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Bibel-quiz
Magnhild Harral jobber som lærer på Tyrifjord
barne- og ungdomsskole, men er for tiden hjemme i
mammapermisjon.

1. Hva heter de navngitte barna til
Adam og Eva? Kain, Abel og Set.
2. Hannas sønn het Samuel, men hva
het mannen hennes? Hva het den
andre konen til denne mannen?
Hanna og Elkana. Peninna.
3. Maria, Jesu mor, hadde en kusine
som var gift med Sakarja. Hva het
kusinen til Jesu mor, og hva het
sønnen hennes, tremenningen til
Jesus? Elisabet og Johannes.
4. Navngi så mange som mulig av
Isais sønner. David og eh… la meg
tenke litt, Eliab og Sjima?
5. I slutten av Jobs bok kan vi lese
følgende: Og Herren velsignet
Jobs siste år mer enn de første […]
han fikk sju sønner og tre døtre.
Sønnene er ikke navngitt, men det
er døtrene. Husker du hva de het?
Vet du hva navnene deres betyr?

Jeg vet ikke hva navnene betyr,
men jeg tror jeg husker hva de
heter: Keren-Happukk, Kesia og
var det Jemima?
6. Mens Jesus hang på korset, ba
han en av disiplene om å ta seg av
moren sin. Hvem fikk dette oppdraget? Hva het broren til denne
disippelen? Hva het faren og sannsynligvis moren? Johannes, Jakob,
Sebedeus og Maria.
7. Kvinnen fra Fønikia ønsket Jesu
hjelp på grunn av et problem i
familien. Hvem i familien hadde
dette problemet? Sønnen eller
datteren.
8. Jesus sammenligner seg selv med
en mor, i hvilken forbindelse? Når
Jesus ser ut over Jerusalem og han
vil samle folk, som en høne samler
kyllingene sine.

Svar: 1. Kain, Abel og Set. 2. Elkana og Peninna. 3. Elisabet og Johannes. 4. Eliab,
Abinadab, Sjima, Netanel, Raddai, Osem, David og Juda Elihu. (De sju første er listet
opp i 2 Krøn 2,13-15, den siste nevnes i 1 Krøn 27,18). 5. Jemima (turtelduen), Kesia
(Kanelblomst) og Keren-Happukk (sminkeskrinet). 6. Disippelen Johannes, Jakob,
Sebedeus og Salome 7. Datteren 8. Under Jesu klage over Jerusalem: «Hvor ofte ville jeg
ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine.»

R EDA K TØ R ENS F OROR D

Livets årstider
Skapelsens sjette dag var slutt. På fem dager gikk verden fra kaos til fullkommen
skjønnhet. Lyset trengte mørket til side. Vannet vek tilbake slik Gud befalte. «Hit
kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger» (Job 38,11). Det tørre land
frembrakte farger og dufter. Fugler av alle slag fløy omkring, og fisk og sjøpattedyr
svømte i havet. Landdyr av alle slag løp, hoppet eller hang fra greiner, alt etter hvordan
de var skapt. Aller sist ble mennesket skapt i Guds bilde, unike i hele skaperverket.
Da Gud forberedte seg til den første sabbaten på jorden, så han på skaperverket og sa
at alt var «svært godt» (1 Mos 1,31).
Om bare det hadde vært slutten på visa – en fullkommen verden med fullkomne
mennesker som levde evig. Bare tenk: Adam og Eva får mange barn, og så barnebarn
og barnebarn, som de ser vokse opp i generasjon etter generasjon og fylle det første
paret og Gud med stadig større glede. I vår syndige verden kan vi knapt forestille oss
en slik tilstand.
For vår tankegang er formet i en helt annen verden enn den som Gud skapte. Hvor
uendelig er ikke forskjellen mellom verden før synden og verden etter synden? Her er
et eksempel: «Snart ble Adam og hans ektefelle vitne til de første tegn på forfall ved
at blomster visnet og løv falt av. Dette sørget de mer over enn mennesker sørger over
sine døde. Det var virkelig all grunn til å sørge over at de sarte blomstene døde. Men
da store trær mistet sitt løv, stod den grusomme kjensgjerning klart for dem at døden
er alt levendes lodd.» – Alfa og Omega, bind 1, side 42 [PP 62]. Vi reagerer ikke slik på
blader som faller, for vi er bare kjent med en syndig verden, og for oss er død og lidelse
en del av livets kretsløp.
Og dette handler kvartalet om: livets kretsløp, i hvert fall her i vår falne verden. Og
vi skal se på kretsløpet der de fleste opplever dem: i familien.
Mennesket ble skapt i Eden i en familie: først en mann og kone, og deretter barn
som fikk andre barn, og slik har det vært til denne dag. Mange av de eldste bibelhistoriene, fra Adam og Eva, patriarkene, Davids-ætten, utspilte seg i familien. I hele Bibelen danner familier rammen om hendelsesforløpet. Slik er det også med oss. Reisen
gjennom livets kretsløp utspiller seg ofte med familien som bakteppe.
Mange krefter motarbeider familien, både nå og før (polygamiet ga ikke akkurat
stabile familier), men familiebegrepet består. Og det med rette. Det er i familien vi har

vår begynnelse, og den er ofte den største positive kraften i vårt liv og i møtet med
utfordringene på vei gjennom livets stadier.
Og alle familier er forskjellige, slik hver enkelt også er forskjellig fra alle andre.
Derfor peker leksene dette kvartalet på bibelske prinsipper som kan gjøre familien
sterkere i alle deler av livet.
Claudio og Pamela Consuegra leder avdelingen for Family Ministries i Den nordamerikanske divisjon. De
har over 30 års fartstid i menighetsarbeid.
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BOKTIPS

Rhona Davies

Hver dag med Bibelen
Hver dag med Bibelen
gjenforteller hele den bibelske
historien, fordelt på 365 kapitler.
Bibelhistorien er fortalt
kronologisk, slik at de ulike
tekstene er satt inn i en
sammenhengende fortelling.
Den er skrevet i et
tilgjengelig og forståelig språk,
som passer for hele familien,
både store og små.
Flere av bibelfortellingene
er illustrert, og bak i boka er
det et lite bibelleksikon som
beskriver menneskenes hverdag
på Bibelens tid.

BESTILLES DIREKTE FRA NORSK BOKFORLAG:
www.norbok.no / Tlf. 32 16 15 60 / E-post: ordre@norskbokforlag.no
Norsk Bokforlag AS, Postboks 103, 3529 RØYSE

Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følgende tilleggsmateriale 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 bibelstudiet 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 universitetene, 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

6. april

Livets rytmer

Bakgrunnsstoff

1 Mos 1; 8,22; Sal 90,10; Job 1,13–19; Apg 9,1–22; Fil 1,6; Rom 8,1.

Minnevers

Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen (Fork 3,1).

Kong Salomo skildret det slik: «Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under
himmelen: en tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke
opp, en tid for å drepe, en tid for å lege, en tid for å rive ned, en tid for å bygge, en
tid for å gråte, en tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse, en tid for å kaste
stein, en tid for å samle steiner, en tid for å ta i favn, en tid for å la favntak være, en
tid for å lete, en tid for å miste, en tid for å bevare, en tid for å kaste, en tid for å rive i
stykker, en tid for å sy sammen, en tid for å tie, en tid for å tale, en tid for å elske, en
tid for å hate, en tid for krig og en tid for fred» (Fork 3,1–8).
Ordene rommer mye av menneskets eksistens – livets rytmer. Ja, livet er
omskiftelig, helt fra fødselsøyeblikket. Iblant er endringen positiv, andre ganger
ikke. Iblant har vi kontroll over den, andre ganger ikke. Denne uken skal vi se på
livets rytme i vårt eget liv, slik den påvirker oss og vår familie.
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Søndag

I BEGYNNELSEN
Bibelen begynner med begynnelsen og ordene (bare ett ord på hebraisk) «I begynnelsen ...» (1 Mos 1,1). Dette kapitlet beskriver hvordan jorden forvandles fra «øde
og tom» (1 Mos 1,2) til en verden som var svært god, ifølge skaperen (1 Mos 1,31).
Begynnelsen her er altså begynnelsen på vår verden.

Les 1 Mos 1. Spør deg selv: Skjer alt dette tilfeldig, eller gjøres det ryddig og med
alt til riktig tid og sted? Hva sier dette om Gud?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ellen G. White skrev at «orden er himmelens første lov» (Signs of the Times, 8. juni
1908). Det gjaldt nok også jorden. Synden har grepet forstyrrende inn i naturens
verden, men en viss orden, rytme og regelmessighet er bevart.

