.18). Jakob viste også til disse lovene i sin 
beslutning (Apg 15,29). Det ble tydelig at Gud kalte hedninger til å bli sitt folk og 
motta frelsen i Jesus. Den hellige ånds veiledning ga dem større innsikt i Skriften og 
åpenbarte sannheter som de ikke hadde sett før. 

Apg 15,30–35 beskriver responsen i Antiokia på nyheten fra Jerusalem: Da «gle-
det alle seg over den trøsten det ga» (Apg 15,31).

Dette er et eksempel på at urkirken under Den hellige ånds veiledning avverget 
det som kunne ha blitt en stor krise.

Hva kan dette si oss om hvor viktig det er ikke bare å høre hva andre sier, men å 
tenke at de kan ha rett, selv om vi ikke liker det de sier?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Han søkte sannhet» side 94–101 [AA 131–142] og «Jøder og hedninger», side 
134–141 [AA 188–200] i Alfa og Omega, bind 6.

«Rådet som avgjorde denne saken, var sammensatt av apostler og lærere som 
hadde spilt en framtredende rolle i opprettelsen av både jødekristne og hedning-
kristne menigheter. Sammen med menighetsledere fra Jerusalem og utsendinger fra 
Antiokia var det også representanter til stede fra de mest innflytelsesrike menighet
ene. Rådet la for dagen en fordomsfri dømmekraft og handlet med en verdighet som 
tjener til ære for en menighet som er opprettet etter Guds vilje. Resultatet av drøft
ingene gjorde det klart for alle at Gud selv hadde tatt stilling til stridsspørsmålet ved 
å la Den hellige ånd komme over hedningene. Alle forstod at de måtte følge Åndens 
ledelse. 

Det ble ikke forlangt at alle kristne skulle stemme i denne saken. Innflytelses-
rike apostler og ledere med god dømmekraft utarbeidet og la fram et forslag som 
senere ble sendt til menighetene for alminnelig godkjennelse. Enkelte medlemmer 
var imidlertid misnøyde med avgjørelsen. Noen ærgjerrige og selvbevisste medlem-
mer erklærte seg uenige. De begynte å arbeide på egen hånd og var mest opptatt av 
å klage og finne feil. De la fram nye planer og søkte å ødelegge arbeidet for dem 
Gud hadde innviet til å forkynne evangeliet. Menigheten har alltid måttet møte den 
slags hindringer, og slik vil det bli til tidenes ende.» – Alfa og Omega, bind 6, side 
138–139 [AA 196, 197].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvilke skritt for å løse konflikter finner vi i denne ukens tekster som kan bru-

kes når det oppstår uenighet i kirken? Et av problemene her var teologisk, 
men hva kan disse historiene lære kirken om å løse kulturelle, politiske og 
etniske problemer som truer samholdet? Hvilke viktige prinsipper har teksten 
vist oss?

2.  Se på sitatet fra Alfa og Omega ovenfor. Tross det positive resultatet var noen 
misfornøyd. Hva kan det lære oss?

Sammendrag
Urkirken var truet av konflikter på en rekke områder som kunne ha fått ødeleggende 
følger. Vi så at kirken, veiledet av Den hellige ånd og underlagt Guds ord, klarte å 
løse konfliktene og avverge splittelse.
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HELBREDENDE LIME
Ceren Wuysan (27), Indonesia

Misjonsflyet satte av min venn og meg ved foten av et fjell i Papua, Indonesia. Før vi dro av 
sted opp i fjellene der vi skulle være studentmisjonærer i et år, kjøpte vi en pose lime-frukt 

på torget. Vi elsket lime, og visste at det ikke fantes i høyden.
To uker senere var vi i Tinibil oppe i fjellet. Vi visste ikke hvordan vi skulle fortelle om Jesus. 

Vi hadde fått litt opplæring, men visste ikke hvordan vi skulle få fjellfolket interessert i evange-
liet. Så vi ba.

En dag mens vi ruslet mellom landsbyer, ba en mann oss om å se på en blind slektning som 
het Marius. Vi ba Marius fortelle hvordan han ble blind to år før. ”Jeg vet ikke. Det kom brått,” sa 
han. 

Men resten av landsbyen visste beskjed: Det skyldtes onde ånder. Marius og familien tigget 
om hjelp, om medisiner og forbønn.

Min venn og jeg visste ikke hva vi skulle gjøre. Vi gikk hjem og ba: ”Herre, hvis det skal 
begynne slik, ber vi om et mirakel.”

Vi husket posen med lime. Vi var ikke medisinere, men vi visste at lime har legende egenskaper. 
Så vi tok med en lime da vi besøkte Marius neste morgen. Vi delte limen og ba. Så presset vi noen 
dråper lime i øynene hans og ba igjen. Om ettermiddagen kom vi tilbake og gjorde det samme. 
Dette gjorde vi morgen og kveld i en uke. Ingenting skjedde, og vi tenkte å gi opp. Men etter den 
andre uken sa Marius at han så lys for første gang på to år. Det oppmuntret oss til å be mer.

Etter en måned sa Marius han kunne se litt. Samme dag gikk vi tom for lime. Vi sa: ”Fra nå av 
blir behandlingen en annen. Vi skal bare be.”

Vi kom og ba for Marius to ganger daglig. Flere uker senere så vi ham stå og se ut over en eng. 
Han gikk fritt omkring. Han kunne se! Ikke fullkomment, sa han, men nok til å leve et normalt liv.

Marius var overlykkelig og fortalte de andre at Jesus hadde beseiret de onde åndene og gitt 
ham synet tilbake. Dette åpnet døren for evangeliet. Nyheten om mirakelet spredte seg i fjell-
bygdene, og folk kom for å bli bedt for og få medisinsk hjelp. De ville også ha bibelstudier. Sju 
mennesker ble døpt.

Takk for misjonsgavene som gjør at evangeliet kan nå de fjerneste strøk på jorden, også fjell-
toppene i Indonesia.

Som Ceren fortalte til Andrew McChesney. Ceren var studentmisjonær i 2016. Nå studerer han 
teologi ved Universitas Klabat utenfor Manado, Indonesia.
Prøv ikke limesaft som øyemedisin der hjemme!
Du kan se Ceren her: bit.ly/Ceren-Wuysan

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.
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Bakgrunnsstoff
Apg 4,8–12; Apg 1,11; Matt 25,1–13; Hebr 9,11.12; 2 Mos 20,8–11; 1 Kor 15,51–54. 

Minnevers
Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt men-
neskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved (Apg 4,12).

I 1888 var det en intens debatt om tolkningen av visse viktige bibeltekster. Pastorer 
og kirkeledere var uenige om de ti hornene i profetien i Dan 7 og loven i Gal 3,24, 
men få så at fiendskapet dem imellom truet kirkens enhet og misjon.

Ellen G. White beklaget situasjonen og ba alle parter om å tenke på sitt forhold til 
Jesus og hvordan kjærligheten til ham burde vise seg når vi er uenige. Hun sa også at 
vi ikke skulle forvente at alle var enige om alle bibeltekster. 

Men hun understreket at vi burde søke enighet om viktige adventistiske trospunk-
ter (se Counsels to Writers and Editors, side 28–32). Denne uken ser vi på noen vik-
tige bibelske læresetninger som gjør oss til adventister og former vår enhet i troen.
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FRELSEN I JESUS KRISTUS

Vi har mye felles med andre kristne, men vi skiller oss ut på noen områder. 

Les Apg 4,8–12; 10,43. Hva betyr Jesus Kristus for Peters forståelse av 
frelsesplanen?

Paulus fortalte korinterne at evangeliet er at Gud «i Kristus forsonte verden med seg 
selv» (2 Kor 5,19). Kristi død er midlet for vår forsoning med Faderen, og bygger 
bro over syndens og dødens kløft. I århundrer har de kristne fundert på betydningen 
av Jesu død, oppstandelse og forsoning. Hva betyr forsoningen for fellesskapet i 
menigheten?

Hva lærer vi om betydningen av Jesu død og oppstandelse i disse tekstene?

Rom 3,24.25

1 Joh 2,2

1 Joh 4,9.10

1 Pet 2,21–24

Vi tror på Kristi død og oppstandelse, og vi forkynner budskapet det i lys av «det 
evige evangelium» (Åp 14,6), som en del av de tre englebudskapene. Ja, vi vektlegger 
disse budskapene mer enn mange andre trossamfunn. 

Hvordan kan du alltid være deg bevisst Kristi død og oppstandelse og håpet som 
det tilbyr? 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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JESU ANNET KOMME 

Apostlene og de første kristne så Kristi gjenkomst som det «salige håp» (Tit 2,13), 
og de forventet at alle Skriftens profetier og løfter skulle oppfylles ved hans annet 
komme. Vi holder fortsatt fast ved denne overbevisningen. Alle som elsker Kristus, 
gleder seg til å være sammen med ham. I mellomtiden er løftet om Jesu annet 
komme et samlingspunkt for oss.

Hva sier disse versene om Kristi gjenkomst? Hvordan skiller dette seg fra moderne 
tanker om Jesu gjenkomst? Apg 1,11; Matt 24,26.27; Åp 1,7; 1 Tess 4,13–18; Åp 
19,11–16.

Bibelen sier at Jesus kommer igjen for å hente de frelste. Vi skal ikke spekulere over 
tiden for denne begivenheten, for Jesus sa: «Men den dagen og timen kjenner ingen, 
ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen» (Matt 24,36). Vi vet 
ikke når Kristus kommer tilbake, og vi skal ikke vite det.

Jesus fortalte lignelsen om de ti brudepikene (Matt 25,1–13) for å illustrere kir-
kens opplevelse i ventetiden. De to gruppene er to slags troende som sier at de venter 
på Jesus. Gruppene kan se like ut. Men når Jesu gjenkomst blir forsinket, ser man 
forskjellen. En gruppe holdt liv i håpet og var forberedt. Jesus ville lære disiplene 
at kristenlivet ikke skal bygge på religiøs entusiasme, men på avhengighet av Guds 
nåde og utholdenhet i tro, også når man ikke ser konkrete beviser på at Guds løfter 
går i oppfyllelse. Jesus sier vi skal «våke» og alltid være forberedt på hans komme. 

Jesu annet komme er viktig for oss. Hvordan kan den enkelte holde liv i håpet 
om Jesu gjenkomst? Hvordan kan vi unngå den feilen som Jesus advarte mot i 
lignelsen?

__________________________________________________________________________________________________________________
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JESU TJENESTE I HELLIGDOMMEN I HIMMELEN

Gud ba Moses bygge et tabernakel eller en helligdom som han kunne «bo» i her 
på jorden (Mos 25,8). Helligdomstjenesten var en undervisning om frelsesplanen. 
På kong Salomos tid ble tabernaklet erstattet av et tempel (1 Kong 5–8). Både 
tabernaklet og templet ble laget etter mønster av helligdommen i himmelen, «den 
sanne telthelligdommen, som er reist av Herren selv og ikke av mennesker» (Hebr 
8,2; se også 2 Mos 25,9;9,40). 

Hele Bibelen går ut fra at det finnes en telthelligdom i himmelen, der Gud bor. De 
jordiske helligdomstjenestene var «miniprofetier» om frelsesplanen og Jesu preste-
tjeneste i himmelen.

Les Hebr 8,6; 9,11.12.23–28 og 1 Joh 1,9–2,2. Hva lærer vi om Jesu 
prestetjeneste?

Siden himmelfarten er telthelligdommen i himmelen stedet hvor Kristus utfører sin 
prestetjeneste for vår frelse (se Hebr 7,25). Derfor oppfordres vi til frimodig å «tre 
fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i 
rette tid» (Hebr 4,16).

I det jordiske tabernaklet var prestetjenesten delt i to faser: først en daglig i Det 
hellige og så en gang i året i Det aller helligste. De to fasene går igjen i Jesu tjeneste 
i himmelen. Hans tjeneste i Det hellige i himmelen er preget av forbønn, tilgivelse, 
forsoning og gjenreisning. Omvendte syndere får direkte adgang til Faderen gjen-
nom Jesus som mellommann (1 Joh 2,1). Jesu tjeneste i Det aller helligste dreier seg 
om sider ved dommen og den renselsen som ble gjort en gang i året på forsonings-
dagen (3 Mos 16). Renselsen av helligdommen bygger også på Jesu blod. Soningen 
på denne dagen foregrep den endelige anvendelsen av Kristi forsoning for å fjerne 
synden og gjennomføre universets fullstendige forsoning slik at man får et harmon-
isk styre under Gud. Læren om denne tjenesten i to faser er et viktig bidrag til å 
forstå frelsesplanen.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SABBATEN

En annen forståelse er at den syvende dag er sabbat. Dette er en lære som forener 
oss. 

Sabbaten var Guds gave til mennesket rett etter skapelsesuken (1 Mos 2,1–3). Gud 
grunnfestet sabbaten med tre handlinger: (1) Han hvilte på denne dagen, (2) velsignet 
og (3) helliget den. Dette gjorde sabbaten til Guds spesielle gave, slik at menneskene 
kunne oppleve himmelens realitet på jorden og stadfeste troen på at Gud skapte 
verden på seks dager. Rabbi Abraham Joshua Heschel har kalt sabbaten «et slott i 
tiden», en hellig dag da Gud møter sitt folk på en spesiell måte. 

Hva lærer disse tekstene om sabbatens betydning? 2 Mos 20,8–11; 5 Mos 5,12–15; 
Esek 20,12.20.

Vi holder sabbat fordi vi ønsker å følge Jesu eksempel (Luk 4,16). Hans deltakelse 
i gudstjenesten viser at han benyttet sabbaten som hvile- og helligdag. Noen av 
miraklene ble gjort på sabbaten for å peke på den helbredelse (både fysisk og ånde-
lig) som kommer av å feire sabbat (se Luk 13,10–17). Apostlene og de første kristne 
forsto at Jesus ikke hadde avskaffet sabbaten. De holdt den også og deltok i gudstje-
nester på den dagen (Apg 13,14.42.44; 16,13; 17,2; 18,4).

Sabbaten er et tegn på frelse fra synd. Den er minnesmerket om Guds frelse fra 
slaveriet i Egypt for å nyte hvilen i Kanaan (5 Mos 5,12–15). Israel oppnådde ikke 
hvilen fullt ut på grunn av ulydighet og avgudsdyrkelse, men Gud lover at det frem-
deles er «en sabbatshvile i vente for Guds folk» (Hebr 4,9). Alle som vil inn til den 
hvile, kan komme i tro på frelsen i Jesus. Sabbatshelligholdelse symboliserer åndelig 
hvile i Kristus, at vi setter vår lit til hans fortjeneste, og ikke gjerninger, for å bli 
frelst fra synd og få evig liv (se Hebr 4,10; Matt 11,28–30.)

Hvordan har sabbaten hjulpet deg å oppleve det samholdet og fellesskapet som 
Kristus ønsker for sitt folk?

__________________________________________________________________________________________________________________
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DØD OG OPPSTANDELSE 

Ved skapelsen «formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust 
i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning» (1 Mos 2,7). Gud er livets 
kilde. Er udødelighet en del av dette livet? Bibelen lærer at bare Gud er udøde-
lig (1 Tim 6,16), mennesker er ikke født udødelige. Skriften sammenligner vårt liv 
med «røyk, synlig en kort stund og så borte» (Jak 4,14), og ved døden går vi over 
i en søvnlignende, ubevisst tilstand (se Fork 9,5.6.10; Sal 146,4; Sal 115,17; Joh 
11,11–15.)

Mennesket er født dødelig og underlagt døden, men Bibelen sier at Jesus Kristus 
er kilden til udødelighet, og at han lover udødelighet og evig liv til alle som tror 
på ham som frelser. «Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre» (Rom 
6,23). Jesus «har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved 
evangeliet» (2 Tim 1,10). «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den 
enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 
3,16). Så det er håp om liv etter døden.

Les 1 Kor 15,51–54 og 1 Tess 4,13–18. Hva sies om livet etter døden, når mennes-
ket blir udødelig?