Les 1 Mos 8,22. Hvordan ser man orden her også?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Årstidene kommer og går etter tur – stort sett. Og med lysene på himmelen, dvs.
solen og månen, som skal «skille dag fra natt» og «være tegn for høytider, dager og
år» (1 Mos 1,14), følger også årstidene og hele den naturlige rytmen i den verden som
Gud har skapt. Vi får bare glimt nå, men av et vers som Jes 66,23 forstår vi at det
også skal finnes slike rytmer i den nye himmel og den nye jord.
Tenk på hvordan sabbaten påvirker livet, spesielt familielivet. Hva er fordelene,
ikke bare med sabbaten, men ved at den kommer så regelmessig?
______________________________________________________________________________________________________________
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LIVETS RYTMER
Man taler om sirkadianrytmer, at det finnes biologiske rytmer («indre klokker») som
styrer kroppen. Med andre ord er det også en viss regelmessig rytme i kroppen. Så
vi både omgir oss med rytmer og har noen i oss.
Hvilke av livets forutsigbare årstider er nevnt i disse skriftstedene, og hvordan henger de sammen med familielivet?
Fork 3,2 _______________________________________________________________________________________________________
1 Mos 21,8; Dom 13,24 __________________________________________________________________________________
Sal 71,5; Ordsp 5,18 ______________________________________________________________________________________
1 Mos 15,15; Dom 8,32

__________________________________________________________________________________

Sal 90,10 _____________________________________________________________________________________________________

Mellom ytterpunktene fødsel og død har vi ulike «årstider» som er forskjellige for
hver enkelt. Noen barn dør kort etter fødselen, andre lever til en høy alder. Barn
vokser og utvikler seg i sitt eget tempo. Noen går eller snakker før andre. Noen får
gå på skole og blir karrieremennesker, andre bruker tiden på annet slags arbeid.
Noen stifter familie, andre verken gifter seg eller får barn.
Det bor milliarder av mennesker på jorden, og alle har mye til felles (se
Apg 17,26), men hver enkelt er unik, og derfor ser vi forskjeller hos oss alle.
Derfor har vi også noe å dele som andre ikke har. Forskjellene gjør at vi kan være til
velsignelse for andre. F.eks. kan både ung og gammel ha nytte av den andre: «Styrke
er en pryd for de unge, grå hår en ære for de gamle» (Ordsp 20,29). Alle har noe å
tilby, ikke bare til Herren, men til hverandre.
Hvordan kan du være en velsignelse for andre der du er i livet? Hvorfor ikke gjøre
en bevisst innsats for å være denne velsignelsen, spesielt for noen i familien?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

DET UVENTEDE
Les Job 1,13–19; 2,7–9. Hva hendte Job? Hvordan gjenspeiler hans erfaring det
som skjer med alle på et eller annet vis eller en eller annen gang?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Den greske filosofen Heraklit sa at «ingenting er permanent, bare forandringen». Når
alt går godt, skjer noe uventet. Vi kan miste jobben eller en arm, bli sengeliggende
eller få en tidlig død, vi kan oppleve husbrann, trafikkulykke eller et fall mens vi går
med hunden.
Men ikke alle endringer er negative. En forfremmelse kan gi bedre økonomi. Og
kanskje treffer du en du blir gift med, en positiv forandring for mange.
Vi kan leve med livets faste rytmer, og så blir det plutselig snudd opp ned.
Job hadde ikke regnet med den nye etappen i livet. Bibelen sier han var «en from
og rettskaffen mann som fryktet Gud og unngikk alt ondt» (Job 1,1). Han var gift,
hadde syv sønner og tre døtre, og han var styrtrik (Job 1,2.3). Halvveis i boken får
vi vite at han hadde lidd minst seks store tap: eiendom, arbeidsfolk, barn, helse, kone
og venners støtte. Verden er vendt opp ned, og familielivet er lagt øde.
Det som skjedde Job, var ekstremt, men hvem har ikke opplevd noe uventet negativt? Livet går helt fint, men så: uten forvarsel snus alt opp ned, og vårt og familiens
liv blir aldri det samme igjen.
Dette er ikke noe nytt. Abel visste ikke at han skulle bli drept, og Josef forventet
ikke å bli solgt som slave til Egypt. I begge tilfeller var forræderen et medlem av
familien, og begge ganger ble familien sterkt preget av tragedien. Skriften er full av
tilfeller da livet og familien ble forvandlet av det uventede.
Hvordan har troen hjulpet i prøvelsene som avbrøt livets rytme for deg?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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OVERGANGER
Vi er vanedyr. Vi har faste rutiner, og jo eldre vi blir, desto mer inngrodd blir
vanene.
Hvor mange kvinner har vel ikke klaget: «Jeg har prøvd å forandre ham, men ...»?
Gud vil imidlertid forandre oss, om ikke personligheten, så iallfall vårt sinn. Det er
en del av frelsesplanen: Gud fornyer oss i Kristus.
Hva fikk Saulus av Tarsus erfare, og hvordan fant det sted? Apg 8,1.3; 9,1–22;
Gal 1,15–17.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Etter hvert som Saulus lot seg overbevise av Den hellige ånd, innså han sine feil og
forstod hvor vidtrekkende Guds lov var. Som stolt fariseer trodde han helt og fullt at
han ble rettferdiggjort ved gode gjerninger. Nå bøyde han seg for Gud, ydmyk som
et troskyldig barn. Han bekjente sin egen uverdighet og påberopte seg en korsfestet
og oppstått frelsers fortjeneste. Saulus lengtet etter å leve i fullt samsvar og fellesskap med Faderen og Sønnen. Med et brennende ønske om å bli tilgitt og godtatt
sendte han inderlige bønner opp til nådens trone ...
Den angrende fariseer bad ikke forgjeves. Guddommelig nåde forvandlet hver
tanke og hvert ønske lengst nede i hjertedypet. Alt det beste i ham ble brakt i harmoni med Guds evige hensikter. For Saulus kom Kristus og hans rettferdighet til å bety
mer enn hele verden.» – Alfa og Omega, bind 6, side 85 [AA 119, 120].
Omvendelsen er sjelden like dramatisk som hos Saulus, men vi bør ha noe å si om
hvordan Herren har arbeidet i vårt liv for å forandre oss og gjøre oss til den vi vet
vi burde være. Prosessen kan være lang, og iblant kan vi lure på om vi kommer til å
forandre oss. Da bør vi tenke over disse to bibeltekstene og gjøre krav på dem.
Les Fil 1,6 og Rom 8,1. Hvilke to store løfter får vi, og hvordan hører de sammen i
vår erfaring?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

RELASJONER
Bibelen handler om relasjoner. Gud skapte oss til å ha et forhold til andre. Svært få
lever helt isolert. Vi kan ikke engang bli til uten andre. Og etter det trenger vi andre
til å ta seg av oss, i hvert fall til vi kan eksistere på egen hånd. Og selv da: Hvem
ønsker det? De fleste behøver og hungrer etter selskap med andre. Et kjæledyr kan
være en god følgesvenn, men det dypeste og mest meningsfulle samspillet får vi med
mennesker. Ikke rart at familien er så viktig for vår eksistens.
De fleste kommuniserer med andre, og dette påvirker ofte livets forandringer og
rytmer. Men det skjer en vekselvirkning: Andre påvirker vårt liv, og vi kan påvirke
de andres liv. Og enten vi innser det eller ikke, kan dette samspillet, i begge retninger, være positivt eller negativt. Det er viktig å være føre var, slik at vår påvirkning
er til det gode, spesielt for våre nærmeste (som regel vår familie).

Les tekstene nedenfor. Hva sier de vi skal gjøre i samspillet med andre? Rom 15,7;
Ef 4,2.32; 1 Tess 3,12; Jak 5,16.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Prinsippet er enkelt. Behandler vi andre pent, vennlig og omsorgsfullt, vil vi ha
en positiv innvirkning på dem, kanskje også gi deres liv en positiv vending. Jesus
endrer folks liv til det gode, og vi kan få utrette noe lignende. For husk: Vår innflytelse er enten positiv eller negativ. Og ingensteds er den større enn i familien.
Se på de to uttalelsene: Luk 11,34 og Mark 4,24.25. Hva sier de om betydningen
av vår omgang med andre?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Studium 1 / 6. april

TIL ETTERTANKE
Tenk på den forandringen som skjedde med disiplene mens de var sammen
med Jesus. De fleste var enkle, ulærde mennesker, fortrolige med jødedommens
tradisjoner og lære, men den galileiske rabbien utfordret deres tankegang. De var
misunnelige (Matt 20,20–24) og kivet (Joh 3,25), de manglet tro (Mark 9,28.29), og
de forlot og forrådte Jesus (Matt 26,56; 26,69–74). Men de vokste åndelig, og folk
skjønte at Peter hadde vært med Jesus (Matt 26,73). Selv Rådet undret seg da de
skjønte at Peter og Johannes var «ulærde menn av folket». «De visste at de hadde
vært sammen med Jesus» (Apg 4,13).
Tenk på den positive effekten vi kunne få i våre familier hvis vi levde slik at andre
i familien så at vi har «vært sammen med Jesus».
Hva sier nedenstående om innflytelse i hjemmet? «Selv om hjemmet er aldri så
enkelt, kan det likevel være skueplassen for tillitsfulle, oppmuntrende ord og vennlige handlinger, et sted der høflighet og kjærlighet hele tiden rår.» – Det kristne hjem,
side 15 [AH 18].

Spørsmål til drøftelse

1. Les Fork 3,1–8. Hva sier versene, og hvordan kan du anvende prinsippet i ditt
eget liv og i dine opplevelser?
2. Snakk om noe av det som har forandret livet for dere, om det dere lærte eller
burde ha lært. Hva lærte dere som dere ikke var klar over? Snakk om hvordan
skjellsettende opplevelser har påvirket familien. Og hva har de lært deg?
3. Hva ville ha vært annerledes ved din livsførsel om det ikke hadde vært for
Kristus i ditt liv? Hva sier dette om Kristi kraft til å forandre oss?
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6. april

BYFOLK MED BIBEL
Alejandro Qquerar (52), Peru

A

lejandro og alle andre 18-åringer i Ccacaccollo begynte i 1. klasse da de var 18. Dette var i
1980-årene, og de måtte arbeide på gården som barn.
En i klassen hadde med radio på skolen, og Alejandro ble grepet av et radioprogram om den
siste tid. Senere startet radiostasjonen en møteserie i gymsalen på skolen og noe senere startet de
en kirke. Alejandro og vennene kom hver søndag når de kunne ta fri fra arbeidet.
De fire lederne i kirken ville gi alle en bibel, og tok bussen til byen Cusco for å finne bibler.
Uten resultat. Men en morgen så de en strøm av mennesker i gata med bibel under armen forsvinne inn i en bygning. Kunne det være en bokhandel med mange bibler? De fulgte etter. Det var
en adventistkirke.
Lederne satt gjennom sabbatsskolen og gudstjenesten og ble til lunsj og ettermiddagens bibelstudium. Begeistret sa de: ”Vi kjente bare halvparten av endetidsbudskapet. Disse menneskene
vet det hele.”
Mennene bestemte seg på flekken. De ville være adventister, og ba pastoren forklare Bibelen
for folk hjemme i bygda. To medlemmer ble med dem hjem og talte i kirka dagen etter.
Alejandro hadde arbeidet den søndagen, men fikk vite at neste gudstjeneste ville bli på lørdag.
Han kom og ble overbevist om det han hørte, også sabbaten.
Han ble adventist. Som 19-åring sluttet han på skolen for å arbeide på gården og fortelle folk
om Jesu gjenkomst.
Alejandro har plantet seks menigheter på disse 30 årene. Den første ble opprettet allerede i
1985, kort tid etter dåpen. En av dem ligger fem timers gange borte. Over 800 mennesker er døpt
takket være hans innsats.
Alejandro er nå 52 år, og takker Gud for resultatet, men adventistene i Cusco som gikk i kirka
med Bibelen i hånden fortjener ros, sier han. De fleste i bygda hans er adventister. Menigheten
har 300 døpte medlemmer.
En del av offeret 13. sabbat går til et senter i Cusco som skal tilby barn og unge undervisning
i engelsk, musikk samt andre aktiviteter. Målet er å starte en ny menighet i området. Takk for
misjonsgavene.
Her er en video om Alejandro: bit.ly/Alejandro-Qquerar

Bibelstudier april – juni 2019

15

Studium 2

13. april

De valgene vi tar

Bakgrunnsstoff

Ef 1,1–4; Matt 22,35–37; Matt 7,24.25; Ordsp 18,24; 1 Kor 15,33; Fork 2,1–11.

Minnevers

Men hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene,
enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor elven, eller gudene til
amorittene, i det landet der dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren
(Jos 24,15).

Har du lagt merke til at livet er fullt av valg? Helt fra vi står opp til vi går til køys,
gjør vi valg. Vi foretar mange valg som vi ofte ikke engang tenker over. Vi bare
velger.
Noen valg er greie og er blitt rutiner. Andre blir skjellsettende og farger både vår
egen og familiens fremtid.
Derfor må vi tenke over våre valg, spesielt de store, som kan påvirke resten av
livet for oss og vår familie.
Hvor mange angrer vel ikke valg de har gjort? Hvor mange lever ikke med følgen
av dårlige valg som er gjort for lenge siden? Men det er tilgivelse å få. Det finnes
gjenløsning og helbredelse, selv for de verste beslutninger.
Denne uken tar vi et overblikk over våre valg, hvordan vi bør ta dem og den innvirkningen de kan få for oss selv og vår familie.
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Søndag

FRI VILJE, FRITT VALG
Noen mener Gud har bestemt om en person skal bli frelst alt før hun eller han ble
født. De som går evig fortapt, gjør det da fordi Gud i sin visdom (ifølge denne
teorien) bestemte at de skulle gå fortapt. Dermed ville de gå fortapt uansett eget
valg.
Syvendedags-adventistene har ikke en slik forståelse av Guds ord. Vi tror at Gud
har valgt at alle skal bli frelst, at vi før verden begynte ble utvalgt i ham til å ha evig
liv.

Les Ef 1,1–4; Tit 1,1.2 og 2 Tim 1,8.9. Hva sies om å bli utvalgt av Gud, og når ble
vi utvalgt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Men noen går fortapt (Matt 25,41). For selv om Gud har utvalgt alle, har han gitt oss
en fri vilje.
Hva sier Matt 22,35–37 om fri vilje?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Herren tvinger oss ikke til å elske ham. Kjærligheten må være frivillig, ellers er det
ikke kjærlighet. Bibelen er historien om at Gud kommer til mennesket og prøver å
vinne vårt hjerte uten tvang. Dette ser vi best i Jesu liv og folks reaksjon på ham – av
egen fri vilje. Noen ble tiltrukket av ham, andre ønsket ham død.
Ja, Gud har utvalgt oss til frelse, men vi må selv ta imot. Av alle våre valg er
valget om å tjene Herren det mest avgjørende, både for oss selv og for dem som
påvirkes av oss og det vi gjør ut av livet.
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Mandag

Studium 2 / 13. april

DE RIKTIGE VALGENE
Vi kjenner betydningen av de valgene vi tar. Og vi vet også at feil valg kan ramme
oss selv og andre svært negativt. Men hvordan kan vi vite hvordan man velger
riktig?
Her får vi noen tips til vår søken etter de riktige beslutningene. Hva går de ut på?
1. 1 Tess 5,17; Jak 1,5

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

2. Jes 1,19; Matt 7,24.25

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

3. Sal 119,105; 2 Tim 3,16

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

4. Ordsp 3,5.6; Jes 58,11 ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

5. Ordsp 15,22; 24,6

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ved alle store beslutninger er det viktig å gå til Herren i bønn og sikre oss at vårt
valg ikke får oss til å bryte Guds lov eller prinsippene i hans Ord. Vi må stole på
Gud og overlate valget til ham: Vi må be om at våre beslutninger må ære ham, og gi
slipp på noen ønsker hvis de strider mot hans plan for oss. Og ofte kan kloke rådgivere være en hjelp når vi skal velge. Det gir stor trygghet å vite at Gud elsker oss og
vil det beste for oss, og at hvis vi overgir oss til ham i tro og ydmykhet, kan vi følge
de beslutningene vi tar i tro.
Hvordan foretar du de store valgene i livet? Hvilke åndelige skritt tar du eventuelt
når du skal bestemme deg?
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Tirsdag

VALG AV VENNER
Et av de viktigste valgene er valg av venner. Som regel prøver vi ikke å få venner.
Vennskap utvikler seg naturlig når vi er sammen med folk som liker noe av det
samme som vi.
Hvilke prinsipper for valg av venner finner vi her? Ordsp 12,26; 17,17; 18,24;
22,24.25.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ordsp 18,24 sier at vi må være vennlige om vi skal vinne venner. Noen ganger er
folk alene, men det er deres negative innstillinger og oppførsel som driver andre
bort. «Selv de beste har negative trekk, og vi bør velge venner som ikke skyr oss når
de ser at vi er ufullkomne. Vi må vise gjensidig toleranse. Vi bør elske og respektere
hverandre tross feil og mangler som vi ikke kan unngå å se, for dette er Kristi Ånd.
Vi bør øve oss i ydmykhet og skepsis overfor selvet, samtidig som vi viser tålmodig
mildhet overfor andres feil. Dette vil knekke all trangsynt egoisme og gjøre oss
romslige og omtenksomme.» – Pastoral Ministry, side 95.
David og Jonatan er et godt eksempel på vennskap. Saul var Israels første konge
og Jonatans far. Hadde han vært trofast og lydig, kunne riket hans ha bestått i flere
generasjoner, og Jonatan ville ha arvet tronen etter ham. Men Saul var ikke kallet
verdig, og Gud valgte David til ny konge. Dermed fikk ikke Jonatan det som ellers
var rettmessig hans. Her har vi et eksempel på at en i familien (Saul) gjorde feil som
rammet en annen i samme familie (Jonatan).
Men Jonatan var ikke sint eller sjalu. Han hjalp David og beskyttet ham mot sin
fars vrede. «Jonatan [ble] nært knyttet til David, og han fikk ham så kjær som sitt
eget liv» (1 Sam 18,1). Det er ekte vennskap.
«La dere ikke føre vill! ‘Dårlig selskap ødelegger gode vaner’» (1 Kor 15,33). Hva
har du opplevd med venner, også de som kanskje ikke mente noe vondt, men som
likevel påførte deg skade? Hvordan kan feil valg av venner skade familieforhold?
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Studium 2 / 13. april

VALG AV LIVSLEDSAGER
Venner skal velges med omhu, og valg av ektefelle krever enda mer omtanke. Adam
var heldig. Gud formet hans livsledsager med sine egne hender. Valget var lett, for
Eva var den eneste kvinnen. Dertil var hun fullkommen. Resten av oss er litt verre
stilt, for ingen er fullkommen, og det er mange flere å velge mellom.
Beslutningen er viktig, så Gud har gitt oss råd omkring valget. I mandagens
avsnitt så vi på viktige prinsipper. Men det finnes mer konkrete tips når det gjelder
ekteskap (vi skal se nærmere dette i lekse 6). Bortsett fra bestemmelsen om å tjene
Herren, er valget av ektefelle nesten alltid det som får størst følger for ens liv.
Hvilke generelle råd om valg av ektefelle finner du her? Sal 37,27; 119,97;
1 Kor 15,33; Jak 1,23–25.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når du ser etter den rette å gifte deg med, bør du også være den rette selv. «Alt dere
vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven
og profetene» (Matt 7,12). Man kan finne en som har alt man kan ønske seg av en
ektefelle, men hvis den som vil den andre skal ha gode egenskaper, selv ikke har
dem, blir det problemer.
Dette gjelder ikke bare i ekteskapet, men også ellers i livet. I begynnelsen av
Romerbrevet skriver Paulus om dem som fordømmer andre for det de selv har gjort.
Eller med Jesu ord: «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye
legger du ikke merke til?» (Matt 7,3).
Hvor ofte ønsker du at andre, for eksempel din ektefelle, har egenskaper som du
mangler selv? Tenk etter.
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