Paulus sier at Gud gir oss udødelighet, ikke når vi dør, men ved oppstandelsen, når 
den siste basunen lyder. De troende får løftet om evig liv når de tar imot Jesus som 
frelser, men udødelighet får de først i oppstandelsen. NT er ukjent med tanken om 
en sjel som farer til himmelen når vi dør. Dette er hedensk lære, hentet fra de gamle 
grekerne; den finnes verken i GT eller NT.

Hvordan kan vår forståelse av døden gi oss større glede over løftet om Jesu annet 
komme? Hvordan forener denne troen oss?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«The Foundations, Pillars, and Landmarks,» side 28–32 i Counsels to Writers and 
Editors. Les artikkelen «Doctrines, Importance of», side 778, 779 i Ellen G. White 
Encyclopedia.

Det viktigste for enhver kristen er overbevisningen om at frelsen bare skjer ved 
tro på Jesu forsoning og stedfortredende død. Vår rettferdighet er ikke å finne i 
våre gjerninger, men i Kristi rettferdighet, som tilregnes oss ved tro, en ufortjent 
gave. «Kristus ble behandlet som vi fortjener, for at vi kunne bli behandlet som han 
fortjener. Han ble fordømt for våre synder som han ikke hadde noen del i, for at vi 
kunne bli rettferdiggjort ved hans rettferdighet som vi ikke hadde noen del i. Han 
led den død som tilkom oss, så vi kunne få det liv som var hans.» – Alfa og Omega, 
bind 4, side 16 [DA 25]. Kjærligheten til Jesus og forkynnelsen av evangeliet er det 
som først og fremst forener de troende. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  I Tro og gjerninger side 93,94 [FW 103] settes det likhetstegn mellom rettfer-

diggjørelse og tilgivelse for syndene. Hvordan kan en forståelse av at vi er 
tilgitt og rettferdiggjort i Kristus danne grunnlaget for vårt fellesskap?

2.  Tenk på hvor viktige læresetningene er for kirkens enhet. Altså: Hva har 
ført millioner av mennesker fra mange ulike etniske, religiøse, politiske og 
kulturelle bakgrunner sammen, om ikke våre læresetninger? Hva sier dette 
om lærens betydning, ikke bare for misjon og forkynnelse, men også for 
samholdet?

3.  Menighetens navn peker på to viktige læresetninger, den syvende dag som 
sabbat og Jesu annet komme. En del av navnet peker på skapelsen, den andre 
på utfrielsen. Ha har disse to overbevisningene med hverandre å gjøre, og 
hva sier de om oss som et folk?

Sammendrag
Vi har mange grunnleggende læresetninger. Noen er kristent fellesgods, andre ikke. 
Sammen former de vår identitet som kirkesamfunn og er grunnlaget for vår enhet i 
Jesus.
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FORVANDLENDE SØPPEL
Petrus Tobolu (50), Indonesia

Bonden Petrus Toolu ble rasende da han fikk vite at datteren Monika (19) var blitt døpt som 
adventist. Han hadde vært lekpastor i kirken i Soahukum på øya Halmahera i 35 år, og nå 

truet Monika med en stor kjepp. 
”Trekk deg fra den læren!” skrek han. Monika gråt, men tidde. Det forvirret faren at hun ikke 

ble sint.
Monika var en av fire ungdommer som ble døpt etter bibelstudier og en møteserie på Halma-

hera. De var øyas første adventister.
En dag kom Monika hjem med en eske adventistbøker. Petrus ble rasende og kastet den i søp-

pelhullet i hagen. Esken revnet da den falt, og en bok fanget Petrus’ interesse: Den nesten glemte 
dagen, av Mark Finley. Petrus fisket den opp fra søpla, sammen med noen blader.

De neste dagene sammenlignet han innholdet med Bibelen. Da han hadde skjønt at lørdag var 
Bibelens sabbat, begynte han å tale om sabbaten i kirken. 

Medlemmene undret seg. ”Er dette en ny lære?” sa de. Petrus tenkte ikke på det som advent-
isme, han ville bare forkynne sannheten. 

Senere kom flere adventistpastorer til øya, og Petrus inviterte dem til kirken hans. Men med-
lemmene angrep kirken med stein mens pastorene var der, og Petrus måtte få dem i sikkerhet. 

Da han kom tilbake, ventet bygdefolket med kjepper, men Petrus slapp unna. Nå ville han bli 
adventist.

Petrus tok med familien til Manado, der det var mange adventister. Han fulgte en møteserie og 
ble døpt.

Da han og familien kom hjem, var huset okkupert av andre. De flyttet inn i en hytte ute på 
marken og bodde der et par måneder. Petrus’ to andre barn, guttene på 13 og 17, ble døpt.

”Bygdefolket forbød oss å tilbe på sabbaten, så vi flyttet til Manado og lærte mer om Bibelen,” 
sa Petrus.

To år senere kom de tilbake og oppsøkte venner i bygda. ”Vi gikk blant dem og fortalte,” sa 
Petrus. ”Vi begynte med min slekt. Etter tre år hadde vi døpt 27, og startet menighet.

I dag er Petrus 50 år og forstander. Han ledet den første møteserien i bygda i september 2017. 
Tre ble døpt.

”Til å begynne med forfulgte bygdefolket adventistene, og jeg var den første til det,” sa han. 
”Men i dag kommer åtte familier til sabbatsmøtene.”

Se Petrus her: bit.ly/Petrus-Tobolu

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.
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Bakgrunnsstoff
Joh 11,51.52; Ef 2,13–16; 2 Kor 5,17–21; Ef 4,25–5 ,2; Rom 14,1–6; Apg 1,14.

Minnevers
Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte 
han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for 
folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring (Joh 
11,51.52).

Sist uke så vi at samholdet gir seg uttrykk i et felles budskap med fokus på Jesus 
som frelser og bibelske sannheter som vi skal vektlegge i endetiden. Vi er kalt til å 
forkynne dem.

Denne uken ser vi på kirkens samhold uttrykt i vårt hverdagsliv og kirkens mis-
jon. Ifølge Jesus skal ikke kirken bare forkynne Guds budskap om frelse og forson-
ing. Samholdet er også et viktig uttrykk for denne forsoningen. I en verden omgitt av 
synd og opprør står kirken som et synlig vitne om Kristi frelsesverk og makt. Uten 
kirkens enhet og solidaritet i sitt felles vitnesbyrd ville verden knapt merke korsets 
makt til å frelse. «Enheten med Kristus skaper et bånd mellom oss. Denne enheten 
er det beste bevis for verden, både på Kristi majestet og godhet, og hans kraft til å 
fjerne synd.» – SDA Bible Commentary, bind 5, side 1148.



B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 8 73

SøndagStudium 9 / 1. desember

UNDER JESU KORS

Kirkelig enhet er også en Guds gave. Enheten er ikke resultat av vår innsats, gode 
gjerninger og intensjoner. Jesus Kristus skaper den ved sin død og oppstandelse. Når 
vi i tro tar imot hans død og oppstandelse gjennom dåp og syndenes tilgivelse og blir 
en del av fellesskapet, og når vi sprer de tre englebudskapene til verden, er vi ett med 
ham og med hverandre.

Les Joh 11,51.52 og Ef 1,7–10. Hvilken begivenhet i Jesu liv er grunnleggende for 
samholdet blant oss?

«Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han 
profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han 
skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring» (Joh 11,51.52). Gud 
brukte Kaifas til å forklare betydningen av Jesu død, selv om han ikke visste hva han 
gjorde da han dømte Jesus til døden. Presten ante ikke hvor dyp hans uttalelse var. 
Han trodde det bare var politikk. Johannes brukte det til å vise hva Jesu stedfortre-
dende død betydde for hele Guds folk, som en dag skulle bli samlet til «ett». 

Grunnlaget for vår enhet er at vi tror Jesus døde for vår skyld. Denne enheten i 
Kristus opplever vi i dåpen. «For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 
Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus» (Gal 3,26.27). Dåpen er 
noe vi ofte er sammen om, for den symboliserer troen på Kristus. Vi har samme Far. 
Derfor er vi Guds sønner og døtre. Og vi har samme frelser og er døpt til hans død 
og oppstandelse (Rom 6,3.4).

Det er kulturelle, sosiale, etniske og politiske forskjeller blant de troende. Men 
hvorfor bør vår felles tro på Jesus være viktigere enn alle slike skiller?
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FORSONINGENS TJENESTE

Verden er preget av lidelse, problemer, kriger og konflikter. Dette påvirker oss, fel-
lesskapet og nasjonen. Til tider fortoner livet seg som bare konflikter. Men uenighet 
og uorden skal ikke få siste ordet. Gud vil skape kosmisk samling. Synden har skapt 
disharmoni, men Guds evige plan gir forsoning, fred og helhet.

I Ef 2,13–16 viser Paulus hvordan Kristus skaper fred blant de troende. Ved sin 
død på korset gjorde Jesus jøder og hedninger til ett folk og avskaffet de etniske og 
religiøse skillene. Hvis Kristus kunne gjøre dette med jøder og hedninger i det første 
århundre, må han vel kunne rive ned skiller og murer bygget på rase, etnisitet og 
kultur som skiller mennesker ad i menigheten i dag? 

Og med dette utgangspunktet kan vi nå ut til verden.

I 2 Kor 5,17–21 skriver Paulus at i Kristus er vi en ny skapning, forsonet med Gud. 
Hva er så vår oppgave her i verden? Hva kan menigheten utrette i lokalmiljøet?

Som Guds nye skapning får de troende en viktig oppgave – et trefoldig forsoningsar-
beid. (1) Vår kirke består av troende som en gang var fremmede for Gud, men som 
ved Kristus er blitt forenet med Gud ved Den hellige ånd. Vi er kalt til å forkynne 
et endetidsbudskap for verden. Oppgaven er å innby dem som ennå er fremmede for 
Gud, så de kan bli forsonet med ham og stå sammen om et felles oppdrag. (2) Kirken 
er også Guds folk forsonet med hverandre. Å være forenet med Kristus betyr vi at vi 
er forenet med hverandre. Dette er ikke bare et ideal. Det må være en synlig virke-
lighet. Forsoning med hverandre, fred og harmoni blant søsken, er et vitnesbyrd for 
verden om at Jesus Kristus er vår frelser og løsningsmann. «Ved dette skal alle forstå 
at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre» (Joh 13,35). (3) Med 
denne forsoningens tjeneste forteller kirken universet at Guds frelsesplan er sann og 
effektiv. Den store konflikten handler om Gud og hans karakter. I den grad kirken 
dyrker enhet og forsoning, ser universet Guds evige visdom i aksjon (se Ef 3,8–11).

__________________________________________________________________________________________________________________
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PRAKTISK ENHET

I 1902 skrev Ellen G. White: «Det som Kristus var i sitt liv her på jorden, skal 
enhver kristen være. Han er vårt eksempel, ikke bare ved sin plettfrie renhet, men 
i tålmod, mildhet og tiltalende vesen.» – Signs of the Times, 16. juli 1902. Ordene 
minner om Paulus’ oppfordring til filipperne: «La samme sinnelag være i dere som 
også var i Kristus Jesus!» (Fil 2,5).

Les Ef 4,25–5 ,2 og Kol 3,1–17, og svar på spørsmålene: På hvilke områder i livet 
er vi spesielt oppfordret til å vise vår troskap mot Jesus? Hvordan skal vi vitne of-
fentlig om Jesu evangelium? 

Mange skriftsteder oppfordrer oss til å følge Jesus og å være levende vitner om Guds 
nåde, og til å søke andres ve og vel (Matt 7,12), bære hverandres byrder (Gal 6,2), 
leve et enkelt liv og være mer opptatt av indre åndelighet enn ytre fasader (Matt 
16,24–26; 1 Pet 3,3.4) samt å leve sunt (1 Kor 10,31).

«Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede og utlendinger: Sky lystene 
som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen. Lev rett blant 
hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres 
gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer» (1 Pet 2,11.12). Undervur-
derer vi det inntrykket et kristelig sinnelag gjør på andre? Tålmodighet i irriterende 
øyeblikk, et disiplinert liv midt i spenninger og konflikter, et mildt svar på utål
modige og harde ord, kjennetegner Jesu ånd som vi oppfordres til å etterligne. Når vi 
vitner sammen i en verden som misforstår Gud, tjener vi det gode og Guds ære. Som 
Kristi representanter skal de troende ikke bare være kjent for moralsk ryggrad, men 
også praktisk interesse for andres ve og vel. Hvis vi har en ekte erfaring, vil den vise 
seg og utrette noe i verden. Kristne mennesker som står sammen og åpenbarer Kristi 
karakter for verden, gir et sterkt vitnesbyrd.

Hvordan kan vi vitne for andre? Hva kan gjøre at de får se Jesus? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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ENHET I MANGFOLD

I Rom 14 og 15 tar Paulus opp problemer i menigheten i Roma. Han ber dem være 
tålmodige med hverandre så de ikke splitter kirken. Hva kan vi lære av dette?

Les Rom 14,1–6 . Hva fikk de troende i Roma til å dømme hverandre og ikke være 
sammen?

Trolig gjaldt det jødisk seremoniell urenhet. Paulus sa at slike ting ikke var frel-
sesspørsmål, men uenighet man må overlate til den enkeltes samvittighet (se Rom 
14,5). 

Tvistene handlet først om mat. Ikke dyr som er forbudt i 3 Mos, for ingenting 
tyder på at man spiste svinekjøtt eller andre urene dyr på Paulus’ tid, og vi vet at 
Peter ikke rørte slikt (se Apg 10,14). De svake spiste bare grønnsaker (Rom 14,2), 
og uenigheten gjaldt også drikkevarer (Rom 14,17.21). Dette tyder på at det dreide 
seg om seremoniell urenhet. Ordet urent (koinos) i Rom 14,14 kan tyde på det. I den 
gamle, greske oversettelsen av GT brukes ikke ordet om de urene dyrene (3 Mos 11). 
Det later til at noen i menigheten i Roma ikke ville spise under fellesmåltidene fordi 
de tvilte på at maten var godt nok tilberedt eller om den var ofret til avguder. 

Det samme gjelder overholdelse av dager, men ikke den ukentlige sabbaten, 
for Paulus holdt den (Apg 13,14; 16,13; 17,2). Det er nok snakk om diverse jødiske 
festdager eller fastedager. Paulus vil skape toleranse overfor dem som følger disse 
ritualene, så lenge de ikke gjør det til et frelsesspørsmål. Samholdet viser seg i 
tålmodighet og toleranse når man ikke alltid er enige, spesielt om slikt som ikke er 
avgjørende for troen.

Still spørsmålet: Er det noe vi tror og praktiserer som ikke alle blant oss behøver 
å tro og praktisere?

__________________________________________________________________________________________________________________
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MISJON OG SAMHOLD

Sammenlign stemningen blant disiplene under nattverden (Luk 22,24) med stem-
ningen kort før pinsedagen (Apg 1,14; 2,1.46). Hvorfor er det en slik forskjell?

Dette var resultat av at de var sammen på ett sted og i bønn søkte oppfyllelsen av 
Jesu løfte om å sende talsmannen. 

Mens de ventet, kunne de ha kritisert hverandre. Noen kunne ha vist til Peters 
fornektelse (Joh 18,15–18.25–27) og Tomas’ tvil (Joh 20,25). De kunne ha mintes at 
Johannes og Jakob ba om å få være de viktigste i Jesu rike (Mark 10,35–41), eller at 
Matteus hadde vært skatteinnsamler (Matt 9,9).

Men «dager med forberedelse ble preget av dyp hjerteransakelse. Disiplene følte 
sitt åndelige behov og bønnfalt Herren om den salvelse som kunne sette dem i stand 
til å arbeide for menneskers frelse. De ba ikke bare om selv å bli velsignet. Andres 
frelse hvilte på dem som en byrde. De forsto at evangeliet måtte bringes ut til hele 
verden og tryglet om den kraft Kristus hadde lovt.» – Alfa og Omega, bind 6, side 29 
[AA 37].