VALG AV KURS
Før eller siden må vi velge jobb eller yrke. Hvis man ikke kan leve av formuen eller
passer hus og familie, må man finne et yrke.
Omstendighetene kan sette grenser for valgmulighetene. Men vi kan uansett fatte
valg av yrke som kan gjøre livet mer meningsfylt, særlig i lys av frelsen i Kristus
Jesus. For det vi gjør, kan vi gjøre til Guds ære.
Hvilken feil gjorde Salomo, og hvordan kan vi unngå å gjøre noe lignende?
Fork 2,1–11.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Man behøver ikke å være rik for å gå i samme felle som Salomo. «For kjærligheten
til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og
har påført seg selv mange lidelser» (1 Tim 6,10). Man kan være fattig og like glad i
penger som den rike.
Vi skal tjene til livets opphold, men vi behøver ikke å gjøre rikdommen til en
avgud. Mange som så seg blind på velstand, har forsømt familien. Og mange ville
heller ha hatt en mer beskjeden livsstil enn et svekket forhold til sine foreldre.
Gud ville at arbeidet skulle være en del av livet (1 Mos 2,15). Faren er at vi gjør
det til livets omdreiningspunkt, eller bare et middel til å raske til oss rikdom. Det var
Salomos feiltagelse. Han søkte livets mening i prosjektene. Mange av dem ga ham en
viss tilfredsstillelse, men til sist så han at de var intetsigende.
Det er sagt: «Hvor mange har kommet til livets avslutning og tenkt at de burde
ha vært mer på kontoret og mindre sammen med familien?» Hva er poenget?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Skriften viser at mennesket har fri vilje. Selv syndfrie Adam og Eva (1 Mos 3) hadde
fri vilje. De brukte den feil. Syndfrie, fullkomne mennesker kunne misbruke sin
vilje. Da må det vel være enda lettere for syndere som oss?
Og vi skal huske at den frie vilje er fri, så vi behøver ikke å velge det gale, uansett
ytre og indre press. Ved Guds kraft kan vi velge riktig med den frie viljen Gud har
gitt oss. Derfor må vi nøye overveie våre beslutninger og tenke over hvordan de
berører familien. Kains valg om å drepe sin bror, ødela familien. Josefs brødre brukte den frie viljen til å selge ham som slave. Det ødela deres fars liv. «Han undersøkte
den og sa: ‘Det er kjortelen til sønnen min. Et rovdyr har ett ham opp. Josef er revet
i hjel!’ Så flerret Jakob klærne sine, bandt sekkestrie om hoftene og sørget over sønnen sin i lange tider. Alle sønnene og døtrene hans kom for å trøste ham, men han
ville ikke la seg trøste. ‘I sorg skal jeg gå ned til min sønn i dødsriket’, sa han. Og
faren gråt over sønnen sin» (1 Mos 37,33–35).
Både i Bibelen og i livet ellers har vi eksempler på at familiemedlemmers frie
valg, på godt og ondt berører andre, f.eks. i tilfellet med Korah, Datan og Abiram
(4 Mos 16,1–32; se også Dan 6,23.24; 1 Mos 18,19).

Spørsmål til drøftelse

1. Nevn noen av dine frie valg fra i dag. Hva sier de om deg og ditt forhold til
Gud og andre? Hvor skulle du ønske at du hadde valgt annerledes?
2. Hvilke bibelske personer valgte feil, og hva kan vi lære av feilene? Hvordan
påvirket deres valg familiene deres negativt?
3. Alle har gjort feil, og feil som vi angrer. Hvorfor er evangeliet viktig når vi
angrer det vi har gjort og sagt som ikke var riktig? Hvilke bibelløfter har du
tydd til når du har slitt med fortvilelse og skyld etter feil beslutninger?
4. Hvilket råd ville du gi hvis noen kom til deg for å snakke om ekteskap?
Hvorfor? Hvilke bibelske prinsipper kan hjelpe dem med denne viktige
beslutningen?
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REDD FOR Å PLANTE
Hugo Sanz (64), Paraguay

H

ugo Sanz ble urolig da pastoren ba ham plante
• Paraguay har 61 menigheter, 95
en menighet i en ny bydel i Paraguays hovedstad
grupper og 12 519 medlemmer.
Asunción. Han hadde arbeidet i byens største menighet
Landet har 32 mill. innbyggere.
i 20 år, men aldri med mennesker utenfor menigheten.
• Arbeidet i Paraguay begynte med
Men hans kone hadde arbeidet for ADRA og hadde
kolportøren Lionel Brooking, som
erfaring med annerledes troende og ville gjerne hjelpe.
solgte bøker i Gran Chaco i 1892. I
august 1900 kom E. W. Snyder og
Etter flere ukers tenkepause gikk Hugo med på å lede
kone fra USA. Kolportører hadde
prosjektet, bare to kvartaler hjemmefra. Han sier at
meldt at en tysker ved Colonia
skyldfølelsen drev ham til å si ja.
Nacional hadde godtatt adventisteDe begynte i det små, med en leid bygning, et ”innnes lære etter å ha lest en tysk avis
flytelsessenter” der de holdt kokekurs og avvenningsmøsom broren hans hadde sendt fra
Uruguay.
ter for røykere sammen med medlemmer som arbeider
på sykehuset. De ble kjent med folk som bodde der, og
startet en Facebook-side.
Etter et år, i 2015, begynte innflytelsessenteret å holde lørdagsmøter som de kalte ”En dag
borte fra verden”. ”Denne dagen kan folk glemme stresset og fokusere på Bibelen,” sa Hugo. ”Vi
sang og studerte Bibelen, og folk fra helseseminarene skjønte at vi levde sunt takket være Bibelen. De begynte å be.” Folk ble overrasket over Bibelens praktiske helseråd, og de liker 3 Joh 2:
”Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel
har det godt.” Og Fil 4,7: ”Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres
tanker i Kristus Jesus.”
Arbeidet på senteret ble avbrutt av innbrudd i 2016. Fire ganger ble vinduer knust, og elektronikk, stoler og bord ble stjålet. Seminarene flyttet til Hugos hus. Samme år fikk de misjonsgaver,
så senteret kunne bli kirke. De kjøpte tomten, forbedret fasilitetene og økte sikkerheten. Nueva
Sajonia SDA-kirke og senter åpnet med egen pastor i 2018. Hugo er fortsatt en av lederne. Han
sier: ”Dette har vært de lykkeligste årene i mitt liv, for jeg har arbeidet med verdens mennesker.
Jeg føler at jeg gjør det Gud ville med meg.”
Takk for offeret 13. sabbat i 2016, som startet menighetsplanten Nueva Sajonia i Asunción i
Paraguay. Takk for at dere støtter misjonsarbeidet verden over.
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Studium 3

20. april

Forberedt på endring

Bakgrunnsstoff

1 Kor 10,1–13; 1 Mos 2,24; 1 Kor 13,4–8; 1 Sam 1,27; Sal 71; 1 Kor 15,24–26.

Minnevers

Rettferd går foran når han drar fram (Sal 85,14).

Livet er omskiftelig. Ting endrer seg hele tiden. Det eneste stabile er omveltningene.
Endring er en del av vår eksistens. Selv fysikkens lover tyder på at forandring er
virkelighetens egentlige vesen.
Endringene er ofte uventet. Vi lever med våre rutiner, og så blir plutselig alt forandret på et øyeblikk, og vi blir helt overrumplet.
Andre ganger ser vi endringene komme. Vi får varsler, tegn, ting som tyder på at
noe er i gjære. Da er det klokt å forberede seg i den grad det er mulig. Mange slike
endringer er store: ekteskap, barn, alderdommen og døden.
Og vi lever ikke avsondret fra andre. Endringene som kommer, kan påvirke familien, og det til gagns. Samtidig kan endringer i familien påvirke den enkelte.
Denne uken skal vi se på noen endringer som de fleste opplever, og hvordan de
kan påvirke familielivet.
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Søndag

UFORBEREDT
Guds ord glatter ikke over livets realiteter. De trer frem i all sin råskap, smerte
og fortvilelse. Med unntak av Bibelens første og siste få sider tegner Guds ord et
forstemmende bilde av mennesket. Paulus overdrev ikke da han skrev «for alle har
syndet og mangler Guds herlighet» (Rom 3,23).

Les 1 Kor 10,1–13. Hvilke advarsler og løfter finner du?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mye av det vi foretar oss her i livet, består i å reagere på endringer. Vi er stadig
utsatt for endring. Utfordringen for en kristen blir å håndtere dem i tro, ha tillit til
Gud og vise vår tro i lydighet, uansett hvor fristende noe annet måtte være.
«Det vår verden trenger mer enn noe annet, er menn og kvinner som ikke lar seg
kjøpe eller selge, som i sitt innerste er trofaste og ærlige, som ikke er redde for å
kalle synden med dens rette navn, som i sin samvittighet er like tro mot plikten som
kompassnåla er mot polen, som står for det som er rett om så himmelen skulle falle.»
– Utdanning for livet, side 34 [ed 57]. Dette var sant i det gamle Israel og det er sant
i vår tid.
Hvilke feil gjorde folket i møte med endringer, ifølge disse tekstene, og hva kan det
lære oss?
Apg 5,1–10

__________________________________________________________________________________________________

1 Mos 16,1.2.5.6 ___________________________________________________________________________________________
Matt 20,20–22

_____________________________________________________________________________________________

Endringene kommer, ofte med fristelser, utfordringer, og iblant også frykt. Så
det er viktig å kle oss i den åndelige rustningen, så vi håndterer dem riktig. Enten
endringene kommer uventet eller ikke, må vi være forberedt på det som kommer,
både det vi kan se og det usynlige.
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FORBEREDELSE TIL EKTESKAP
En av de største omveltningene i livet er det å bli gift. Men alle blir jo ikke gift.
Verken Jesus eller mange andre bibelske personer ble gift.
Men mange gifter seg, og derfor taler Bibelen om ekteskapet, som er en av livets
store omveltninger.
Bibelens første sosiale begivenhet var et bryllup. For Gud er ekteskapet så viktig
at de ordene han brukte om ekteskapet mellom Adam og Eva i Edens hage, også
forekommer tre andre steder i Skriften. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin
mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp» (1 Mos 2,24, se også
Matt 19,5; Mark 10,7; Ef 5,31) . Disse tekstene lærer at når man blir gift, bør det viktigste forholdet i livet være forholdet til ektefellen, viktigere enn forholdet til foreldrene. En av grunnene til at ekteskapet mellom mann og kvinne er så viktig for Gud,
er at det avspeiler forholdet mellom Jesus og kirken, som er hans brud (Ef 5,32).
Når man bygger hus, regner man på kostnadene (Luk 14,28–30). Dette er enda
viktigere når man starter et hjem. Et hus bygges med murstein og mørtel, tre og jern,
ledninger og glass. Men et hjem bygges med ting som ikke nødvendigvis er materielle.
Nevn egenskaper som er viktige for alle sider av livet, men spesielt viktig for dem
som skal gifte seg. 1 Kor 13,4–8; Gal 5,22.23.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Forberedelsene til ekteskapet må begynne med oss selv.

Samtidig må vi se godt
på vår kommende ektefelle, for å finne ut om han eller hun utfyller oss godt. Er
vedkommende hardtarbeidende? (Ordsp 24,30–34). Er han eller hun humørsyk?
(Ordsp 22,24). Har vi samme tro? (2 Kor 6,14.15). Hva synes familie og venner om
min fremtidige ektefelle? (Ordsp 11,14). Støtter jeg meg bare til tro eller følelser?
(Ordsp 3,5.6). Svarene kan bety en fremtid i lykke eller et liv i sorg.
Tenk på noen gode ekteskap. Hvilke prinsipper finner du der som også kan anvendes på andre menneskelige forhold?
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FORBEREDELSE FOR FORELDREROLLEN
Få ting kan endre livet mer enn en barnefødsel. Ingenting blir det samme igjen.
«Som piler i stridsmannens hånd er sønner en får i sin ungdom. Salig er den mann
som fyller sitt kogger med dem» (Sal 127,4.5).
Men når barna kommer, følger det ikke med noen brukerhåndbok der foreldrene
får vite alt de skal å gjøre for å ta seg av dem og løse problemer som måtte oppstå.
Selv erfarne foreldre kan bli perplekse over sine barns handlinger, ord eller holdninger.
Like viktig som å forberede seg på ekteskapet, er det at de som håper å bli foreldre, er forberedt på ansvaret.
Historiene nedenfor om barnefødsler var unike, men hvilke prinsipper kan vordende
foreldre finne her? 1 Sam 1,27; Judg.13,7; Luk 1,6.13–17.39–45.46–55.76–79.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Disse parene fikk stort ansvar og store muligheter. Tre ble foreldre til profeter
og ledere i Israel, et av barna skulle være forløper for Messias, og en skulle være
Messias.
Våre barn skal ikke være bibelske profeter, men foreldrene bør likevel forberede
seg på den radikale endringen i livet.
«Til og med før barnet blir født, er det nødvendig å legge forholdene til rette for at
det skal kunne gå seirende ut av kampen mot det onde.
Dersom moren gir etter for sine egne lyster i tiden før barnet blir født, og dersom
hun er selvisk, utålmodig og dømmesyk, vil disse trekk gjenspeiles i barnets holdning. På denne måten har mange barn som fødselsgave mottatt en nesten uovervinnelig hang til det onde.» – Det kristne hjem, side 196–197 [AH 256].
Hvordan kan vi oppfylle vårt ansvar best mulig, enten det er våre egne barn eller
andres?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORBEREDELSE FOR ALDERDOMMEN
«Vår levetid er sytti år, åtti når det er styrke til det. De beste årene er fulle av
strev og urett. De går fort, og vi flyr av sted» (Sal 90,10). Moses minner om tidens
nådeløse gang. Etter som årene kommer og går, begynner vi å se og føle kroppen
forandre seg. Håret gråner eller faller av, vi blir tregere, og verk og smerter blir
daglige ledsagere. Hvis vi er gift og har barn, får barna våre kanskje egne barn, og
vi kan glede oss over barnebarna. De overståtte epokene i livet har forberedt oss på
den siste.

Les Sal 71. Hva sier salmen, ikke bare om å forberede seg på alderdommen, men
om livet i det store og hele?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Sal 71 er skrevet av et eldre menneske som opplever de utfordringene som kommer
med livet, men er glad fordi han eller hun har satt sin lit til Gud hele veien. Den beste
måten å bli gammel på, er å sette vår lit til ham fra ungdommen av. Salmisten viser
til tre ting han lærte på vei mot denne delen av livet.
1. Få en dyp, inderlig kjennskap til Gud. Fra ungdommen (Sal 71,17) har Gud vært
hans tilflukt (Sal 71,1.7) og frelser (Sal 71,2). Gud er vern og klippe (Sal 71,3), og
hans håp (Sal 71,5). Han skriver om Guds storverk (Sal 71,16.17) og kraft (Sal 71,18)
og alt det store han har gjort (Sal 71,19). Til slutt roper han: «Gud, hvem er som du?»
(Sal 71,19). De daglige samtalene med Gud mens vi studerer hans ord og reflekterer
over alt han gjør for oss, vil gi oss en dypere erfaring med ham.
2. Form gode vaner. God kost, mosjon, vann, solskinn, hvile, osv. vil hjelpe oss å
nyte livet lenger og bedre. Salmisten viser til vaner som tillit (Sal 71,3), lovprisning
(Sal 71,6) og håp (Sal 71,14).
3. Brenn for Guds sak. Salmisten ser ikke frem til en alderdom i lediggang. Selv
som gammel ville han fortsette å prise Gud (Sal 71,8) og fortelle om ham (Sal 71,15–
18).
Hvilke fordeler har alderdommen? Hva vet du nå som du ikke visste da du var
yngre – og som du kan fortelle de yngre?
______________________________________________________________________________________________________________
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FORBEREDELSE TIL DØDEN
Med mindre vi lever ved Jesu gjenkomst, venter den største av alle forandringer:
overgangen fra liv til død. Ved siden av ekteskap og fødsel har ingen omveltning
større innflytelse på familien enn når en av våre nærmeste dør.

Les 1 Kor 15,24–26. Hva sier versene om Jesus?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mange ganger kommer døden uventet og tragisk. Mange har våknet opp en morgen,
og før dagen var omme, har de lukket øynene, ikke i søvnen, men i døden. Eller de
våknet en morgen og mistet en i familien før solnedgang.
Du kan ha et nært forhold til Herren og være iført hans rettferdighet hver stund
(se Rom 3,22), men likevel kan du ikke forberede deg på en død som du ikke ser
komme, enten det er din eller en av dine kjæres.
Men hva ville du gjøre hvis du visste at du bare hadde noen måneder igjen? Vi vet
ikke sikkert når døden innhenter oss, men vi kan ofte vite når vi nærmer oss livets
slutt. Det er viktig å forberede oss selv og familien på det uavvendelige.

Les 1 Kong 2,1–4. Det var noe av det siste David sa til sønnen sin. Hva kan det lære
oss om å forberede både seg selv og familien på døden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det får man si! David, som myrdet Uria etter å ha drevet hor med hans kone (se
2 Sam 11), vil ha sønnen til å gå på Herrens vei. Men kanskje er det på grunn av
denne synden og dens følger at Davids ord veier tungt. Han advarte sønnen mot den
dårskapen som hadde påført ham selv så mye sorg. David hadde lært tunge lekser
om syndens følger, og han håpet nok å spare sønnen for noe av den sorgen han selv
hadde opplevd.
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TIL ETTERTANKE
Når vi leser om Guds folk i ørkenen, ser vi feil på feil som de gjorde i møte med
store endringer, til tross for åpenbaringer om Guds kjærlighet og kraft. Før Israel
kom inn i det lovede land – der de møtte en annen stor forandring – sa Moses til
dem: «Med egne øyne har dere sett hva Herren gjorde ved Ba’al-Peor. Herren din
Gud utryddet enhver som fulgte Ba’al-Peor hos deg. Men dere som holdt fast ved
Herren deres Gud, er alle i live i dag. 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!’ Hvilket stort folk har vel
en gud som er like nær som Herren vår Gud er nær oss hver gang vi kaller på ham?
Og hvilket stort folk har vel så rettferdige forskrifter og lover som hele denne loven
som jeg legger fram for dere i dag? Ta deg i vare og vokt deg vel så du ikke glemmer
det du har sett med egne øyne. Så lenge du lever, skal det aldri forlate ditt hjerte. Du
skal fortelle om det til dine barn og barnebarn» (5 Mos 4,3–9). Vi må ikke glemme
hva Herren har gjort for oss. Og vi glemmer det ikke så lett når vi gir det videre til
andre og dem som kommer etter oss. Familien var sentral i alt dette, de skulle lære
det videre til barna. Og synden ved Peor var noe som bare kunne bli ødeleggende for
familielivet. «Det var på grunn av tøylesløshet at Gud måtte straffe Israel. Ba’al-Peor
var ikke et engangstilfelle; det fantes alltid kvinner som var frekke og freidige nok
til å fange svake menn i sitt garn.» – Det kristne hjem, side 253 [AH 326]

Spørsmål til drøftelse

1. Snakk sammen om noen av forberedelsene deres i møte med noen av de store
etappene i livet, ekteskap, foreldrerollen, alderdom eller noe annet. Hva fikk
endringene å si for familien? Hva har du lært som kan hjelpe andre med de
samme stadier på livsveien?
2. Tenk på Davids ord til Salomo i forbindelse med synden overfor Batseba, som
kastet en skygge over resten av hans regjeringstid og fikk store negative
følger for familien. Hvor ser vi Guds nåde i alt dette?
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INGEN FRED MED MEDITASJON
Gustavo Javier Caballero (40) Paraguay