Fellesskapet og bønnenes inderlighet forberedte dem på den store opplevelsen på 
pinsedagen. Da disiplene kom Gud nærmere og la bort sine uoverensstemmelser, 
forberedte Den hellige ånd dem på å bli fryktløse vitner om Jesu oppstandelse. De 
visste at Jesus hadde tilgitt deres mange feil, og det ga dem mot til å fortsette. De 
visste hva Jesus hadde gjort for dem. De kjente hans løfte om frelse, og «målet for de 
troende var å åpenbare likheten med Kristi karakter og å utbre hans rike.» – Alfa og 
Omega, bind 6, side 37–38 [AA 48]. Er det så rart at Herren kunne gjøre store ting 
gjennom dem? Dette må vi da kunne lære av.

Det er ikke vanskelig å finne feil hos andre. Hvordan kan vi lære å glemme andres 
feil og gjøre Guds vilje i en kirke som står sammen?
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Les «Unity in Diversity» side 98–103 i Evangelism. 

Følgende sitat viser at urkirken sto sammen i Kristus og bevarte samholdet til tross 
for ulikhetene blant dem. Dermed ga de et sterkt vitnesbyrd for verden. «Skriften 
viser hvordan Den hellige ånd veiledet urkirken i dens beslutningsprosess. Dette 
skjer på minst tre måter: åpenbaringer (f.eks. fortalte Ånden folk hva de skulle gjøre, 
som Kornelius, Ananias, Filip, og muligens loddkasting), Skriften (kirken nådde 
en konklusjon der Skriften ble brukt), og konsensus (Ånden arbeidet i menigheten, 
nesten umerkelig, og skapte konsensus via dialog og studium der kirken til sist 
innser at Ånden har arbeidet). Det ser ut til at Den hellige ånd arbeidet via konsen-
sus i beslutningsprosessen når man sto overfor kulturelle, doktrinære og teologiske 
stridspunkter i menigheten. Vi ser den aktive rollen som de troendes fellesskap spil-
ler, ikke bare deres ledere, og betydningen av bønn for å se klarere. Man merker Den 
hellige ånds veiledning i fellesskapets forståelse av Guds ord, fellesskapets erfarin-
ger og dets behov, og gjennom ledernes erfaringer i tjenesten. Kirken fattet diverse 
beslutninger i en prosess som var styrt av Den hellige ånd og hvor Skriften, bønn 
og erfaring var innslag i den teologiske drøftelsen.» – Denis Fortin «The Holy Spirit 
and the Church» i Ángel Manuel Rodríguez, red.: Message, Mission, and Unity of 
the Church, side 321, 322.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Se på onsdagens spørsmål om hvordan vi avgjør hva som er viktig for oss, og 

hva som ikke er det.

2.  Hvordan skal vi forholde oss til mennesker i andre kirkesamfunn som også 
tror på Jesu død og oppstandelse?

Sammendrag
Det mest overbevisende bevis på enhet er at søsken elsker hverandre slik Jesus 
gjorde. Syndstilgivelsen og den frelsen vi har felles, er våre beste felles bånd. I 
Kristus kan vi vise verden at vi står sammen og vitner om vår felles tro. Det er dette 
vi er kalt til. 
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FORGIFTET AV EN MOR
Desi Natalia Ango (21), Indonesia

18-årige Desi Natalia Ango og en annen kvinne ble sendt som studentmisjonærer til fjellbyg-
da Limbong på øya Sulawesi i Indonesia. Den andre dagen der kom en kvinne og ba om 

hjelp. Moren hennes het Indo Reko, og var syk. Hun led av samme slags blødninger som kvinnen 
Jesus helbredet (Mark 5,24-34). Misjonærene manglet medisinsk kunnskap, men hadde litt aktivt 
karbon. De blandet to skjeer i vann og ba om å få be.

Siden gikk de en time høyere opp i fjellet for å få nettkontakt og ringte til misjonsorganisasjo-
nen. En sykepleier sa at de skulle gi Indo en blanding av knust papaya og banan. 

Da de kom tilbake til Indo, sa Desi: ”Vi er kristne og tror Jesus kan hjelpe deg. Spiser du dette, 
blir du bedre.”

Misjonærene ga Indo papaya og banan hver dag i en måned. De lærte henne også å unngå 
svinekjøtt og annen uren mat. Da måneden var omme, hadde blødningene stanset, og Ido førte et 
normalt liv.

Resten av landsbyen var forbløffet og ba om hjelp med syke barn og andre slektninger. Det ble 
mye bønn og aktivt karbon.

Bygdefolket var glade for hjelpen. Men de advarte misjonærene mot et hus i bygda: ”Går dere 
til Mama Wandi, blir dere forgiftet,” sa de.

Men misjonærene følte de måtte besøke alle. En kvinne i 30-årene tok glad imot dem og bød 
på mat og drikke. 

Desi så på kassavaen og den rosa maisen og sa til kollegaen: ”Du først.” Vennen sa: ”Nei, du først.”
Desi ba kvinnen om lov til å be før de spiste. ”Hvorfor be?” spurte hun. ”Vi er kristne og ber 

om alt,” svarte Desi.
Etter at de hadde bedt, spiste de. Ingenting skjedde. Mama Wandi ba dem komme igjen neste 

dag. Igjen spiste de uten at noe skjedde. Etter to uker sa Mama Wandi til resten av bygdefolket: 
”Misjonærene er ikke som andre mennesker. Jeg har gitt dem gift i to uker, men de blir ikke syke!”

Da bygdefolket fikk høre at misjonærene var immune mot gift, ville de høre om Gud. ”Han 
fikk Mama Wandi til å tale godt om vårt arbeid,” sa Desi.

Desi er nå 21 år og studerer pedagogikk og engelsk ved adventistenes Universitas Klabat på 
nordspissen av øya Sulawesi. Etter endt utdanning vil hun starte skole i fjellbygda. Hun har vært 
på besøk flere ganger og fryder seg over at Mama Wandi studerer Bibelen.

”Det året vi var der, fant vi hjelp i Job 42,2: ’Jeg vet at du makter alt; ingenting er umulig for 
deg av det du har satt deg fore,’ sa hun”. Takk for misjonsgavene.

Du kan se Desi her: bit.ly/Desi-Natalia-Ango

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.
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Bakgrunnsstoff
2 Tim 4,11, Filem 1–25; 2 Kor 10,12–15; Rom 5,8–11; Ef 4,26; Matt 18,15–17.

Minnevers
For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns 
død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv! 
(Rom 5,10).

Selv etter pinsedagen kunne de troende ha et anstrengt forhold til hverandre. NT 
har eksempler på hvordan urkirken håndterte slikt. Her er mye verdifull lærdom for 
dagens menighet. Man ser de positive resultatene av å håndtere konflikter på bibelsk 
vis.

Denne uken skal vi se på reparerte forhold og hvordan relasjoner påvirker vår 
enhet i Kristus. Når Den hellige ånd arbeider, føres vi nærmere Gud og hverandre. 
Stengsler i forholdet til Gud og i forholdet til hverandre brytes ned. Kort sagt: Det 
beste beviset for evangeliets kraft er ikke hva kirken sier, men hvordan kirken lever.

«Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til 
hverandre» (Joh 13,35). Uten kjærligheten vil prat om kirkelig enhet gi null resultat.



B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 8 81

Studium 10 / 8. desember Søndag

VENNER IGJEN

Paulus og Barnabas vitnet om Jesus sammen. Men de var uenige om de kunne stole 
på en som Johannes Markus (Apg 15,36–39). Farene ved å forkynne evangeliet hadde 
fått ham til å svikte dem og dra hjem.

«Dette [sviket] førte til at Paulus betraktet Johannes Markus med liten velvilje, 
og en stund fordømte han meget sterkt hans beslutning. Barnabas hadde imidlertid 
lagt merke til at Johannes Markus hadde evner som kunne gjøre ham til en verdifull 
arbeider for Kristus.» – Alfa og Omega, bind 6, side 120 [AA 170].

Gud brukte alle tre, men problemene dem imellom måtte løses. Paulus forkynte 
nåde, men måtte la nåden gjelde en ung predikant som hadde skuffet ham. Tilgivel-
sens apostel måtte tilgi. Johannes Markus vokste under Barnabas’ veiledning, og til 
slutt gjorde forandringen inntrykk på Paulus.

Paulus’ brev til Timoteus og menigheten i Kolossai avslører hans nye forhold til 
Johannes Markus. Hvordan? Kol 4,10.11; 2 Tim 4,11.

Vi kjenner ikke enkelthetene i Paulus’ forsoning med Johannes Markus. Men 
Johannes Markus ble en av apostelens betrodde følgesvenner. Paulus anbefaler ham 
som sin medarbeider overfor menigheten i Kolossai. På slutten av sitt liv ba han 
Timoteus om å ta med Johannes Markus til Roma fordi han var «til stor hjelp for 
meg i tjenesten» (2 Tim 4,11). Paulus’ arbeid ble styrket av den unge predikanten, 
som han tydeligvis hadde tilgitt. Skillet mellom dem var borte, og de kunne arbeide 
sammen for evangeliet. Paulus hadde lagt bak seg sin gamle holdning til Johannes 
Markus.

Hvordan kan vi lære å tilgi dem som har såret eller skuffet oss? Og hvorfor betyr 
ikke tilgivelsen alltid en full gjenopprettelse av et tidligere forhold? Hvorfor er 
det ikke alltid nødvendig?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



82 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 8

Mandag Studium 10 / 8. desember

FRA SLAVE TIL SØNN

Mens han satt fengslet i Roma traff Paulus en rømt slave som het Onesimus. Han 
hadde flyktet fra Kolossai til Roma. Paulus kjente hans eier. Brevet til Filemon er 
apostelens bønn til vennen om å gjenopprette forholdet til den rømte slaven.

Paulus var opptatt av forholdet folk imellom. Han visste at defekte relasjoner 
skader vår åndelige vekst. Filemon var menighetsleder i Kolossai. Hvis han næret 
bitterhet mot Onesimus, ville det farge hans og kirkens vitnesbyrd i samfunnet.

Les Filem 1–25. Hvilke prinsipper om gjenopprettede forhold kan vi finne her? 
Husk at stikkordet er prinsipper.

Ved første øyekast er det overraskende at Paulus ikke taler mer mot slaveriet. Men 
hans strategi var mer effektiv. Evangeliet bryter ned klasseskiller (Gal 3,28; Kol 
3,10.11). Apostelen sendte Onesimus tilbake til Filemon, ikke som slave, men som 
sin sønn i Jesus, og som Filemons «elskede bror» i Herren (Filem 16).

Paulus visste at bortløpte slaver lå tynt an. De kunne pågripes når som helst og 
var dømt til nød og fattigdom. Men som villig arbeider og Filemons bror i Kristus 
kunne Onesimus få et bedre liv. Kost, losji, og jobb kan bli hans del hos Filemon. 
Gjenopprettelsen av et ødelagt forhold kan forandre liv. Han ble Paulus’ «trofaste og 
kjære bror» og medarbeider i evangeliet (Kol 4,9). Paulus var så oppsatt på forsoning 
mellom de to at han tilbød seg å dekke økonomiske problemer som måtte ha oppstått 
etter det som skjedde mellom dem.

Hvordan kan du bruke disse prinsippene? Hvordan kan de hindre at samholdet i 
din menighet ødelegges?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 10 / 8. desember

ÅNDELIGE GAVER OG SAMHOLD

Vi har sett at menigheten i Korint hadde store problemer. I 1 Kor 3,5–11; 12,1–11 og 
2 Kor 10,12–15 skisserer Paulus prinsipper som er viktige for kirkens enhet. Hvilke? 

Paulus peker på at Jesus bruker ulike arbeidere til ulike oppgaver i menigheten, selv 
om alle arbeider for å bygge opp Guds rike (1 Kor 3,9).

Gud vil at vi skal samarbeide, ikke konkurrere. Han har gitt hver enkelt gaver for 
at de skal samarbeide i Kristi kropp og tjene fellesskapet (1 Kor 12,11). Det finnes 
ikke store og små gaver. Det er bruk for alle i Kristi menighet (1 Kor 12,18–23). Vi 
har ikke fått gavene for å briske oss. De er gitt av Den hellige ånd for å utbre evange-
liet.

Det er ikke lurt å sammenligne seg med andre, for da blir vi enten motløse eller 
arrogante. Hvis vi tror andre er «bedre» enn oss, blir vi nedfor når vi sammenligner 
oss med dem. Og hvis vi tror vårt arbeid for Kristus betyr mer enn andres, blir vi 
stolte, og det er ikke heldig. 

Begge deler ødelegger vår effektivitet for Kristus og fellesskapet med hverandre. 
Når vi arbeider med det Kristus har gitt oss, finner vi glede og tilfredshet i vitnetje-
nesten. Da utfyller vi hverandre, og Kristi menighet fremmer Guds rikes sak. 

Har noen fått gaver som har gjort deg sjalu? Og hvor ofte har du trodd at dine 
gaver var bedre enn andres? Det Paulus er opptatt av, er alltid et problem for 
syndere. Uansett hvilken side vi tilhører, bør vi spørre: Hvordan kan vi få den 
uselviske holdningen som unngår disse fallgruvene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 10 / 8. desember

TILGIVELSE

Hva er tilgivelse? Kan tilgivelsen rettferdiggjøre oppførselen til en som har gjort 
oss stor urett? Er min tilgivelse avhengig av den andres anger? Hva om den jeg er 
opprørt over, ikke fortjener å bli tilgitt?

Hva lærer disse tekstene om bibelsk tilgivelse? Rom 5,8–11; Luk 23,31–34; 2 Kor 
5,20.21; Ef 4,26.

Kristus tok initiativet og forsonte oss med seg selv. «Guds godhet driver deg til 
omvendelse» (Rom 2,4). I Kristus ble vi forsonet med Gud mens vi var syndere. Vår 
anger og bekjennelse skaper ikke forsoning. Kristi død på korset gjorde det. Vi skal 
akseptere det han gjorde for oss.

Det er sant at vi ikke får tilgivelsens velsignelser før vi bekjenner vår synd. Men 
bekjennelsen skaper ikke tilgivelse hos Gud. Tilgivelsen var der hele tiden. Nei, 
bekjennelsen gjør at vi mottar tilgivelsen (1 Joh 1,9). Bekjennelsen er viktig, men 
ikke fordi den endrer Guds innstilling. Den endrer vår. Når vi gir etter for Åndens 
overbevisningskraft så vi vender om og bekjenner vår synd, blir vi forvandlet.

Tilgivelsen er også viktig for vårt åndelige ve og vel. Hvis vi ikke tilgir den som 
har gjort oss urett (selv om de ikke fortjener tilgivelse), kan det skade oss mer enn 
dem. Hvis noen har gjort urett mot deg og du ikke får deg til å tilgi, lar du dem 
gjøre deg enda mer vondt. Det fører ofte til splittelse og ufred i menigheten. Uløste 
konflikter medlemmer imellom skader samholdet i Kristi kropp.

Tilgivelse er å la en annen unnslippe vår fordømmelse fordi Kristus lar oss gå fri. 
Den unnskylder ikke den andres atferd. Vi kan la oss forsone med en som har gjort 
oss urett fordi Kristus forsonte oss med seg selv da vi gjorde ham imot. Vi kan tilgi 
fordi vi er tilgitt. Vi kan elske fordi vi er elsket. Tilgivelse er et valg. Vi kan velge å 
tilgi på tross av den andres handlinger og holdninger. Dette er Jesu sinnelag.

Hvordan kan den tilgivelsen vi har i Kristus, lære oss å tilgi andre? Hvorfor er det 
viktig å tilgi?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 10 / 8. desember

FORSONING OG SAMHOLD

Les Matt 18,15–17. Hvordan kan vi løse konflikter når andre har gjort oss vondt? 
Hvordan kan dette skje i våre dager?

Jesu ønske var å minimere konflikter. Han vil at de to selv skal løse problemet. 
Derfor sier han: «Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham 
til ansvar på tomannshånd» (Matt 18,15). Etter som antallet involverte øker, vokser 
ufreden og kan også påvirke samholdet mellom andre. Folk tar parti. Men når vi gjør 
opp oss imellom i det stille med kristen kjærlighet og gjensidig forståelse, kan forso-
ning skje. Den hellige ånd kan samarbeide med dem mens de prøver å løse flokene.

Noen ganger nytter det ikke å snakke om saken. Da skal vi ta med et par andre, 
sier Jesus. Men ikke før vi har prøvd selv først. Hensikten er å skape fred, ikke 
større avstand. Den eller de to som er med, skal ikke bevise den fornærmedes på-
stand eller rette anklager mot den andre. De er rådgivere og bønnepartnere og skal 
bidra til å føre mennesker sammen som har kommet bort fra hverandre.

Det hender at alle forsøk slår feil. I så fall skal saken fram for menigheten, sier 
Jesus. Hvis de to første skrittene ikke har ført til forsoning, er menighetsstyret rette 
instans. Igjen er målet forsoning, ikke å klandre den ene og renvaske den andre.

«La ikke krenkede følelser få utvikle seg til hat. Tillat ikke såret å bli betent og 
bryte ut i giftige ord som smitter de lyttendes sinn. La ikke bitre tanker få fortsette 
å fylle ditt og hans sinn. Gå til din bror og tal ydmykt og oppriktig med ham om 
saken.» – Evangeliets tjenere, side 369 [GW 499].

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 10 / 8. desember

TIL ETTERTANKE

Les artikkelen «Tilgivelse» side 825, 826 i Ellen G. White Encyclopedia.

«Når misjonsarbeiderne har Kristus i hjertet, når all egenkjærlighet er død, når det 
ikke er noen rivalisering eller kamp om førsteplassen, når det er samhold, og de 
helliger seg så den gjensidige kjærlighet blir sett og følt, vil Guds hellige Ånd bli 
utøst over dem, for hans løfter svikter aldri.» – På fast grunn, 1. bok, side 172 [1SM 
175].

“Hvis vi står med Kristus som vår tilflukt på den store Herrens dag, må vi legge 
bort all misunnelse, all kamp om å være størst. Slike vanhellige ting må rives opp 
med rot, så de ikke kan dukke opp igjen. Vi må stille oss helt og fullt på Herrens 
side.» – Last Day Events, side 190.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Les Kol 3,12–17. Snakk om egenskapene Paulus vil menigheten i Kolossai 

skal søke. Hvorfor er dette grunnlaget for all konfliktløsning? Hvordan hjelper 
de oss å følge de prinsippene Jesus skisserer i Matt 18,15–18?

2.  Se igjen på Kol 3,12–17. Hvorfor er dette viktig for kirkens enhet?

3.  Hvis vi ser på vår egen menighet, hva er det som først og fremst stenger for 
samholdet som skal til for å nå verden? Sannsynligvis ikke læren. Problemet 
er ofte sjalusi, krangel, egoisme og ønsket om å være størst, og mye annet. 
Hvorfor må vi be om Den hellige ånds kraft til å foreta de endringene som er 
nødvendig? 

Sammendrag
Jesu Kristi evangelium handler om helbredelse og forvandling. Og når det skjer, vil 
det påvirke vårt forhold til andre. Bibelen gir oss prinsipper og eksempler på hvordan 
vi kan skape gode og nære relasjoner.



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 8 87

8 .  desember

FORVIRRET BIBELLESER
Zelindo João Lay (42), Øst-Timor

Zelindo var en bråkmaker. Han drakk, røykte, spilte og ledet en gategjeng. Han gikk i kirken 
hver søndag, men følte seg elendig. 21 år gammel fikk han en uimotståelig trang til å lese 

Bibelen. En søster sendte ham en, og han leste den fra perm til perm uten å forstå en døyt. Tre 
ganger.

Han ba: ”Gud, jeg vil forstå ditt ord. Send din hellige Ånd for å veilede meg.” Fjerde gang han 
leste Bibelen, så han mange nye ting. Han stanset ved 2 Mos 20,4-5, som forbyr utskårne bilder. 
Hvorfor har vi slike bilder i kirken, tenkte han.

Han fortsatte å tilbe på søndag og leste Bibelen hver kveld i tre år. Han ble gift og åpnet to 
butikker. En dag solgte adventisten Thomas Lopes ham en bok i en av hans butikker. Det var The 
Almost Forgotten Day, av Mark Finley.

Zelindo ble forbløffet over å lese at lørdag er Bibelens sabbat. Han ringte til Thomas Lopes 
og ville vite hvorfor boken sa lørdag og ikke søndag. Thomas sa bare: ”Les Bibelen og la Den 
hellige ånd gi deg svaret.”

Zelindo leste igjen, og da han kom til Matt 28,1, sto det: ”Da sabbaten var over og det begynte 
å lysne den første dag i uken, gikk Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.” Der 
var svaret. Søndag er ukens første dag. Neste lørdag stengte han butikkene og gikk til morgen-
andakt i kirken. Etter noen uker spurte presten ham hvorfor han kom lørdag i stedet for søndag. 
”Lørdag er den riktige gudstjenestedagen, ikke søndag,” sa Zelindo.

”Nei, det er søndag,” sa presten.
Zelindo følte seg utilpass i kirken. Hver gang han kom, ble han møtt av utskårne bilder. Han 

spurte Gud: ”Er det OK å ha slikt i kirken?” En dag leste han i Jes 42,8: ”Jeg er Herren, det er 
mitt navn. Jeg gir ikke min ære til andre og ikke min pris til gudebilder.” Zelindo ble redd og 
bestemte seg for ikke å tilbe dem mer. Han ringte til presten: ”Hvis du ikke hjelper meg, forlater 
jeg kirken.” Da presten kom, hadde Zelindo mange spørsmål om utskårne bilder og sabbaten.

”Bare tro, bror, det er nok,” sa presten. Zelindo var ikke så sikker på det. Etter å ha lest Bibe-
len mange ganger, visste han at tro må følges av handling. Han ble døpt i Adventistkirken. Det var 
for fire år siden, og han har ført mange til dåp. En del av offeret 13. sabbat i 2015 ble benyttet til 
byggingen av den første SDA-skolen i hovedstaden Dili. Takk for misjonsgavene.

Du kan se Zelindo her: bit.ly/Zelindo-Bible 

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.
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Bakgrunnsstoff
Åp 4,8.11; Matt 4,8.9; Dan 3,8–18; Åp 14,9; Åp 14,6.7; Apg 4,23–31.

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. Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham 
æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte 
himmelen og jorden, hav og kilder!» (Åp 14,6.7).

Etter pinsedagen tilbrakte de første kristne mye av sin tid i andakt. «De holdt seg 
trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» (Apg 2,42). 
Gleden over å kjenne Jesus som Messias og oppfyllelsen av GTs profetier, fylte 
hjertet med takknemlighet. De følte behov for å være sammen, studere og be, for å 
takke Gud for hans åpenbaring i Jesu liv, død og oppstandelse og for det han hadde 
gjort for dem.

Jesu Kristi kirke er per definisjon et bønnefellesskap. Den er kalt til å være «et 
åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot 
med glede ved Jesus Kristus» (1 Pet 2,5). Når takknemlighet mot Gud uttrykkes 
i fellesskapets tilbedelse, forvandles hjerter og sinn. Vi får Guds karakter og 
forberedes til tjeneste.

Denne uken ser vi på tilbedelsens betydning og hvordan den bevarer samholdet 
blant dem som tror på Jesus.
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SøndagStudium 11  /  15. desember

TILBE VÅR SKAPER OG LØSNINGSMANN

Vi tenker ofte på tilbedelsens innhold og liturgi. Men hva er meningen med tilbe-
delsen? Hva er det å «tilbe»? Hvorfor gjør man det? David skriver: «Gi Herren den 
ære hans navn skal ha, bøy dere for Herren i hellig prakt!» (Sal 29,2). Salmen peker 
på betydningen av tilbedelse: Å tilbe Gud er å gi ham den ære han fortjener.

Åp 4 og 5 beskriver innsettelsen av Jesus i himmelen. Hvem og hvorfor skal man 
tilbe? Se Åp 4,8.11; 5,9.10.12.13.

Vi ser tilbedelsen i himmelens tronsal idet Jesus fremstilles som Guds lam og ver-
dens frelser. Guds skapninger takker og priser ham for det han har gjort. Tilbedelse 
er en takknemlig respons til Gud som skaper og frelser. Ved tidens ende skal de 
frelste slutte seg til tilbedelsen og synge om Guds frelse: «Store og underfulle er 
dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du 
konge over folkeslagene. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For 
du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt ansikt, fordi dine rett-
ferdige dommer er blitt åpenbart» (Åp 15,3.4).

Tilbedelse er troens respons på Gud og hans store gjerninger: At han skapte oss, 
og at han satte oss fri. I tilbedelsen gir vi Gud den ærbødighet, pris, kjærlighet og 
lydighet som vi mener at han er verd. Det vi vet om Gud, som skaper og frelser, er 
åpenbart i Skriften. Og det de troende vet om Gud, ble åpenbart mer fullstendig i 
Jesus (se Joh 14,8–14). Derfor tilber de Jesus som frelser og løsningsmann, for hans 
offerdød og oppstandelse er navet i tilbedelsen.

Når vi tilber sammen, bør tilbedelsen ta utgangspunkt i en slik respekt og takk-
nemlighet. 

Tenk på hva vi har fått i Kristus som skaper og frelser, hva han har frelst oss fra 
og hva han tilbyr oss – fordi han døde i vårt sted. Hvorfor bør dette være grunn-
laget for all vår tilbedelse? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FALSK TILBEDELSE

Les Matt 4,8.9. Hva var Jesu tredje fristelse i ødemarken? 

Satan sa at han var verdens rettmessige hersker, eieren av all dens rikdom og herlig-
het, og han gjorde krav på ære og respekt hos alle som bor i verden, som om han 
hadde skapt den. Slik fornærmet han Gud. Satan visste hva tilbedelse er: å vise ære 
og respekt for universets rettmessige eier.

Husker du hva de tre hebreerne opplevde (Dan 3,8–18)? Hvordan kan vi sammen-
ligne erfaringen med endetidsmakten (Åp 13,4; 14,9–11)? Hva står på spill i den 
siste tid? Hva gjelder saken begge ganger?

Fra Kain og Abel via de tre vennene i Babylon og til de siste hendelsene om «dyrets 
merke» (Åp 16,2) søker Satan å skape en falsk tilbedelse, som fører folk bort fra den 
sanne Gud og får dem til å tilbe ham. Helt fra syndefallet har han villet være som 
Gud (Jes 14,14). De tre unge mennene ble truet med døden med mindre de tilba et 
«bilde». I de siste dager blir Guds folk truet med døden med mindre de også tilber et 
bilde. Hvorfor kan vi tilbe et «bilde» når vi er kalt til å tilbe den sanne Gud?

«Vi kan lære viktige ting av hva de unge hebreerne opplevde i Duradalen ...
Den trengselstiden Guds folk står overfor, krever en urokkelig tro. Hans folk må 

gjøre det klart at de tilber ham alene, og at ikke noe, selv om det skulle gjelde livet, 
kan få dem til å gå på akkord med falsk gudsdyrkelse. For de trofaste vil syndige, 
dødelige menneskers påbud være uten verdi sammenlignet med den evige Guds ord. 
De vil være lojale mot sannheten, selv om det skal bety fengsel, landflyktighet eller 
endog døden.» – Alfa og Omega, bind 3, side 262 [PK 512, 513].

Hvordan kan vi bli fristet til å tilbe en annen enn han som er verdig vår tilbe-
delse? Hvordan kan falsk tilbedelse være en mer lumsk trussel enn vi er klar 
over? Hva kan vi bli fristet til å tilbe?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN FØRSTE ENGELENS BUDSKAP

Vi ser de tre englebudskapene i Åp 14,6–12 som et viktig oppdrag før Jesu 
gjenkomst (Åp 14,14–20). Budskapene skal forkynnes med «høy røst» for alle 
jordens innbyggere.

Les Åp 14,6.7. Hva er den første engelens budskap, og hva sier det om Gud? 
Hvorfor er tilbedelse nevnt?

Det første av de tre englebudskapene angår hele verden. Det er oppfyllelsen av Jesu 
profeti i Matt 24,14. De tre englene har det travelt. Det første budskapet ber folk 
fokusere på Gud, for «nå er timen kommet da han skal holde dom» (Åp 14,7). Jesu 
gjenkomst er dommens katalysator.

«Frykt Gud», sier engelen (Åp 14,7). Budskapet og oppfordringen til handling 
vekker frykt hos dem som ikke tar Gud på alvor. Men de som har fulgt Jesus, føler 
ærefrykt og respekt. De ser opp til Gud og legger merke til oppfyllelsen av hans 
løfter. De gripes av takknemlig ærbødighet overfor Gud. 

«Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!» (Åp 14,7). Dette er et 
hint om sabbatsbudet og henvisningen til skapelsen (se 2 Mos 20,8–11). Gud er den 
som skal tilbes og æres, han som innstiftet sabbaten til et minne om sin skaperkraft.

Det er interessant å merke seg at ved tidens ende er tilbedelsen et sentralt tema 
i den store kampen om menneskets troskap. Det globale budskapet er et kall om å 
tilbe Skaperen.

«Det sentrale i den siste krisen vil være tilbedelsen. Åpenbaringen viser at testen 
ikke vil være benektelse av tilbedelse, men heller hvem som tilbes. I endetiden vil 
det bare finnes to grupper i verden: de som frykter og tilber den sanne Gud (11,1.18; 
14,7) og de som hater sannheten og tilber dragen og dyret (13,4–8; 14,9–11). ... 

Hvis tilbedelse er det sentrale i den siste konflikten, er det ikke rart at Gud sender 
sitt endetidsevangelium og oppfordrer jordens innbyggere til å ta ham på alvor og 
tilbe ham som Skaperen, den eneste som er verdig vår tilbedelse.» – Ranko Ste-
fanovic: Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation (2002), 
side 444, 445.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BIBELSTUDIUM OG SAMVÆR

Les Apg 2,42. Hva var noen av innslagene i urkirkens tilbedelse?

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet» (Apg 2,42). Fra kirkens 
tidligste tid har tilbedelse vært preget av Guds ord, slik apostlene har formidlet det. 
De første kristne studerte Skriften for å se hva den sa om Jesus Messias. De holdt 
sammen og delte Guds velsignelser og oppmuntret hverandre på deres åndelige reise. 
I Ordet gransket de sannhetene som ble grunnlaget for deres budskap. 

Hvorfor er det viktig å studere Guds ord sammen med andre? 

2 Kong 22,8–13 

Apg 17,10.11

2 Tim 3,14–17

«Overalt hvor evangeliet blir forkynt, vil de som oppriktig ønsker å gjøre rett, bli 
påvirket til å granske skriftene. Hvis alle som i endetiden får høre de sannheter som 
setter dem på en hard prøve, lærer av innbyggerne i Berøa og gransker skriftene 
daglig for å se om det de hører, stemmer med Guds ord, vil flere bli lydige mot Guds 
lov enn de relativt få vi ser i dag.» – Alfa og Omega, bind 6, side 161 [AA 232].

Vi står sammen som et folk på grunn av de sannhetene vi forkynner, sannheter 
som vi finner i Guds ord. Slik var det i urkirken, og slik er det i dag. Studiet av Guds 
ord er kjernen i vår gudsdyrkelse og vår enhet som et folk som er kalt til å forkynne 
de tre englebudskapene for verden. Når vi kommer sammen til fellesskap og tilbe-
delse, taler Skriften til oss for å forberede oss på vår oppgave og Jesu gjenkomst. 

Hvor fast forankret er du i Bibelen og det vi tror? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________

BRØDSBRYTELSE OG BØNN

Urkirken hadde sine utfordringer, men de sto sammen i troen på Jesus og den 
sannheten hadde han betrodd dem. Det er det som Peter kaller «den sannhet som er 
kommet til dere» (2 Pet 1,12). Og enheten ga seg ulike uttrykk.