G

ustavos foreldre sendte ham på adventistskole da
• Flere kan lese og skrive i Paraguay
han var 12 år, men han var mer interessert i alkohol
enn i USA: 94 % av alle over 15 år
og dop enn i bibeltimene. Han tok marihuana, alkohol
mot 86 % i USA.
og kokain i helgene for å døyve sine bekymringer. Men
han utviklet hodepine og kvalme. En psykolog anbefalte
asiatisk meditasjon.
Gustavo fikk en åndelig leder ved et asiatisk tempel og lærte meditasjon og yoga. Han gjentok
en setning fra et dødt indisk språk om og om igjen. Det ga en slags fred og tømte sinnet for
tanker.
En stund gikk det bedre. Men så begynte han å høre stemmer og se skikkelser mens han var i
transe. ”Jeg holdt på å bli gal,” sier Gustavo. Han fikk hjelp av en åndelig guide som tok ham med
til møter med antatt døde mennesker.
Da husket Gustavo bibelstudiene på adventistskolen. Han søkte hjelp hos en pastor og en
adventistpsykolog. De ba sammen med ham og rådet ham til å slutte med meditasjon, yoga og
stoffer. Gustavo begynte å gå jevnlig i kirka. På søvnløse netter tydde han til Jes 26,3 og Fil 4,13.
Da Gustavo var 34 år, tok han imot Jesus og ble døpt. ”Jeg ville ha hjelp til å få det bedre,” sa
han. ”I kirka fikk jeg vite at jeg er Guds barn, at han har satt meg fri.”
Etter dåpen fant han en video om ”kristen meditasjon” og prøvde det. Teknikken var som i
asiatisk meditasjon, men man gjentok bibelvers i stedet for det døde indiske språket. Resultatet
skremte ham.
”Jeg mistet kontroll over tankene, det sto helt stille for meg, en kraft strømmet gjennom kroppen, og jeg hørte stemmer som sa hva jeg skulle gjøre.” Han kunne ikke røre seg før han kom ut
av transen.
Gustavo mediterer ikke lenger på den måten. Han leser Bibelen og mediterer på Guds ord uten
østlige teknikker. Gud er ikke i slik meditasjon, sier han.
Han holder seg også unna yoga. ”Yoga gir deg en god følelse. Du føler ikke behov for verken
Jesus eller Bibelen. Du tror åndene arbeider i deg og at det er nok.”
I dag er Gustavo 40 år og arbeider som litteraturevangelist og massør. Han er også aktiv i innflytelsessenteret ved Nueva Sajonia SDA-kirka og forteller naboene at narko og meditasjon ikke
er svaret. ”Den eneste løsningen er Jesus. Bare bønn gir fred og en god følelse.”
Du kan se en video med Gustavo her: bit.ly/Gustavo-Caballero
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Alene

Bakgrunnsstoff

Fork 4,9–12; Fil 4,11–13; 1 Kor 7,25–34; Matt 19,8; 1 Mos 37,34; Jes 54,5.

Minnevers

Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en
hjelper av samme slag» (1 Mos 2,18).

En fascinerende, men vond historie kom for dagen. En ung kvinne ble funnet død i
leiligheten sin. Det som gjorde historien så tragisk, var at kvinnen hadde vært død
i ti år før hun ble funnet. Ti år! Mange stilte seg spørsmålet: Hvordan var det mulig
i en storby som denne, at en kvinne, som ikke levde på gaten, kunne ha vært død så
lenge uten at noen visste det?
Historien skildrer en realitet: Mange lider av ensomhet. I 2016 hadde en artikkel i
New York Times tittelen: «Forskere står overfor en ensomhetsepidemi». Problemet er
reelt nok.
Vi mennesker var ikke ment å skulle være alene. Fra Edens hage av skulle vi leve
i fellesskap med andre. Men synden kom og snudde alt opp ned. Denne uken vil vi
se på spørsmålet om selskap og ensomhet på ulike stadier av livet. Det har nok noen
hver opplevd. Hvis ikke, er du heldig.
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SELSKAP
Les Fork 4,9–12. Hva er grunntanken der? Hvilket livsprinsipp tales det om?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Svært få klarer seg alene. Selv en ensom ulv som foretrekker å være alene, ønsker
før eller siden selskap, og i nødens stund kan de trenge det. Vi er skapt for fellesskap. Man er heldig når man har nære familiemedlemmer som kan gi trøst og støtte i
vanskelige tider.
Men det er mange i menigheten, på arbeidsplassen og i nærmiljøet som ikke har
noen, ikke bare når de trenger det, men en å snakke litt med etter en lang dag. Føl
elsen av ensomhet kan komme plutselig. «For meg er søndagene verst,» sa en ugift
mann. «Gjennom uken er jeg omgitt av folk på jobben. På sabbaten treffer jeg folk i
kirken. Men på søndag er jeg mutters alene.»
Hvilke prinsipper kan vi hente i disse versene, spesielt når vi er ensomme?
Joh 16,32.33; Fil 4,11–13.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Som kristne vet vi at Gud er til, og vi kan ha samfunn med ham. Guds nærhet kan
gi trøst. Men det at Gud sto Adam nær, forhindret ham ikke i å si: «Det er ikke godt
for mennesket å være alene» (1 Mos 2,18). Gud visste at Adam trengte menneskelig
selskap, ikke bare samfunn med Gud, og til og med i en verden som var uplettet av
synd. Og resten av oss behøver det mye mer.
Vi må heller ikke tro at man ikke kan være ensom når man er omgitt av mennesker. Noen av de ensomste bor i storbyer og er omgitt av andre mennesker. Man kan
føle seg alene og fremmed og ha behov for nærhet selv om man omgås mange.
Det er ikke alltid lett å vite hvem som er ensom, fremmedgjort, avvist eller har
det vondt og trenger noen, om ikke annet så en å snakke med. Hvordan kan du
være føre var og bli mer obs på dem?
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LIVET SOM UGIFT
En ung kvinne fortalte om fordelene ved ikke å være gift: «To ganger fikk jeg sjansen til å dra ut som misjonær, og jeg nølte ikke.» Har man ektefelle og barn, må man
tenke seg godt om, for det gjelder jo ikke bare en selv, men også familien.
Paulus nevner gode grunner til å forbli ugift. Hvilke? 1 Kor 7,25–34.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De fleste tror ekteskapet er Guds vilje for dem. Sa han ikke: «Det er ikke godt for
mennesket å være alene?» Men Bibelen har mange eksempler på mennesker som
ikke var gift, også Jesus.
Jeremia skulle ikke gifte seg (Jer 16,1–3). Det var en dom over en historisk situa
sjon. Vi vet ikke om denne begrensningen ble opphevet, men Jeremia var en stor
profet mens han var singel.
Esekiels sivilstand later heller ikke til å ha vært viktig, selv om hans kone døde
plutselig. Han fikk ikke engang lov til å sørge, men skulle fortsette med oppgaven
Herren hadde gitt ham (Esek 24,15–18). Profeten Hosea opplevde også et ødelagt
ekteskap, men han fortsatte i tjenesten. Det virker merkelig, men Gud sa at Hosea
skulle gifte seg med en horkvinne som ville forlate ham og gå til andre menn (Hos
1–3). I ettertid ser vi at Gud ville skildre sin ensidige kjærlighet til Israel, og oss,
men det må ha vært hardt for Hosea å leve denne lignelsen.
I disse tilfellene var ikke sivilstatus problemet. Gud var ute etter personens integritet, lydighet og evne til å si det Gud ville han skulle si. Vi må ikke la livet bli definert av vår sivilstand. I dag sier mange at vi ikke er hele mennesker med mindre vi
er gift. Paulus ville ha sagt: «Ikke vær som folk i denne verden.» Nei, «bær kroppen
fram som et levende og hellig offer til glede for Gud» (Rom 12,1.2).
Hvordan kan du rent praktisk hjelpe de som er ugift, både menighetsmedlemmer
og andre?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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NÅR EKTESKAPET TAR SLUTT
Synden har herjet med menneskeheten, men bortsett fra fysisk lidelse og død er vel
familien det som har lidd mest. Det er nesten overflødig å bruke uttrykket «dysfunksjonell familie». For hvilken familie er ikke det, til en viss grad?
Ved siden av døden er skilsmisse noe av det vanskeligste en familie kan komme
ut for. Folk gjennomlever et utall følelser. Den første og mest vanlige er nok sorg.
Sorgen kan vare i måneder eller år med forskjellig intensitet. Noen opplever frykt,
frykt for det ukjente, økonomiske bekymringer og frykt for å ikke klare seg. Noen
gjennomlever depresjon, sinne og ensomhet.
Hvilke hovedprinsipper om skilsmisse finner vi i disse versene? Mal 2,16;
Matt 5,31.32; 19,8; 1 Kor 7,11–13.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Som et av Kristi redningsmidler skal kirken hjelpe sine medlemmer med alle
deres behov og ta seg av alle slik at de kan vokse og få en moden kristen erfaring.
Dette gjelder spesielt når medlemmene står overfor livslange avgjørelser som
ekteskap og slike fortvilende opplevelser som en skilsmisse. Når et ekteskap står
i fare for å rakne, bør partene og de i kirken eller familien som hjelper dem med
tanke på forsoning, gjøre det i harmoni med Guds prinsipper for gjenopprettelse av
skadeskutte relasjoner (Hos 3,1–3; 1 Kor 7,10.11; 13,4–7; Gal 6,1).
Menigheten og andre av kirkens organisasjoner har ressurser som kan hjelpe medlemmene med å bygge sterke kristne hjem. Dette er blant annet: (1) informasjonsopplegg for forlovede par, (2) undervisningsopplegg for ektepar og deres familier,
og (3) støtteopplegg for splittede familier og fraskilte.» – The Seventh-day Adventist
Church Manual, 19. utg. (Nampa, 2016), side 161.
Hvilken praktisk og ikke-dømmende hjelp kan du gi den som gjennomlever en
skilsmisse?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DØD OG ENSOMHET
Noen stilte en gang spørsmålet: Hva er forskjellen på mennesker og høns når det
gjelder døden? Svaret er at mennesker som dør, vet at de skal dø. Det gjør ikke høns.
Og det er vår viten om en kommende død som påvirker livet her og nå.
Alle forhold, også ekteskapet, ender før eller siden i vår største fiende: døden.
Forholdet kan ha vært nært, kjærlig, inderlig og langt, men før eller senere kommer
døden (om ikke Jesus kommer først), og da opphører forholdet. Slik har det vært
siden synden oppsto.
Vi vet ikke om det var Adam eller Eva som døde først, men det må ha vært tungt
for den gjenlevende. Et enkelt dødt blad voldte dem sorg, så hvordan må det ikke ha
vært da ektefellen døde?
Problemet er at vi er så vant til døden at vi tar den for gitt. Men det var ikke
meningen at vi skulle oppleve dette. Derfor sliter vi med å finne mening med det, og
ofte uten å lykkes.
Hva sier disse tekstene om døden og om folks kamp med den? Jes 57,1; Åp 21,4;
1 Tess 4,17.18; Matt 5,4; 2 Sam 18,33; 1 Mos 37,34.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi skal ikke bare oppleve vår egen død, vi utsettes også for andres død, våre kjære,
kanskje vår aller nærmeste. Derfor vil mange før eller siden oppleve ensomhet, skapt
av andres død. Det er vondt, og ofte kan vi bare ty til Guds løfter. For hva annet har
vi i denne verden med lidelse og død?
Hvordan kan menigheten hjelpe dem du vet er ensomme etter å ha mistet en av
sine kjære?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ÅNDELIG SINGEL
Unge Natalie hadde vært gift i syv år da en venn fikk henne med på en møteserie i
en syvendedags-adventistmenighet. Hun ble overbevist om det hun lærte, tok imot
Jesus og sluttet seg til Syvendedags Adventistkirken tross iherdige innvendinger
fra foreldre, svigerfamilien og naboen. Hun avpasset sin livsstil etter sin nye tro, så
langt det var mulig.
Hun møtte mye motstand. Det vanskeligste var da hennes mann sa: «Det var ikke
dette jeg gikk med på da vi giftet oss. Du er et helt annet menneske, og jeg vil ha
tilbake det gamle.»
I mange år har hun slitt med å leve troens liv. Hun er gift, «åndelig singel».
Hvilken oppmuntring kan disse versene gi dem som kan føle seg åndelig single?
Jes 54,5; Hos 2,19.20; Sal 72,12.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vår kirke har «Natalier» verden over. De er gift, men går alene i kirken eller bare
sammen med barna. De kan ha giftet seg med en av en annen tro. Eller kanskje
ble de med i menigheten uten at ektefellen kom. Eller begge var medlemmer av
menigheten, men så droppet en av dem ut og ble kanskje motstander av troen. Disse
menneskene kommer alene i kirken, eller de går alene til kirkens oppsøkende og
sosiale aktiviteter. De er lei seg når de ikke kan bidra så mye økonomisk som de vil
fordi ektefellen ikke vil godta det. De er gift, men kan føle seg som åndelige enker.
Vi har nok alle møtt slike i kirken, og de trenger vår kjærlighet og støtte.
Hvordan kan menighetsfamilien hjelpe de åndelig single blant oss?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
«Gjennom sitt virksomme liv holdt Enok sin forbindelse med Gud trofast ved like.
Jo større og jo mer presserende hans arbeid var, desto mer vedholdende og alvorlige
var hans bønner. Han fortsatte med til visse tider å trekke seg tilbake fra all omgang
med andre. Etter å ha oppholdt seg i noen tid blant folket og virket for å hjelpe dem
ved sin undervisning og sitt eksempel, tilbrakte han en stund i ensomhet, hungrende
og tørstende etter den guddommelige kunnskap som Herren alene kan meddele.
Ved således å holde samfunn med Gud kom Enok mer og mer til å gjenspeile
det guddommelige bilde. Hans ansikt strålte av et hellig lys, av det lys som skinner
i Jesu åsyn. Når han kom tilbake fra disse samvær med Gud, betraktet endog de
ugudelige med ærefrykt det himmelske preg i hans ansikt.» – Evangeliets tjenere,
side 36, 37 [GW 52]. Historien om Enok er oppmuntrende og har noe å si om dem
som velger ensomme stunder, men mange opplever en ensomhet de ikke trakter
etter. De ønsker ikke å være alene. Ja, vi kan alltids glede oss over samfunnet
med Herren, som alltid er tilstede. Men noen ganger har vi behov for menneskelig
kontakt. Det er viktig at menigheten rekker hånden ut til dem som kanskje sitter ved
siden av oss i kirken hver uke, men som er inne i en tid med grusom ensomhet. Hvis
det er du som opplever dette, bør du finne en du kan stole på i kirken (eller et annet
sted) og fortelle dem om det. Mange ganger kan man ikke se på folk hvordan de har
det. Mange gjemmer seg bak en maske.