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og 
bønnene» (Apg 2,42). Omtalen av brødsbrytelsen gjelder trolig et fellesskapsmåltid 
eller vanlige måltider blant de troende. På et tidspunkt i et fellesskapsmåltid ville 
noen velsigne brødet og drikke til minne om Jesu død og oppstandelse i forventning 
om hans snare gjenkomst. De første kristne mintes altså Jesu liv og virke og elsket 
å snakke om det ved fellesskapsmåltider. Måltidene ble andaktsstunder. «Hver dag 
holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste 
sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt 
av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse» (Apg 2,46.47). Sam-
været bidro til å styrke følelsen av enhet i Jesus Kristus.

Hvilke eksempler gir Apg på at de kristne ba sammen? Hva ba de om?

Apg 1,14

Apg 4,23–31

Apg 12,12 

Urkirken var glad for sin direkte kontakt med Gud og unnlot aldri å be til ham når de 
tilba sammen. I sitt første brev til Timoteus nevner Paulus betydningen av bønn når 
vi samles (1 Tim 2,1). Og til efeserne skriver han: «Legg alt fram for Gud! Be alltid i 
Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg» (Ef 6,18.19).

Hva kan vi gjøre for å oppleve et større fellesskap i bønn om ting vi har felles?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



94 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 1 8

Fredag Studium 11  /  15. desember

TIL ETTERTANKE

Les artiklene “Prayer,” side 1044–1046, og “Worship,” side 1290, 1291 i The Ellen 
G. White Encyclopedia.

«’Betydningen av sabbaten som et minne om skapelsen består i at den stadig 
fremholder den virkelige grunnen til at vi skal tilbe Gud – at han er Skaperen, og at 
vi er hans skapninger. Sabbaten er en del av selve grunnlaget for tilbedelsen, for den 
uttrykker denne viktige sannheten mer overbevisende enn noe annet. Det virkelige 
grunnlaget for gudsdyrkelse, ikke bare på den sjuende dagen, men i det hele tatt, 
finner vi i forskjellen mellom Skaperen og hans skapninger. Denne kjensgjerning 
kan aldri bli foreldet og aldri bli glemt.» [J. N. Andrews, History of the Sabbath, kap. 
27]. For at menneskene alltid skulle bli minnet om dette, innstiftet Gud sabbaten i 
Eden. Og så lenge årsaken til vår tilbedelse er det faktum at han er vår skaper, vil 
den fortsatt være tegnet og minnet om dette. Hvis alle hadde helligholdt sabbaten, 
ville de ha rettet sine tanker og sin hengivenhet mot Skaperen i ærefrykt og tilbe-
delse, og det ville aldri ha eksistert noen avgudsdyrker, ateist eller «fritenker». 

 Å holde sabbaten hellig er et tegn på troskap mot den sanne Gud, mot «ham som 
skapte himmel og jord, hav og kilder». Derfor vil det budskapet som pålegger men-
neskene å tilbe Gud og holde hans bud, særlig oppfordre dem til å etterleve sabbats-
budet.» – Alfa og Omega, bind 7, side 367 [GC 437,438].

  Spørsmål til drøftelse
1.  De bibelske begrepene tilbedelse, skapelse og frelse hører nøye sammen. 

Hvordan kan det å feire sabbaten være Guds motgift mot falsk tilbedelse? 
Hvilken rolle spiller sabbaten i endetidsprofetien i Åp 14,6.7? Omtales sab-
baten i den første engelens budskap? Forklar.

2.  Vi taler ofte om tilbedelse som innhold – som noe vi burde gjøre eller ikke 
gjøre under tilbedelsen. Er det nok? Hva dreier tilbedelsen seg egentlig om? 
Når opplever din lokale menighet meningsfull tilbedelse?

3.  I noen samfunn blir kristen tilbedelse i fellesskap langsomt glemt eller faller 
bort. Hva kan din lokale menighet gjøre for å motvirke dette?

Sammendrag
Tilbedelse er den kristnes respons i takk til Gud for frelsen. Det er også en del av 
menighetens opplevelse av enhet og fellesskap. Uten bønn og bibelstudium og et 
ønske om å kjenne Guds sannhet vil menigheten ikke oppleve enhet i Kristus.
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Å LEVE I TRO
Yoyo Shimray (33), Thailand

Yoyo er fra India, og underviste på high school i Bangkok. Hans kone Carla underviste på 
SDA-skolen i Korat, fem timers kjøring borte.

Yoyo tjente godt i Bangkok, så han ble der da Carla sa at hun hadde fått en barnehagejobb i 
Korat. Men etter hvert ble det tungt med all helgekjøringen, spesielt tilbaketuren til Bangkok om 
søndagene. Så Yoyo søkte om jobb i Korat.

Han søkte på mange jobber, men uten hell. En gang ringte en skole fra Korat til arbeidsstedet 
hans i Bangkok og fikk vite at han allerede hadde kontrakt med dem. Slik gikk det tre år.

Yoyo begynte å tenke over hva han ville med livet. Han var oppvokst som pastorbarn i India, 
men etter endt skolegang tok han ikke sabbaten så nøye. Han flyttet til Thailand og ble gift med 
Carla, en adventist fra Filippinene. Han gikk i kirken, men var lunken.

Til slutt ba Yoyo: ”Dette klarer jeg ikke alene, Herre. Jeg vil tilbake til deg.” Han sa opp job-
ben i Bangkok og flyttet til Korat. For første gang var han avhengig av Carlas jobb på misjons-
skolen. 

To måneder gikk og han var frustrert og irritert. Han var vant til å arbeide og være betydnings-
full. En dag sa rektor på SDA-skolen at de trengte en datalærer, men ulønnet. Yoyo slo til. Etter 
tre uker ble han ansatt på heltid som datalærer og IT-sjef.

I dag er det Yoyo som forsørger familien. Carla sluttet i jobben da de fikk sitt andre barn, og 
underviser dem hjemme. Familien tjener mindre enn før, men Yoyo har aldri vært gladere.

”Vi har alltid mat på bordet,” sier han. ”Hvor var min tro før?”
Yndlingsverset hans er Fil 4,13: ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.”
En del av offeret 13. sabbat dette kvartalet går til nye klasserom ved Adventist International 

Mission School, så de kan tilby videregående klasser og ta imot flere elever. Takk for misjonsga-
vene.

Du møter Yoyo her: bit.ly/Yoyo-Shimray
Korat er kjælenavnet for byen Nakhon Ratchasima.

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.
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Bakgrunnsstoff
Ef 5,23–27; Matt 20,25–28; Tit 1,9; Matt 16,19; Gal 6,1.2; Matt 28,18–20.

Minnevers
Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal 
være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være slaven 
deres (Matt 20,26.27).

Som protestanter tror vi at vi blir frelst ved tro alene på det som Jesus Kristus har 
utrettet for menneskeheten. Vi trenger ikke en kirke eller et hierarki for å motta 
fordelene av det som Kristus har gjort for oss. Det vi får fra Kristus, kommer rett fra 
ham, som vår stedfortreder på korset og som vår øversteprest i telthelligdommen i 
himmelen. 

Men kirken er skapt av Gud, ikke som et middel til frelse, men for å hjelpe oss 
med å uttrykke og åpenbare frelsen for verden. Kirken er skapt av Jesus for å utbre 
evangeliet i verden. Organisasjonen er viktig i den grad den styrker og muliggjør 
kirkens oppdrag. Uten en organisasjon kunne Jesu budskap om frelse ikke formidles 
så effektivt til andre. Kirkens ledere er også viktige, for de skal styrke samholdet og 
vise oss Jesu eksempel. 

Denne uken studerer vi hvorfor kirkens organisasjon er viktig for dens misjon og 
hvordan den kan fremme samholdet i kirken. 
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KRISTUS ER KIRKENS HODE

I NT er kroppen et bilde på kirken. Den er Kristi kropp. Tanken peker på flere aspek-
ter ved kirken og forholdet mellom Kristus og hans folk. Som Kristi kropp er kirken 
avhengig av ham for å eksistere. Han er hodet (Kol 1,18; Ef 1,22) og kilden til kirkens 
liv. 

Kirken henter sin identitet fra Kristus, for han er kilden til dens tro og lære. Men 
kirken er mer enn dette, enda så viktig det er for dens identitet. Kristus og hans Ord 
som åpenbart i Skriften, bestemmer hva kirken er. Dermed finner den sin identitet 
og betydning hos Kristus. 

I Ef 5,23–27 bruker Paulus forholdet mellom Kristus og menigheten for å illustrere 
forholdet mellom mann og kone. Hva er de viktigste tankene om forholdet mellom 
Kristus og de troendes samfunn?

Kirken er underlagt hodet, Kristus. Dermed er den underlagt hans autoritet. Vår 
anerkjennelse av Kristus som kirkens leder, hjelper oss å huske hvem vi først og 
fremst skal vise troskap. Kirken skal organiseres, men organisasjonen må alltid være 
underlagt Jesu autoritet. 

«Menigheten er bygd på Kristus som er dens grunnvoll. Den skal være lydig mot 
Kristus som er dens hode. Den skal ikke være avhengig av mennesker eller la seg 
beherske av dem. Mange mener at et betrodd verv i menigheten gir dem myndighet 
til å diktere hva andre mennesker skal tro og gjøre. Gud bifaller ikke dette. Jesus 
sa: ‘Dere er alle brødre.’ Alle er utsatt for fristelser og har lett for å gjøre feil. Vi 
kan ikke stole på at noe menneske kan veilede oss. Troens klippe er Kristi levende 
nærvær i menigheten. Dette kan den svakeste sette sin lit til. De som mener om seg 
selv at de er de sterkeste, vil vise seg å være de svakeste, om de ikke lar Kristus 
virke i dem.» – Alfa og Omega, bind 4, side 356 [DA 414].

Hvordan kan vi lære å stole på Kristus og ikke på «bare mennesker», som det er 
så lett å gjøre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TJENERLEDELSE

Jesus ble flere ganger oppgitt over disiplenes misunnelse og maktbegjær. Apostlene 
var oppsatt på å bli ledere i Jesu rike (Mark 9,33.34; Luk 9,46). Selv da de spiste det 
siste nattverdsmåltidet, jaktet de på makt og overhøyhet (Luk 22,24).

Ved en slik anledning sa Jesus hva åndelig ledelse skulle være. Hvilke lederskaps-
prinsipper finner vi i Matt 20,25–28? Hvordan kan vi åpenbare dette?

«I det korte avsnittet viser Jesus oss to myndighetsmodeller. Den første er Romas 
autoritetsidé. Her står eliten over andre i et hierarki. De har makt til å ta avgjørelser 
og forventer underkastelse av sine undersåtter. Jesus avviste denne modellen: ‘Slik 
skal det ikke være blant dere!’ I stedet ga han disiplene en ny form for autoritet, som 
avviste eller reverserte den hierarkiske modellen som de kjente så godt.» – Darius 
Jankiewicz: “Serving Like Jesus: Authority in God’s Church,” Adventist Review, 13. 
mars 2014, side 18.

Jesu autoritetsbegrep bygger på to nøkkelord: tjener (diakonos) og slave (doulos). 
Jesus ville ikke avskaffe all autoritet, men han understreket at kirkeledere først og 
fremst skal være Guds folks tjenere og slaver. De skal ikke bruke sin posisjon til å 
herske over andre eller bygge opp egen prestisje og renommé. «Kristus var i ferd 
med å opprette et rike etter helt andre prinsipper. Han kalte ikke mennesker til å 
herske, men til å tjene. Den sterke skulle hjelpe den svake. Den som hadde makt, 
posisjon, talent og utdanning, hadde derfor større forpliktelse til å tjene sine med-
mennesker.» – Alfa og Omega, bind 5, side 101–102 [DA 550].

Les Joh 13,1–20. Hvilket ledereksempel ga Jesus sine disipler? Hva prøver Jesus 
å lære oss i dette avsnittet? Hvordan kan vi etterleve prinsippet i vår omgang 
med andre, i og utenfor kirken?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BEVARE KIRKENS ENHET

Les 2 Tim 2,15 og Tit 1,9. Hvilke oppgaver skal en trofast kirkeleder og eldste ta 
seg av?

Legg merke til betydningen av å bevare læren ren. Det er viktig for samholdet, for 
mer enn noe annet er det kanskje læren som forener oss. Vi har ulik bakgrunn og 
kultur, og vår enhet i Kristus bygger på vår forståelse av sannheten som Kristus har 
gitt oss. 

«Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og 
Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde: Forkynn Ordet, stå klar i 
tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig 
undervisning! For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, 
men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de 
vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter» 
(2 Tim 4,1–4).

Paulus setter fokus på Jesu gjenkomst og dommens dag. Han bruker sin gudgitte 
myndighet (se 1 Tim 1,1) til å gi Timoteus dette rådet. I de siste dager, med mange 
falske læresetninger og tiltagende umoral skal Timoteus forkynne Guds ord. Det er 
det han er kalt til. 

Som lærer skal han overbevise, irettesette og formane. Verbene minner om den 
veiledningen som Skriften gir (2 Tim 3,16). Timoteus skal følge, lære og gjennom-
føre det han finner i Skriften og vise tålmodighet i prosessen. Strenge irettesettelser 
fører sjelden synderen til Kristus. Timoteus ville bli en samlende kraft i kirken hvis 
han fulgte Paulus’ råd og gjorde det under Den hellige ånds veiledning og med en 
tjenerleders innstilling.

Hvordan kan vi hjelpe våre ledere med å bevare enheten i menigheten? Hvordan 
kan vi virke samlende og ikke splittende, også når det hersker uenighet?
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MENIGHETSTUKT

Et av kirkens problemer er å håndtere disiplin. Dette er et tema som vi lett kan 
misforstå. Disiplinens bidrag til å bevare kirkens enhet er iblant et ømt tema og kan 
lett misforstås. Men bibelsk sett dreier det seg om to ting: å beskytte læren og bevare 
menighetens liv og praksis. 

Vi har sett at NT betoner det å bevare lærens renhet i lys av frafall og falsk lære. 
Det samme gjelder menighetens gode navn og rykte ved å være på vakt mot umoral, 
uærlighet og moralsk fordervelse. Derfor sies det at Skriften er «nyttig til opplæring, 
tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd» (2 Tim 3,16).

Les Matt 16,19 og 18,15–20. Hvilke prinsipper ga Jesus når det gjelder å formane 
dem som har gjort noe galt? 

Bibelen støtter opp om vårt ansvar overfor hverandre i det åndelige og moralske 
liv. Et av menighetens kjennetegn er jo dens hellighet eller atskillelse fra verden. I 
Bibelen er det mange eksempler på vanskelige situasjoner hvor kirken måtte gå til 
aksjon mot umoralsk oppførsel. Kirken må ha moralnormer. 

Hva sier disse tekstene om å ta opp vanskelige problemer i menigheten?  
Matt 7,1–5; Gal 6,1.2.

Vi kan ikke underkjenne Bibelens lære på dette feltet. Ellers er vi ikke tro mot Guds 
ord. Men merk at mange av formaningene må ha en frelsende hensikt. Vi må også 
huske at vi alle er syndere som trenger nåde. Hvis vi benytter menighetstukt, må vi 
gjøre det i ydmykhet og med vår egen syndighet for øye.

Hvordan kan vi handle mer i tråd med frelserens sinnelag heller enn for å straffe?

__________________________________________________________________________________________________________________
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ORGANISASJON OG MISJON

Vi er organisert som menighet for å misjonere. Vi er ikke bare en klubb for likesin-
nede som samles og støtter hverandre i troen. Vi skal å gi verden den sannheten som 
vi selv har blitt begeistret for. 

I Matt 28,18–20 leser vi Jesu siste instrukser for disiplenes oppdrag i verden. Finn 
nøkkelordene. Hva betyr de for dagens menighet?

Det er fire nøkkelord i Jesu misjonsbefaling. Grammatisk sett er hovedordet «å gjøre 
til disipler». De andre tre verbene viser hvordan dette kan gjøres. Folk blir disipler 
når kristne går til alle folkeslag for å forkynne evangeliet, døpe dem og lære dem å 
holde det som Jesus sa.