Spørsmål til drøftelse

1. Hvordan kan menigheten vise større forståelse for behovene hos dem blant
oss som er ensomme?
2. «Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg
har» (Fil 4,11). Les sammenhengen Paulus’ ord står i. Hvordan kan vi lære å
si dette om oss selv? Og hvorfor må vi være forsiktig med hvordan vi siterer
dette for en som har det vondt?
3. Snakk om en gang du var virkelig ensom. Hva hjalp? Hva gjorde vondt? Hva
lærte du som kan være til hjelp for andre?
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HVORFOR BLE JEG FØDT?
Graciela Musetti (52) Uruguay

E

n kvinne ventet på bussen i Uruguays hovedstad
• I Uruguay har vi 7890 medlemmer
Montevideo. Hun hadde penger til noe bestemt.
i 59 menigheter og 50 grupper. Den
Plutselig begynte hun å skjelve. Hun kjente at noe rørte
første adventisten i landet var fru
seg inni henne.
Juan Rivoir, som kom dit i 1890 etter
Bussen kom. Den stoppet, men hun vendte den rygå ha hørt Ellen White tale i Piedmont
gen og krysset gata. ”Allerede tilbake?” sa mannen da
i Italia.
hun kom hjem. ”Ja, jeg ombestemte meg,” svarte hun.
Flere måneder senere ble Graciela Musetti født.
Da Graciela var 1½ år, døde søsteren på 18 i en fabrikkbrann, og hver dag tok moren med lille
Graciela til kirkegården og sørget over søsteren. Gjester fikk vite at Graciela var den datteren Gud
ga henne etter å ha tatt fra henne den andre, så hun skulle egentlig ikke ha vært født, sa moren og
smilte.
Graciela var usikker og skyldbetynget, en sørgelig erstatning for henne som hadde vært hjemmets solstråle. Årene gikk, og foreldrene ble skilt. Graciela fikk en gutt da hun var 15 år. Så døde
hennes eldste bror, og hun fulgte moren til graven i månedsvis. Mange år senere ble Gracielas
eneste gjenværende bror påkjørt og drept. Graciela orket ikke å si det til moren. Moren ble gammel og sengeliggende, og Graciela pleiet henne til hun døde.
En dag kom Graciela over radiostasjonen Nuevo Tiempo, den lokale utgaven av adventistenes
Hope Radio. Pastorens stemme beroliget henne. Samtidig hørte hun på en pastor på en annen stasjon som angrep Ellen White. Graciela ble interessert og ville lese en av Ellen Whites bøker, men
verken biblioteket eller bokhandlerne hadde noen.
Men en dag fant hennes voksne sønn en bok i en skobutikk og ga den til henne. Graciela så på
boken: Det store håp. ”Gud har grepet inn i mitt liv,” sa hun. Hun ringte til Nuevo Tiempo og ba
om mer informasjon, og de sendte et menighetsmedlem som ga henne bibelstudier.
Graciela ble døpt i SDA-kirka La Teja, som ble startet med midler fra offeret 13. sabbat i
2016. I dag gir hun bibelstudier og hjelper folk i nabolaget.
Mye av livet har Graciela lurt på hvorfor hun ble født. Nå vet hun det. ”Hvem skulle ha tatt
seg av mor hvis hun hadde tatt abort? Hvem skulle ha tatt seg av far, som er 94 og sengeliggende?
Gud har kontroll. Jeg vet ikke hva han så i meg, men han frelste meg. Jeg håper å vinne flere for
ham.”
Takk for misjonsgavene som hjelper slike som Graciela å komme til Jesus.
Du kan se en video om Graciela her: bit.ly/Graciela-Musetti
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4. mai

Kloke ord til familier

Bakgrunnsstoff

Ordsp 5,3–14; Matt 19,5; 1 Kor 7,3.4; Ordsp 13,22; 14,26; 17,22; 23,13; 31,10–31.

Minnevers

Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på
ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne (Ordsp 3,5.6).

Alle starter livet med mor og far, uansett hva som skjedde videre. Men noen får aldri
noen annen familie enn den de vokste opp i.
Uansett situasjon og livsfase har Ordspråkene både råd, dikt, spørsmål og kloke
ord til oss. Familieforhold tas opp direkte, og andre visdomsord kan anvendes på
hjemmet. Ordspråkene er utformet som et familiedokument der nøklene til et gudfryktig liv overrekkes fra foreldre til barn. Iblant skriver foreldre et brev til en sønn
eller datter som studerer, starter eget hjem eller tar en jobb langt borte. Slik er også
ordspråkene en fars henvendelse til sin sønn: «Lytt, min sønn, til din fars formaning,
forkast ikke rettledning fra din mor» (Ordsp 1,8). I 5 Mos får foreldrene beskjed om
å overlevere sine overbevisninger til neste generasjon. Det er dette Ordspråkene gjør.
I farens ord hører vi vår himmelske Far oppfordre oss til å lære.
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Søndag