Når menigheten følger befalingen, blir Guds rike større, og stadig flere av alle 
folkeslag tar imot Jesus som frelser. Deres lydighet mot hans befalinger om å bli 
døpt og følge hans lære, skaper en ny, global familie. De nye disiplene får også løftet 
om Jesu nærvær hver dag, mens de selv gjør flere til disipler. Jesu nærvær er Guds 
nærvær. Matteusevangeliet innledes med kunngjøringen om at Jesu fødsel handler 
om «Gud med oss» (Matt 1,23) og ender med løftet om Jesu fortsatte nærvær til han 
kommer tilbake.

«Kristus sa aldri at disiplene ville få en enkel oppgave ... Kristus forsikret at 
han ville kjempe sammen med dem. Om de bare gikk ut i tro, ville de være under 
allmaktens beskyttelse. Han oppfordret dem til å være modige og sterke, for én som 
er sterkere enn engler, ville stå i rekkene sammen med dem, og det var lederen for 
himmelens hær. 

Kristus la alt til rette for deres arbeid og påtok seg selv ansvaret for at det skulle 
lykkes. Så lenge de var lydige mot hans ord og samarbeidet med ham, kunne de ikke 
mislykkes.» – Alfa og Omega, bind 6, side 24 [AA 29].

Tenk over betydningen av løftet om Jesu nærvær hos sitt folk til han kommer. 
Hvilke følger burde løftet få for oss når vi forsøker å følge befalingen som Jesus 
har gitt oss?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

“Individual Responsibility and Christian Unity,” side 485–505 i Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers; “Unity in Diversity,” side 483–485 og “Church 
Discipline,” side 498–503 i Gospel Workers. Les artiklene “Church”, side 707–710, 
og “Church Organization”, side 712–714 i Ellen G. White Encyclopedia. 

«Prinsippene for godt lederskap gjelder i alle slags samfunn, også kirken. Men kir-
kelederen må være mer enn en leder. Han må også være en tjener.

Det er en tilsynelatende motsetning mellom det å være leder og å være tjener. 
Hvordan kan man lede og tjene på samme tid? Har ikke lederen et ærefullt verv? Gir 
han ikke ordrer og forventer lydighet? Hvordan kan han da stå lavere og være tjener, 
motta ordrer og utføre dem?

For å løse paradokset må vi se på Jesus. Han er det beste eksempel på prinsip-
pet om lederen som tjener. Hele hans liv var han en tjener. Og samtidig var han den 
største lederen verden noen sinne har sett.» – G. Arthur Keough: Our Church Today: 
What It Is and Can Be (1980), side 106.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva er en tjenerleder. Kan vi finne dette prinsippet i den sekulære verden? 

2.  Les Matt 20,25–28. Hva forteller dette om hva Gud mener med stor (Matt 
20,26), og hvordan ordet forstås av verden? 

3.  En av kirkeledernes oppgaver er å bevare samholdet. Hva bør vi gjøre når 
kirkens ledere svikter og ikke er et godt eksempel?

4.  Hvorfor er det viktig at kjærlighet og nåde preger menighetstukt? Hvorfor bør 
vi alltid ha Matt 7,12 i tanke i slike tilfeller?

Sammendrag
God menighetsorganisasjon er viktig for kirkens misjon og de troendes enhet. 
Kristus er kirkens leder, og kirkeledere skal følge hans eksempel når de leder Guds 
folk. Enheten bevares gjennom trofast undervisning i Guds ord og ved å være tro 
mot Ordet.
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BØNN FOR SAVNET SØSTER
Ann Phongchan (38), Thailand

Ann mediterte ofte i templet i en landsby på grensen til Laos. Iblant sov hun der. Hun hadde 
hørt at arbeidsprogrammet ved adventistenes Mission College 15 timer unna dekket 

skolepengene. ”Vi er fattige, og jeg må studere,” sa hun til moren. På skolen fordypet Ann seg i 
studiene og arbeidet. Hun deltok i sabbatsskolen for å bli bedre i engelsk. Der fikk hun høre om 
bønnens makt.

”Gud kan utrette mirakler for enhver,” sa læreren. ”Stol på ham og følg ham, så vil han 
velsigne deg når du ber.” Ann trodde ham ikke. ”Gud svarer hvis du ber av hele ditt hjerte,” sa 
læreren. Ann trodde likevel ikke.

I sommerferien gikk hun seg bort i et stormarked ikke langt hjemmefra. Hun skulle treffe 
moren kl 16.30 og ta bussen til Mission College. Men hun fant ikke møtestedet. Hun lette febrilsk 
til kl. 17. Da husket hun lærerens ord om bønn. Hun prøvde: ”Herre, hvis du virkelig vil ha meg 
på ditt sted og kjenne deg bedre, så vis meg hvor mor er,” sa hun.

Da hun åpnet øynene, sto mor der. Ann kom med bussen. Den var forsinket på grunn av en 
teknisk feil. ”Det forbløffet meg,” sa Ann. ”Det var første gang jeg opplevde Guds kraft.”

Mor flyttet til Bangkok for å være nærmere datteren, og hun hadde med Anns lillesøster. En 
dag ringte mor gråtende: ”Søsteren din er borte. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.” Ann ba hele 
veien til Bangkok. Søsteren hadde stukket av etter en krangel med moren. ”Kan du lete etter 
henne,” spurte mor. ”Jeg har lett overalt hele dagen.”

Ann lette i tre dager uten hell. På vei hjem stoppet hun utenfor en klesbasar. En kvinne rørte 
ved henne. ”Jeg skal hjem,” sa Ann. ”Du trenger ikke lete etter den du leter etter,” sa den frem-
mede. Ann så på henne. ”Jeg leter ikke etter noen, jeg skal hjem.” Kvinnen tidde et øyeblikk. Så 
sa hun: ”Om to-tre dager kommer hun hjem. Du trenger ikke lete.” ”Jeg leter ikke etter noen,” sa 
Ann bestemt. Kvinnen smilte og satte seg på fortauet.

Da Ann kom hjem to dager senere, var søsteren der. Ann skyndte seg av sted for å finne den 
fremmede. Borte. Ann kom også neste dag, men hun var ikke å se. Bønnesvaret fikk Ann til å 
tenke. Senere ble hun døpt og ble misjonslærer. I dag er hun rektor ved Adventist International 
Mission School i Korat.

En del av offeret 13. sabbat vil gå til å utvide skolen i Korat med videregående klasser. Takk 
for misjonsofferet.

Du kan se Ann her: bit.ly/Ann-miracles

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.
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Bakgrunnsstoff
Joh 14,1–3; Jes 11,1–10; Åp 21,1–5; 1 Tess 4,13–18; Åp 22,1–5; Jes 35,4–10. 

Minnevers
Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet 
bor (2 Pet 3,13).

Jesu har lovt å komme tilbake. Vårt håp kretser om dette løftet og dets betydning. 
Når Kristus kommer i himmelens skyer, skal alt jordisk og menneskeskapt feies bort. 
Etter tusen år i himmelen skal jorden bli renset og bli de frelstes hjem når de endelig 
er gjenforent med sin Herre og med hverandre. 

Håpet om Kristi gjenkomst er et viktig tema i NT, og i århundrer har de troende 
lengtet etter oppfyllelsen av løftet. Vi venter også på hans gjenkomst. 

I det siste studiet ser vi på dette løftet og hva det betyr for kristen enhet. Vår en-
het i Kristus utfordres ofte av våre begrensninger og svakheter. Men vi trenger ikke 
lenger å lete etter løsninger på fragmenteringen, for det skal ikke være noen split-
telser. Når Jesus kommer, skal vi være ett med Herren, gjenforent som én familie.
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VISSHETEN OM KRISTI GJENKOMST

Joh 14,1–3 er det best kjente løftet om Jesu gjenkomst. Hva sies om de frelstes liv 
på den nye jord? 

De første kristne så Jesu gjenkomst som det «salige håp» (Tit 2,13). Da skulle 
Skriftens profetier og løfter oppfylles. Alle som elsker Kristus, ser frem til dagen da 
de skal være sammen med ham. Disse versene uttrykker nærhet til Jesus, men også 
til hverandre.

Vi tror på løftet fordi Bibelen lover at det vil bli oppfylt. Jesus sier: «Jeg kommer 
tilbake» (Joh 14,3). Kristi første komme var forutsagt, og det var også hans annet 
komme, også i GT. Før syndfloden fortalte Gud patriarken Enok at Messias’ komme 
i herlighet ville gjøre slutt på synden. Han profeterte: «Se, Herren kommer med sine 
hellige engler i tusentall for å holde dom over alle og kreve hvert menneske til regn-
skap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet 
mot ham, disse gudløse synderne» (Jud 14.15).

Tusen år før Jesus kom til vår verden, profeterte David om at Messias skal samle 
Guds folk til ett. «Vår Gud kommer, han tier ikke. Foran ham går en fortærende ild, 
omkring ham stormer det sterkt. Han kaller på himmelen der oppe og på jorden, for 
han vil dømme sitt folk. Samle mine trofaste hos meg, de som med offer har sluttet 
pakt med meg» (Sal 50,3–5).

Jesu gjenkomst er knyttet til hans første komme. Profetiene som forutsa hans fød-
sel og verk (f.eks. 1 Mos 3,15; Mi 5,2; Jes 11,1; Dan 9,25.26), er grunnlaget for vårt 
håp om hans annet komme. Kristus har «åpenbart seg én gang for alle ved tidenes 
ende for å ta bort synden ved sitt offer ... slik er også Kristus ofret én gang for å bære 
syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for 
syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham» (Hebr 9,26,28).

Hvordan kan du finne håp og trøst i løftet om Jesu gjenkomst?

__________________________________________________________________________________________________________________
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LØFTET OM GJENOPPRETTELSEN

Les Jes 11,1–10. Hvilket løfte fikk Israel, og hva sier det om de frelstes evige 
bosted?

Bibelen starter med historien om jordens skapelse (1. Mos 1.2). Adam og Eva ble 
betrodd en vakker og harmonisk verden. En fullkommen verden som Gud hadde 
skapt. Bibelens to siste kapitler taler også om at Gud skaper en fullkommen og 
harmonisk verden for de frelste (Åp 21; 22), men denne gangen er det mer riktig å si 
gjenskape, at jorden fornyes etter syndens herjinger.

Bibelen sier at de frelstes evige hjem blir et virkelig sted, ikke en fantasi. De kan 
se, høre, lukte, berøre og føle et nytt liv. Profetien i Jes 11 forutsier Messias’ komme, 
som starter en ny æra. Han vil gjøre slutt på all vold og innlede en evig fred. Guds 
rike på den nye jord vil gi universell harmoni.

Les Åp 21,1–5. Hva blir borte for alltid som et resultat av denne harmonien? 

Ellen White skrev om hva de frelste har i vente: «Etter som evigheten går, vil de få 
rikere og mer strålende åpenbaringer av Gud og Kristus. Etter som kunnskapen øker, 
vil også kjærligheten, ærbødigheten og lykken vokse. Jo mer menneskene lærer om 
Gud, desto større blir deres beundring. Når Jesus viser dem frelsens hemmeligheter 
og alt det utrolige som har skjedd i den store konflikten med Satan, vil de frelstes 
hjerter slå med større hengivenhet, og de spiller på gullharpene med fastere hånd, 
og titusener på titusener av stemmer forener seg i det mektige lovsangkoret.» – The 
Story of Redemption, side 432, 433. 

Hvordan kan vi alt nå forstå Guds vesen? Hvordan kan et liv i harmoni og enhet 
med andre si oss noe om Guds karakter og natur alt nå?

__________________________________________________________________________________________________________________
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OPPSTANDELSEN OG GJENOPPRETTELSEN AV RELASJONER

Fra kirkens første tid har løftet om Kristi gjenkomst holdt motet oppe hos de troende 
i tunge tider. Tross kamp,   sorg og smerte hadde de håpet om Kristi gjenkomst.

Les 1 Tess 4,13–18. Hvilke løfter inneholder avsnittet? Hva sier dette håp om gjen-
opprettelsen av relasjoner?

Kristi annet komme får store følger. Når Guds rike kommer, samles de utvalgte inn. 
«Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra 
de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre» (Matt 24,31). 
Da skal de rettferdige døde stå opp til udødelighet (1 Kor 15,52.53). «De døde i 
Kristus skal stå opp først» (1 Tess 4,16). Dette er øyeblikket vi alle har ventet på. De 
oppstandne blir gjenforent med dem som har savnet dem. Paulus utbryter: «Død, 
hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» (1 Kor 15,55).

De legemer som kommer opp i oppstandelsen, er ikke syke, gamle og vansirede 
som da de gikk ned i graven, men nye, udødelige og fullkomne som ikke lenger 
bærer syndens og forfallets merker. De oppstandne hellige opplever fullendelsen av 
Kristi gjenreisningsverk og avspeiler Guds fullkomne bilde slik det skulle ha vært 
fra skapelsen av (1 Mos 1,26; 1 Kor 15,46–49).

Når Jesus kommer og de frelste døde står opp, blir de rettferdige som lever på 
jorden, forvandlet og får nye, fullkomne kropper. «For det forgjengelige må bli kledd 
i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet» (1 Kor 15,53). Så skal 
de to gruppene «bli rykket bort sammen ... i skyene for å møte Herren i luften. Og så 
skal vi være sammen med Herren for alltid» (1 Tess 4,17).

I vår vitenskapelige tidsalder prøver også noen kristne å finne en naturlig forkla-
ring på alt, også «mirakler». Hva lærer løftet om oppstandelsen oss? Hvorfor er 
det bare Guds overnaturlige inngrep som kan frelse oss? 
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EN NY JORD

«Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen 
skal tenke på dem» (Jes 65,17). Både Jesaja og Johannes (Åp 21,1) fikk se den nye 
jord.

Tenk på Johannes’ beskrivelse av det nye Jerusalem i Åp 21,2.9–27. Hva innebærer 
disse versene om den enhet og harmoni som skal herske i denne byen?

Les Åp 22,1–5 . Livets elv som strømmer ut fra Guds trone og livets tre som vokser 
ved elven, er to viktige landemerker i den nye byen. Hva blir deres funksjon på den 
nye jord?

Livets tre, som Adam mistet tilgang til da han syndet (1Mos 3,22–24), skal stå i det 
nye Jerusalem. Adgangen til treet er et løfte til dem som seirer (Åp 2,7). Det at den 
har tolv slags frukt, en ny for hver måned (Åp 22,2), kan tyde på at i den nye jord, 
«fra nymånedag til nymånedag, fra sabbat til sabbat, skal alle mennesker komme og 
tilbe for mitt ansikt, sier Herren» (Jes 66,23). Henvisningen til «legedom for fol-
kene» understreker også Guds plan om å fjerne alle stengsler mennesker imellom og 
la menneskeheten få tilbake sitt opprinnelige formål: å gjenreise alle folk, stammer 
og nasjoner i en udelt familie som lever i harmoni og fred og enes om å ære Gud.

«’Legedom for folkene’ er en billedlig fjerning av alle nasjonale og språklige 
skiller. ... Bladene på livets tre helbreder spliden mellom folkene. Folkeslagene er 
ikke lenger ‘hedninger’. De er forent i én familie som Guds sanne folk (se 21,24–26). 
Det som Mika foregrep århundrer i forveien, blir nå oppfylt: ‘Folk skal ikke løfte 
sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig, men enhver skal sitte under sin vin-
stokk og sitt fikentre, ingen skal skremme dem’ (Mi 4,3–4; Jes 2,4). Der ved livets 
elv skal de frelste ‘be hverandre inn under vinstokk og fikentre’ (Sak 3,10). Bladene 
på treet kan helbrede sår av alle slag – enten de er rasistiske, etniske, stammeart-
ede eller språklige – som har splittet menneskeheten i uminnelige tider.» – Ranko 
Stefanovic: Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation, side 
593.
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LIVET PÅ DEN NYE JORD

Les Jes 35,4–10; 65,21–25. Hvor forskjellig blir livet fra det vi opplever nå? 

Flere steder i Jesajas bok leser vi om nye ting: «noe nytt» (42,9; 43,19; 48,6), «en 
ny sang» (42,10), «et nytt navn» (62,2). Det nye i kapittel 65 er en ny verdensorden. 
Det er fred og harmoni blant alle Guds skapninger. Paktens forbannelser over landet 
for ulydighet og opprør (se 3 Mos 26,14–17; 5 Mos 28,30) skal slettes for alltid fordi 
synden ikke er mer. I stedet vil det være en overflod av velsignelser, hus å bo i og 
mat å spise.

Hvordan blir det å leve på et slikt sted? Noen lurer på om vi vil gjenkjenne 
slekt og venner når vår kropp blir udødelig og formet etter Guds bilde. Etter Kris-
ti oppstandelse kjente disiplene ham. Maria kjente stemmen hans (Joh 20,11–16). 
Thomas gjenkjente Jesu fysiske utseende (Joh 20,27.28). De to disiplene fra Emmaus 
kjente hans væremåte ved middagsbordet (Luk 24,30.31.35). Så hvis kroppen vår 
skal likne Jesu oppstandne kropp, vil vi nok gjenkjenne hverandre, og vi kan se 
frem til en evighet av fornyede relasjoner. Vi kan sikkert gå ut fra at vi skal fortsette 
forholdet til dem vi kjenner og elsker og er der sammen med oss.

«Der skal de frelste forstå fullt ut, slik Gud kjenner dem fullt ut. Kjærlighet 
og sympati som Gud selv har lagt ned i sjelslivet, skal der komme til uttrykk på 
den sanneste og fineste måten. Den rene samhørighet med hellige vesener, det 
harmoniske fellesskap med engler og de trofaste fra alle tidsaldrer som har «vasket 
sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod», de hellige bånd som forener hele 
familien i himmelen og på jorden, er alt sammen en del av de frelstes lykke.» – Alfa 
og Omega, bind 8, side 174 [GC 677].

«Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir 
vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære, er lette, 
og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi 
har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usyn-
lige er evig» (2 Kor 4,16–18). Hvordan kan vi lære å gripe det usynlige og evige i 
en verden som er så flyktig?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

“ ‘Behold, I Come Quickly,’ ” side 355–359 i Counsels for the Church. Les artiklene 
“Resurrection,” side 1082–1084 og “Heaven and New Earth,” side 863, 864 i The 
Ellen G. White Encyclopedia.

«Herrens oppstandelse og himmelfart er et sikkert bevis for at Guds hellige skal 
seire over døden og graven og et løfte om at himmelen er åpen for dem som vasker 
karakterens klær og gjør dem hvite i Lammets blod. Jesus steg opp til Faderen som 
menneskehetens representant, og Gud vil la dem som gjenspeiler hans bilde, få se 
ham og være hos ham.

Der er det er boliger for jordens pilegrimer. Det er kapper til de rettferdige, med 
herlighetskroner og seierspalmer. Alt i Guds forsyn som har forvirret oss, vil bli 
oppklart i den kommende verden. Det som er vanskelig å forstå, skal få sin forkla-
ring. Nådens mysterier skal åpne seg for oss. Der vår begrensede hjerne bare så 
forvirring og brutte løfter, skal vi se den mest fullkomne og vakre harmoni. Vi skal 
vite at en uendelig kjærlighet la til rette de tyngste opplevelsene. Når vi fatter hans 
omsorg som gjør at alt tjener til det gode for oss, vil vår glede overgå all forstand.»  
– Counsels for the Church, side 358.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Andre kristne tror også på Jesu annet komme i bokstavelig forstand. Så hva 

er så spesielt med adventistens håp om Kristi gjenkomst? 

2.  En fisk sa til en annen: «Hvordan er vannet?» Den andre fisken svarte: «Hva 
er vann?» Vi kan bli så vant til ting at vi ikke skjønner hvor vanlige de er. For 
eksempel: Hvordan kan vi som er syndere og lever i en syndig verden, fatte 
hvordan livet blir i en ny himmel og en ny jord? Hvorfor bør vi likevel prøve å 
forestille oss hvordan det blir?

3.  Uansett hvordan livet blir på den nye jord, vil vi leve i enhet med alle. Hva kan 
vi gjøre for å forberede oss på dette? 

Sammendrag
Bibelen taler om den tid da jorden skal bli gjenskapt og syndens herjinger slettes for 
alltid. Endelig skal mennesket bli slik det var ment å være, og alle skal leve i har-
moni. Vår åndelige enhet i Kristus er ikke fullkommen her og nå, men da skal den 
bli en levende og evig realitet.
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FREMTIDIGE PROSJEKTER:
Offeret 13. sabbat neste kvartal går til to land:
Mosambik
• Utvide kost- og ernæringsavdelingen på 
Mozambique Adventist University, Beira
• Bygge barnehjem for barn som har mistet 
foreldre i HIV/AIDS, i Nampula
• Bygge grunnskole i Milange

São Tomé og Príncipe
• Bygge rehabiliteringssenter i São Tomé
• Bygge ny kirke i São Tomé
• Bygge auditorium på K-12-skole i São Tomé

Barneprosjekt: Portugisiske bibler til barn fra 
fattige hjem i Mosambik og São Tomé

29 .  desember

TRETTENDE SABBAT – VANSKELIG SINN
Ann Phongchan (38), Thailand

Dette kvartalet har vi truffet mennesker fra Myanmar, Kambodsja, Indonesia, Øst-Timor og Thai-
land. I dag får vi nok en fortelling fra Thailand.

Helt fra barndommen har Ann vært sta, med et vanskelig sinn. Så da hun begynte på Mission 
College, fulgte moren etter for å holde øye med henne. ”Mor stolte ikke på meg,” sa Ann. 

”Hun var redd jeg skulle komme i fengsel på grunn av temperamentet. Ann lærte å be på college, 
hun fikk bønnesvar og ble døpt. Ikke-kristne venner ertet: ”Så dum du er,” sa én. ”Du har blitt med 
i en sekt,” sa en annen. ”Jeg er ikke dum,” sa Ann. Jeg valgte å være kristen, og det skal jeg være.” 
Det var verre med mor. Hun ble sint og nektet henne å gå i kirken. Hun måtte sove i templet. Ann 
nektet da moren sa at hun skulle skrive et brev til familieguden. ”Jeg har bare én Gud nå,” sa hun. 
Mor var rasende og stengte henne inne i huset i Bangkok. Ann kunne ha stukket av, men gjorde ikke 
det. Hun stelte i huset og leste i Bibelen. En dag spurte mor: ”Kommer du tilbake til vår gud?” ”Nei, 
jeg stoler på Herren. Beklager, mor.” ”Fint, du kan gå i din kirke,” sa mor. Ann gikk, og mor ba om 
å få bli med. Hun smilte og var glad. Først senere fikk Ann vite hvorfor: ”Jeg har fått en ny datter.” 
Ann sa at det var Guds kraft. ”Før var jeg hissig, men mor så ikke det i meg lenger.” 

I dag er Ann rektor på Adventist International Mission School i Korat. En del av offeret i dag 
går til å utvide skolen til også å omfatte videregående skole. Takk for gavene.

Ann forteller: ”En venn flyttet til Australia og ba meg besøke hennes foreldre et godt stykke fra 
der jeg bor. Jeg tok en drosje til busstasjonen. Underveis sa sjåføren: ”Jeg kan ikke kjøre deg dit. Jeg 
skaffer en annen.” Neste drosje kjørte til feil sted. Den tredje tok nesten tre timer til stasjonen. Jeg 
var så sint at jeg ikke ville snakke med noen. Etter å ha roet meg, løste jeg billett og ventet på neste 
buss. Underveis til min venns foreldre så vi en ille tilredt buss. Sjåføren vår stoppet og tok bilder. 
Han sa at flere passasjerer døde i kollisjonen. ”Det var bussen før vår,” sa han. Uten forsinkelsene 
ville jeg ha vært på den bussen. Foreldrene var lettet over å se meg. ”Vi var så redde, for vi trodde 
du var på den bussen,” sa moren. ”Gud er god,” sa jeg og fortalte om hendelsen. De var ikke kristne, 
men faren sa: ”Gud, eller din skytsengel, må være fantastisk!” Gud er virkelig glad i meg.

Anns fulle navn er Saengsurin Phongchan. Du kan se henne her: bit.ly/Ann-miracles

Se faktainformasjon om landet bak i heftet.



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/
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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 - - -



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

1. KVARTAL 2019
Temaet for neste kvartal er Åpenbaringsboken, som ble skrevet av disippelen Johannes 
da han var fange på øya Patmos. En sabbat fikk han et uventet besøk. Jesus kom for å 
oppmuntre disippelen han hadde kjær. I en serie med syn fikk han se kirkens historie og 
hva menighetene måtte tåle før Jesus kom igjen, men kanskje enda viktigere fikk han nå 
også se noen av de tingene Gud ville gjøre for folket sitt i denne perioden. Det Johannes 
fikk se, skrev han ned som Jesu Kristi åpenbaring (Åp 1,1). 

Forfatteren av bibelstudiematerialet, Ranko Stefanovic, er professor i teologi på 
Andrews University. Han har spesialisert seg på Johannes åpenbaring. Gjennom dette 
bibelstudiet har det vært hans ønske å legge til rette for at vi skal bli bedre kjent med 
Jesus. 

1. uke
Tema: Evangeliet fra Patmos
Minnevers: Åp 1,3
Bibeltekster: Åp 1,1-8; Joh 14,1-3; 5 Mos 29,29; Joh 14,29; Rom 1,7; Fil 3,20;  
Dan 7,13-14

2. uke
Tema: Blant lysestakene
Minnevers: Åp 2,7
Bibeltekster: Åp 1,9-18; Apg 7,54-60; Matt 12,8; 2 Mos 20,11; Dan 10,5; Åp 1,20;  
Åp 2,1-7

2. KVARTAL 2019
Familien

3. KVARTAL 2019
Tjenende forkynnelse

4. KVARTAL 2019
Esra og Nehemja

Temaene er arbeidstitler og endringer kan derfor forekomme.



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

Takk for at du har påtatt deg den viktige oppgaven som gruppeleder/tilrettelegger 
for bibelstudier i din menighet! Her er tips og ideer til forberedelsene:

I Danmark prøver man noe nytt og spennende dette kvartalet. På deres nettside 
ligger en oversettelse av det tyske bibelstudiematerialet. Det følger temaet for ver-
denskirken, men man har skrevet leksene selv, se https://adventist.dk/adventister/
bibelstudie

Hvis du er interessert i å finne sabbatsskoleleksen på et annet språk, eller lek-
sehjelpene utarbeidet for lærere, finnes dette via dette nettstedet (det er ikke en 
offisiell «adventistside», men de som driver siden, har samlet mange ressurser på 
ett sted):  
www.ssnet.org

Misjonsfortellingene som film, Mission Spotlight
Hvert kvartal er alle misjonsfortellingene tilgjengelige som film, med norsk tale. 
Du finner fortellingene for dette kvartalet her:  
http://www.hopechannel.no/on-demand/episoder/ml/mission-spotlight-q2/

Bibelstudiet på TV
Hope Channel sender bibelstudiet på TV hver uke, og i tillegg er det tilgjenge-
lig on demand via nettsiden deres, se http://www.hopechannel.no/  NB! Dette er 
norske programmer!

Du kan også velge å se bibelstudiet på andre språk via Hope Channel. Her er en 
link til Derek Morris’ bibelstudieprogram: http://hopess.hopetv.org/

Hjelp for bibelstudieledere på norsk
Hver uke lages det tips til bibelstudiet. Disse sendes ut som e-post, og du kan 
starte abonnement slik: Send en blank e-post til: leksehjelp-subscribe@listserver.
no fra den e-postkontoen du vil motta utsendelsene til. Ved start av abonnementet 
vil du motta en e-post som må bekreftes av deg. Ved problemer, send en e-post til 
postmaster@adventist.no.



Jeg går og leker med noen tanker om at vi kanskje burde lage noen alternative 
bibelstudier som et supplement. Hvis du har noen gode ideer, hører jeg gjerne fra 
deg. Jeg bidrar også gjerne til en inspirasjonssamling om sabbatsskolen/bibelstu-
diene i menigheten. Hvis din menighet kunne tenke seg å være vertskap for en 
kursdag for flere menigheter, kan jeg eventuelt være behjelpelig med arrangemen-
tet og å skaffe en eller flere kyndige kursholdere. Ta kontakt med meg på epost 
eller telefon.

Hilsen fra Nina Myrdal, leder for sabbatsskoleavdelingen
E-post: nina.myrdal@adventist.no
Tlf. 32 16 16 75

Lykke til med bibelstudiene!
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Divisjonen for Sør-Asia og Stillehavet

UNION KIRKER GRUPPER MEDLEMMER FOLKETALL

Bangladesh unionsmisjon 123 292 30 394 162 911 000

Sentralfilippinske unionsdistrikt 1262 554 182 568 20 659 232

Østindonesiske unionsdistrikt 893 260 118 153 26 749 089

Myanmar unionsmisjon 233 106 31 570 52 414 000

Nordfilippinske unionsdistrikt 1480 407 358 156 56 965 924

Pakistanske unionsavsnitt 118 68 12 041 203 447 000

Sørfilippinske unionsdistrikt 2047 1033 511 563 24 946 844

Sørøstasiatiske unionsmisjon 358 433 90 343 217 712 000

Vestindonesiske unionsmisjon 843 351 104 201 232 698 911

Sri Lanka-misjonen 37 21 3116 21 163 000

Øst-Timor-misjonen 1 2 573 1 266 000

SUM 7395 3527 1 442 678 1 020 933 000 

PROSJEKTER

1   Helsesenter i Lahore, Pakistan

2   Språkskolen Namthipsavan Language School i Ngoy, Phonsavanah, Laos

3   Adventist International Mission School i Korat, Thailand

4   Essential Life Center i Battambang, Kambodsja

5   Ungdomssenter, Peninsular Malaysia

7   Språkopplæringssenter, Lake Sebu, Filippinene

BARNEPROSJEKT

6   Elleve klasserom til barnesabbatsskolen i Sarawak, Malaysia



Adventistkirken er i gang med et verdensomspennende, modig initiativ kalt 
«Alle engasjert» (på engelsk Total Membership Involvement – TMI). Alle som 
har tilknytning til Adventistkirken, utfordres til å engasjere seg med å gjøre 
Gud kjent ved å bygge broer gjennom ord og gjerninger. «Glem ikke å gjøre 
godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud» (Hebr 13,16). Under 
er noen ideer til hvordan du kan engasjere deg. 
1.  Send små oppmuntringer. Du kan oppmuntre dine venner ved å sende en 

SMS fra en mobiltelefon. Du kan gi dem en oppmuntrende beskjed, en 
innbydelse, en forsikring om at du ber for dem, en kjærlighets-hilsen. Du 
kan også sende melding på Messanger, en koselig Snap, en e-post, eller et 
alminnelig brev. Bruk de små hjelpemidler, det kan gjøre en stor forskjell!

2.  Takk vaskehjelpen eller vaktmesteren på jobben/skolen for innsatsen de 
gjør.

3.  Når du er på reise og ser noen som strever med bagasje og barn, tilby deg å 
hjelpe.

4.  Smil til folk. Det er kanskje den oppmuntringen de trenger akkurat der og 
da.

5.  Vær med og arranger et vegetarisk matlagingskurs, en språkskole, speider-
lag, gymsalkveld eller lignende.

6.  Spør deg selv om det du har tenkt å si om andre, helt sikkert er sant, opp-
byggelig og nødvendig å dele. Hvis det ikke er tilfelle, så bør du ikke si noe.

7.  Engasjer barn og tenåringen i menigheten i møteledelse, sang, teknikk, opp-
tredener, kollektopptak, å ønske velkommen ved døren, tale og så videre. 
Når barna har noe å gjøre, føler de seg hjemme i menigheten, og veien er 
kortere for å bli medlemmer.

8.  Tilby din tjeneste hvis menigheten trenger noen til å ha bibelstudier med 
interesserte personer. Er du usikker på hvordan du gjør det, så spør pastoren 
om du kan bli med ham/henne og lære.
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Fakta og misjonshistorie

MYANMAR
Myanmar har 233 kirker og 30 920 medlemmer. Med en befolkning på 52 414 000 blir det ett 
medlem for hver 1695. person.

I Myanmar har adventistene to predikantskoler, et forlag og en korrespondanseskole.
Adventistene kom til Myanmar (Burma) i 1902, da Herbert B. Meyers og A.G. Watson 

kom til landet for å selge bøker og abonnementer på Oriental Watchman blant europeerne og 
engelsktalende burmesere. Kort etter at han kom, traff Meyers en kristen kvinne som het Daw 
May. Ved å lese Bibelen var hun blitt overbevist om at den syvende dag er den sanne hviledag. 
Hennes bror, Maung Maung, drev evangelisering blant burmeserne. Han arbeidet for egen reg-
ning og samlet en gruppe nyomvendte. I 1904 reiste de nye troende penger for å finansiere en 
fast predikant, og Maung dro til generalforsamlingen av adventistarbeidere i India for å be om 
en arbeider. Som svar ble Heber H. Votaw utsendt fra India, og Burma-misjonen ble opprettet i 
1905.

Myanmar het Burma fram til 1989, da militærjuntaen omdøpte landet til Myanmar. Hoved-
staden Rangoon ble Yangon.

Både menn og kvinner i Myanmar anvender en gul masse fra barken av thanakha-treet 
som kosmetikk. Brukt på ansiktet blir dette en effektiv solkrem som også strammer huden og 
hindrer at den virker oljeaktig.

Et typisk måltid i Myanmar inkluderer dampet ris, fisk, kjøtt, grønnsaker og suppe servert 
samtidig. Folk former ris til en liten ball med fingertuppene og blander den så med ulike retter.

Den tradisjonelle burmesiske kjolen kalles longyi, et skjørt som både menn og kvinner går i. 
Menn knytter det foran, og kvinnene folder stoffet og fester det på siden.

Intha-folket på Inle-sjøen dyrker grønnsaker på flytende øyer, som er en samling av flytende 
gress og vannhyasinter. Disse flytende hageøyene kan skjæres løs, omplasseres og flyttes av 
båter og til og med selges som jordstykker.

Vannfestivalen i Myanmar (også kjent som Thingyan) er en fire dager lang vannkamp som 
foregår over hele landet under nyttårsfeiringen. Thingyan er landets største arrangement og en 
populær festival for både fastboende og turister.

Fjellene i Myanmar inneholder mange verdifulle steinslag. Rundt 90 prosent av verdens 
rubiner kommer fra landet. Safirer og jade er det også rikelig av.

Chinlone er den tradisjonsrike nasjonalsporten i Myanmar. Den er ikke konkurransepreget. 
Vanligvis spiller seks personer sammen som ett lag. Ballen som brukes, er normalt laget av 
håndvevd rotting. I likhet med basse spilles det ved at man sender ballen mellom seg i en sirkel 
uten å bruke hendene. Poenget er å unngå at ballen treffer bakken mens de hele tiden sender 
den frem og tilbake så kreativt som mulig. Chinlone er et kjapt spill, men det skal være under-
holdende og flytende, som en slags dans.
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THAILAND
Thailand-misjonen har 52 menigheter og 15 385 medlemmer. Med en befolkning på 65 323 000 
har Thailand bare ett medlem for hver 4245. person.

Syvendedags-adventistenes lære kom til Thailand i slutten av 1906 eller tidlig i 1907, da 
R.A. Caldwell solgte litteratur i Bangkok i noen uker. Over ti år senere meldte kolportører fra 
misjonsskolen i Singapore at det var en gruppe sabbatsholdere der da de arbeidet i Bangkok 
med kinesiske bøker. Denne rapporten førte i 1919 til etableringen av en permanent misjon, da 
E.L. Longway og Forrest A. Pratt bosatte seg i Bangkok med sine familier.

Den første tiden i Thailand arbeidet man mest blant kineserne. Den første thailenderen som 
ble omvendt, var en ung mann som ble døpt i 1925. Han ble senere assisterende forretningsfø-
rer i Bangkok Sanatorium og Hospital.

Thailand er det eneste landet i Sørøst-Asia som aldri har vært kolonisert av et europeisk 
land. På thailandsk er navnet på landet Prathet Thai. Det betyr «de fries land».

I Thailand finner man både de minste og de største skapninger. Det minste pattedyret i ver-
den er tryneflaggermusen, og den største fisken er hvalhaien.

Hovedstaden er Bangkok, med en befolkning på nesten 15 millioner.
Bangkoks egentlige navn er Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya 

Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimana-
watansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit. Det betyr «Englers by, De dødeliges store by, De 
ni edelsteners strålende by, Kongens tronstol, De kongelige slotts by, De inkarnerte guders 
hjem, oppført av Visvakarman på Indras befaling.»

Thailands nasjonalblomst er orkideen, 1500 orkidéarter vokser vilt i de thailandske skoger, 
og Thailand er en av verdens største eksportører av orkideer.

Thailands gamle navn var Siam, derav artsnavnet siamesiske katter. Før var det 23 slags 
siamesiske katter, men nå finnes det bare seks. Det regnes som et heldig tegn når bruden får et 
par siamesiske katter i bryllupsgave. 

Innbyggerne i Lopburi-provinsen holder den årlige festivalen Monkey Buffet som takk til 
apekattene som bor i landsbyen og får tusenvis av turister til å komme dit hvert år. Til festen 
går det med to tonn kjøtt, frukt, is og annet godt.

Thailand er verdens nest største eksportør av ris, etter India.
Elefanten er Thailands nasjonalsymbol. Det var 100 000 tamme elefanter i Thailand i 1850, 

men antallet har falt til ca. 2000. Flere elefanter lever nå i fangenskap enn ute i naturen.
«Siamesiske tvillinger» er et uttrykk for sammenvokste tvillinger. Det ble skapt for thailen-

derne Eng og Chang Bunker.
Muay thai (thaiboksing) er en form for kickboksing, og er Thailands nasjonalsport.
Thailand er verdens største produsent av tinn.
Hvert år besøker rundt 6 millioner utenlandske turister Thailand. 
En tidel av alle jordens dyrearter lever i Thailand.
Thailand er tilholdssted for verdens lengste slange, nettpytonen. Den største som noen gang 

er funnet, var over ti meter lang. Landet har også verdens lengste giftige slange, kongekobraen. 
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Den kan bli mer enn 5,5 meter lang, og ett bitt kan drepe en elefant.
Takraw er en tradisjonsrik idrett. Spillerne må bruke bare albuene og føttene til å holde en 

trekule i luften. Mange av bevegelsene er veldig akrobatiske.
I Thailand får du fem krukker i stedet for salt og pepper på restaurantbordet. En inneholder 

sukker, en tørket chili, en chili i sitronsaft, en salt fiskesaus og en inneholder knuste peanøtter. 
Mange strør alle på maten sin.

Thailenderne pleier ikke å bruke spisepinner. De benytter en gaffel til å presse maten på en 
skje og spise.

Baking finnes ikke i Thailand. Ingen mat er bakt, og de fleste hjem har ikke ovn.
Den thailandske hilsenen, som kalles wai, består i et forsiktig bukk med håndflatene mot 

hverandre på en bønnlig måte. Jo høyere hendene holdes i forhold til ansiktet og jo dypere bue, 
desto større respekt eller ærbødighet viser man.

FILIPPINENE
Det sentralfilippinske unionsdistriktet har 1243 kirker og 173 392 medlemmer. Med en befolk-
ning på 20 659 232 blir det en adventist for hvert 119. menneske i landet.

I 1905 besøkte lederen for Det australasiatiske unionsdistriktet, G.A. Irwin, Filippinene på 
vei til generalkonferansen. Der anbefalte han at syvendedags-adventistene skulle begynne ar-
beidet på øyene ved å sende kolportører til Manila. Som svar på denne anbefalingen kom R.A. 
Caldwell fra Australia i slutten av det året og solgte spanskspråklige helsebøker og religiøs 
litteratur.

I 1915 fikk folket i Filippinene høre adventistbudskapet forkynt på sitt eget morsmål tagalog 
for første gang, og av en filippiner, Bibiano Panis. Som et resultat ble 104 mennesker døpt tid-
lig i 1916, og en menighet ble organisert med 116 medlemmer.

Ferdinand Magellan gikk første gang i land på Filippinene i 1521. Navnet kommer av Filip 
II, som var konge av Spania på 1500-tallet, da landet ble spansk koloni.

Mange filippinere har spanske navn på grunn av et spansk dekret fra det 19. århundre, som 
påbud brukt av spansk etternavn. 

Filippinerne kler seg ofte fint og benytter nasjonaldrakt ved spesielle anledninger. Kvinnene 
går i en tern (en lang kjole med vide skjørt og sommerfuglermer) og mennene i bukser og en 
barong tagalong, som er en spesiell skjorte med ermer av ananasmasse.

KAMBODSJA
Kambodsja-misjonen har seks menigheter og et medlemstall på 6719. Med en befolkning på  
15 797 000 blir det ett medlem for hver 2351. kambodsjaner.

Den første syvendedags-adventistarbeideren i Kambodsja, som da var en del av Indo-Kina-
misjonen, var Fred L. Pickett, som dro dit i januar 1930. Da regjeringen nektet å gi ham til-
latelse til å bygge en kirke, startet han en menighet med 32 kambodsjanske medlemmer i Tinh 
Bien, en landsby utenfor byen Chaudoc i nabolandet Cochin Kina (nå Sør-Vietnam).
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Ved siden av Afghanistans flagg er det kambodsjanske flagget det eneste i verden med en 
bygning som motiv.

Khmer er det offisielle språket, og tales av om lag 95 prosent av kambodsjanerne. Fransk er 
andrespråk og brukes ofte i næringslivet og offisielle kretser.

Kambodsjas økonomi har tradisjonelt vært basert på landbruk. Om lag 85 prosent av dyrket 
jord brukes til produksjon av ris, mens gummitrær står for det meste ellers.

Om lag 95 prosent av kambodsjanerne praktiserer therevada-buddhisme, og skallete munker 
i safrangule kapper kan ses over hele landet.

ØST-TIMOR
Øst-Timor-misjonen har bare én menighet og et medlemskap på 536. I en befolkning på  
1 266 000 blir det 2362 personer per medlem.

Hovedkontoret for Øst-Timor-misjonen ligger i hovedstaden Dili.
Nasjonalretten i Øst-Timor er ikan pepes (Ikan betyr «fisk», og pepes er metoden for tilbe-

redning), fisk dampet med chilisaus i bananblad.
Øst-Timor er en av bare to overveiende kristne nasjoner i Sørøst-Asia. Den andre er Filip-

pinene.
Cirka 98 prosent av folket i Øst-Timor er romersk-katolske. Dette er en arv fra den portugi-

siske kolonitiden. De øvrige to prosent er fordelt på protestanter og muslimer.
Timor kommer av det malaysiske ordet timur, som betyr «øst», så navnet Øst-Timor betyr 

«Øst-Øst».
Ifølge legenden ble Timor dannet etter at en krokodille ble forvandlet til en øy som beløn-

ning til en gutt som hjalp krokodillen mens den var syk. Guttens etterkommere skal være de 
innfødte i Timor.

Det tradisjonelle klesplagget i Øst-Timor kalles tais, og er laget i to utførelser: mane og 
feto. Mane tais bæres som en sarong om midjen. Feto tais er sydd til et langt rør som kvinner 
går med som en kjole.

Den viktigste matvaren i Øst-Timor er ris. Andre viktige næringsmidler er mais, søtpoteter, 
kassava og taro. Populære frukter og grønnsaker er bananer, vannmeloner, mango, papaya og 
kokosnøtter samt kål, spinat, bønner, kubønner og løk. Mange familier holder fjærfe, griser og 
geiter som kjøttkilde, og fiske er en viktig matressurs. 

De offisielle språkene i Øst-Timor er tetum og portugisisk. Engelsk og indonesisk brukes 
ofte i forretningsverden.

Tetum er et austronesisk språk i den malayo-polynesiske språkfamilien, i slekt med gassisk, 
tagalog og hawaiisk. Det tales av ca. 800 000 mennesker over hele verden.

Det finnes atskillige etniske grupper i Øst-Timor. Noen av de største er tetum, rundt 100 000, 
mambae med 80 000, tukudede 63 000 og galoli, kemak og bunak med rundt 50 000 hver.

Dyrelivet i Øst-Timor inkluderer cuscusen (en ape), hjort, civet-katter, slanger og krokodil-
ler.

Bare halvparten av veiene i Øst-Timor er asfaltert.
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INDONESIA
Adventistkirken i Indonesia består av Unionsdistriktet Øst-Indonesia med hovedkvarter i Sula-
wesi og unionsmisjonen Vest-Indonesia med hovedkontor i Jakarta.

Indonesia har 707 menigheter og et medlemstall på 215 261. 
Adventistenes arbeid i landet begynte i 1900, da R.W. Munson, tidligere misjonær for et an-

net kirkesamfunn i Singapore, åpnet en misjonsstasjon i Padang på Sumatras vestkyst. En av de 
første han vant, var Tay Hong Siang, en kinesisk kristen predikant som hadde bodd på Munsons 
barnehjem i Singapore som foreldreløs mange år tidligere. I 1903 ble den østindiske øygruppen 
et misjonsfelt i Det australske unionsdistriktet. 

I 1905 ble Immanuel Siregar fra Batakland adventist etter bibelstudier med R.W. Munson. 
Han ble den første indonesiske adventisten. Han vendte da tilbake til fjellene i Nord-Sumatra, 
der batakfolket (som var kannibaler) bodde. Her forkynte han budskapet for sitt eget folk.

Indonesia er kjempestort land, med 17 508 øyer og dekker rundt 1 919 440 kvadratkilome-
ter. Landet har tre tidssoner, og det tar over 12 timer å fly fra den ene enden av landet til den 
andre.

Bare på ca. 6 000 av Indonesias 17 508 øyer bor det mennesker.
I Indonesia anser man venstre hånd som uren, som i mange asiatiske land. Du bør ikke røre 

mat, overrekke eller motta noe, berøre noen eller peke med venstre hånd.
Landet er tilholdssted for et rikt dyre- og planteliv. Landet har verdens nest høyeste grad av 

biologisk mangfold etter Brasil.
Indonesia er det eneste stedet i verden hvor man kan se ville komodovaraner. Sumatra er det 

eneste stedet utenfor Borneo som har ville orangutanger.
Indonesisk er det offisielle språket i Indonesia, men landet har over 700 innfødte språk. De 

fleste indonesiere er tospråklige – de har sitt eget språk som morsmål og bruker indonesisk på 
skolen og i arbeidslivet.

Indonesia har en befolkning på over 238 millioner mennesker, det fjerde høyeste folketallet 
i verden etter Kina, India og USA. Java, med over 140 millioner mennesker, er verdens mest 
folkerike øy.

Indonesia eksporterer hvert år 3000 tonn froskelår til Frankrike. 
Landet ligger på Ildringen i Stillehavet, og har ca. 150 vulkaner. For det meste ligger de i 

dvale, men landet har ca. ett vulkansk utbrudd og ett kraftig jordskjelv i året.
Den indonesiske delen av Timor er kjent for å ha de siste gjenværende landsbyene med 

hodejegere.
Wayang kulit er en form for dukketeater som blir spilt i Indonesia og andre deler av Sørøst-

Asia. Her fortelles en dramatisk historie med skygger som kastes av dukker, iblant kombinert 
med mennesker. Wayang kulit feirer indonesisk kultur og kunstnerisk talent og ledsages som 
regel av folkemusikk.

Den indonesiske hilsenen er Selamat og betyr «fred».
I Indonesia består tradisjonell påkledning i at man folder stoff rundt hoftene som en kain 

eller sarong og fester den. Kvinner omgir også torsoen med kemben.
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Tumpeng er nasjonalretten. Det er en kjegleformet risrett laget i en tampah (avrundet behol-
der av flettet bambus) dekket med et bananblad og omgitt av diverse småretter som består av 
grønnsaker og kjøtt. Risen kan være vanlig dampet ris, uduk-ris (kokt med kokosmelk), eller 
gul ris (udukris farget med gurkemeie). 
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