ELSK RIKTIG KVINNE
Hvilke problemer følger med seksuell kontakt før ekteskapet eller et utenomekteskapelig forhold, ifølge Ordsp 5,3–14.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Den gudfryktige begrenser sin inderligste hengivenhet og seksuelle intimitet til
ekteskapet. Ordspråkene taler til menn, men den samme tanken gjelder kvinner, slik
vi leser i Salomos høysang (se Høys 4,12–15). Forbudt kjærlighet er en sterk kraft,
men den skal veies mot de forferdelige følgene av slik synd. Tilfeldige seksuelle
forbindelser forplikter ikke og gir ikke sann nærhet. Man kaster bort materielle,
fysiske og emosjonelle ressurser. Og man må svare Gud for de valgene man har gjort
i livet.
Seksuell nærhet er en av Guds største gaver til mennesket og hører bare ekteskapet til (Matt 19,5; 1 Kor 7,3.4; Hebr 13,4). I Ordspråkene brukes bildet med godt,
rikelig vann som symbol på den gleden og tilfredsstillelsen et gift par burde få av
sin kjærlighet sammen. Dette står i motsetning til den sløsingen som oppstår der det
er utroskap. Uttrykket «din ungdoms kvinne» (Ordsp 5,18) viser at valget også er
bindende når de blir gamle. Mannen blir stadig «beruset» (Ordsp 5,19) av sin kone.
I vår syndige tilstand kan instinktene lokke folk bort fra Guds plan for seksuallivet. Men Gud har også gitt oss evnen til å tenke og velge. Hvis vi ikke holder fristelsene i tømme, kan de ta makten over oss. Overgivelse til Guds plan for seksuallivet og ekteskapet kan forhindre at vi innleder forbudte seksuelle forhold. Det å velge
livslang troskap mot Guds plan for det seksuelle i ekteskapet, er ikke bare fornuftig.
Det gir sin egen rike belønning.
Hvilke råd ville du gi en som du visste kjempet med seksuelle fristelser som kan
ødelegge et ekteskap?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ET KALL TIL FEDRE
Legg merke til de karaktertrekkene hos fedre som er beskrevet i Ordspråkene og
kan ha langsiktige følger for barn:
Ordsp 13,22; 27,23.24

__________________________________________________________________________________

Ordsp 14,26 _________________________________________________________________________________________________
Les Ordsp 15,1.18; 16,32 ________________________________________________________________________________
Ordsp 15,27 _________________________________________________________________________________________________
Ordsp 29,17 __________________________________________________________________________________________________

Fars karakter har direkte betydning for barna og arven han overfører til dem. Barn
venter støtte hos sine fedre, hengivenhet, veiledning og forbilde. Ordspråkene
roser de fedrene som tar seg av sine familier. Det er mange eksempler på hvordan
«den som jakter på vinning, setter huset over styr» (Ordsp 15,27). Far må prioritere
familien fremfor arbeidet. Gudfryktige fedre legger vinn på tålmodighet og kontroll
av følelsene. De respekterer sine barns avhengighet av dem. De veiledeer barna,
men misbruker ikke sin stilling. Fremfor alt vil fedrene følge Gud, stå under hans
kjærlighets kontroll og følge hans Ords lære, slik at de kan styre sine barn riktig.
Og det viktigste en far kan gjøre for sine barn er å elske deres mor. Hans trofasthet og urokkelige hengivenhet overfor henne, eller mangelen på dette, får mye å si
for barnas ve og vel inn i voksen alder.
I Ordspråkene er troskap mot Gud og familien samt redelighet i ens private og
sosiale liv viktige temaer. Om det skal lykkes, avhenger av innstillingen. Syndens
fristelser er mange, enten det er sex, latskap, rikdom eller makt, men den vise far går
alltid til Gud for å få hjelp til å velge riktig.
Hvordan kan disse moralprinsippene sies å være viktige for alle, far eller ikke
far? Hvordan har dine handlinger (gode eller dårlige) påvirket andre, spesielt
barn? Hva må du være mer forsiktig med?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

IRETTESETT MED KJÆRLIGHET
Hva lærer Ordspråkene om betydningen av å irettesette barn? Ordsp 10,17;
23,13.14; 29,1; 29,15.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Foreldre kritiserer iblant sine barn for å innprente dem hva som er sosialt uakseptabelt, straffer dem for ulydighet, eller for å uttrykke mishag når de blir pinlig berørt.
Men hva er Guds plan for irettesettelse av de unge medlemmene av hans familie?
Ordspråkene setter disiplin i sammenheng med håp for fremtiden (Ordsp 19,18).
Gudfryktige foreldre vet at barna har en syndig natur. Bare én makt kan hjelpe dem
med dette, og denne kraften er Kristus (se Utdanning for livet side 18.19 [Ed 29]).
Målet for kristen oppdragelse er å føre barna til Gud.
Støtte en skjør plante. Kristen oppdragelse er ikke straff, heller ikke maktutøvelse, men en kursendring mot frelse. Guds plan er at foreldre som elsker sine barn og
kjenner syndens makt, skal føre dem til Kristus. Omsorgsfulle foreldre irettesetter
med fasthet og vennlighet i de første årene, slik en hagedyrker støtter opp et nyplantet tre inntil selvkontrollen viser seg og den unge stoler på Gud og samarbeider med
hans plan for frelse, vekst og modenhet.
Hva er budskapet til foreldre i Ordsp 13,24; 23,13.14?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bare noen få vers omtaler «riset» i forbindelse med irettesettelse. Innen populær
kristen litteratur for foreldre tenker man seg at deres bruk av riset skal være som
den himmelske hyrden som bruker staven til å lede sin flokk (Sal 23,4). Andre
steder peker Skriften på tålmodig undervisning, et konsekvent forbilde, god kommunikasjon og et nært forhold for å skape endring hos barn (5 Mos 11,18.19). Hvis
irettesettelsen skal ha sin ønskede virkning og virke korrigerende og reddende, må
barnet føle seg elsket (Ordsp 13,24).
Hvordan kan foreldre bøte på skaden når irettesettelsen har bommet på målet og
vært for hard eller blir misforstått?
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BEDRE PÅ TAKET?
Hvordan drysser Ordspråkene humor over noen av hjemmets irritasjonsmomenter?
Ordsp 21,9.19; 27,15.16. Hvilken virkning har denne humoren?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

En rekke ordspråk ser på hvordan vi behandler våre nærmeste. De serverer poenget med et glimt i øyet, som den om vennen som velger å «synge for et sorgfullt
hjerte» (Ordsp 25,20) og morgenfuglen som «velsigner» den sovende «med høy
røst» (Ordsp 27,14). Kvinner som leser versene om vanskelige kvinner, vil kanskje
føye til noen «ordspråk» om menn! De kan si at slike ordspråk viderefører problemet i ordspråkene ved å ramme bare kvinner, når mennene, som også har ansvar for
atmosfæren i hjemmet, like lett kan skape problemene. (Forestill deg hvordan det må
ha vært å bo sammen med Kaifas eller Annas!)
Et glad hjerte hjelper. Humoristisk sans er godt for familien. Humor smører livets
maskineri og reduserer stress og slit. «Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på
kroppen» (Ordsp 17,22). Ordspråkene tar noe av sin egen medisin og lar oss humre
litt over atferd som irriterer og plager andre. Når vi har smilt (eller det har svidd litt
om vitsen var på vår bekostning), er det lettere å snakke om vaner og atferd som
irriterer. Men humor må ikke brukes til å omgå problemer som bør tas alvorlig.
Lav feber kan være symptom på en kronisk infeksjon. Krangel, mas og syting
kan tyde på undertrykt sinne og skyldes vanskeligheter med likevekt eller kommunikasjon i forholdet. Den som klager, prøver å oppveie det som oppfattes som makt,
kontroll og manglende vilje til å kommunisere. Hvis såret renses, går symptomene
bort. I stedet for å unngå problemet eller hverandre må familien bygge på medlem
menes kjærlighet til Gud og hverandre, slik at de snakker ut om sine behov og følelser, tar sinnet ved roten og rydder opp.
Hvorfor er latter så viktig i hjemmet? Hvordan kan det brukes i henholdsvis det
godes eller det ondes tjeneste? Ta med svaret til gruppa.
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

EN VIRKELIG RIK KONE
Ordspråkene ender med ros til en kone av edelt format. Pek på egenskapene som
lovprises. Ordsp 31,10–31.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Denne kvinnen er spesiell, og det er også poesien. Alle versene fra og med
Ordsp 31,10 begynner med en av de 22 bokstavene i det hebraiske alfabetet. Selv
ikke alfabetet er nok til å rose henne tilstrekkelig!
Ordspråkenes vektlegging av å finne en god ektefelle, går igjen i en av rabbinernes maksimer: «En manns hjem er hans kone.» «En dyktig kvinne er en krone for
mannen, en udugelig er som verk i knoklene» (Ordsp 12,4). Her på slutten av Ordspråkene er mange ferdigheter samlet i ett: klesproduksjon, kjøp av fast eiendom,
landbruk, hjemmet og økonomistyring. Samtidig tar hun seg godt av familien. De
elsker henne og synger hennes pris.
Alle disse talentene kan man ikke forvente å finne hos alle kvinner, og de er heller
ikke en målestokk som menn skal bruke på noen. Men ved å skildre disse evnene og
egenskapene, formidler Ordspråkene hva som er viktigst og alltid relevant for både
kvinner og menn: pålitelighet, omsorg, trofasthet, godhet og arbeidsomhet. Hemmeligheten bak et slikt liv er ifølge Ordsp 31,30 at hun «frykter Herren».
«Dyktig» (Ordsp 31,10) betyr også «styrke» eller «rikdom». Det er oversatt med
«rikdom» i Sal 62,11 og skildrer Josvas «tapre krigere» (Jos 1,14). Boas roser Rut
med ordet «hederlig» (Rut 3,11). I Ordsp 31,10 spilles det på begrepet «rikdom».
Sann rikdom er karakter, integritet og frykt for Herren. Dette er mer verdt enn edelsteiner.
Hvem er noen av de dyktige og gode kvinnene som har påvirket deg? Hva mer
ville du føre på listen over egenskaper, dyder og evner hos gudfryktige kvinner?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Bevare hjertet i himmelen. «Kristne bør bevare hjertet fremfor alt de bevarer. De bør
utvikle en kjærlighet til andakt, og oppelske et himmelvendt sinn. Mange er sparsomme med tid til andakt. Studiet av Skriften og bønn anses som tapt tid. Jeg skulle
ønske at alle kunne se dette slik Gud ønsker, for da ville dere søke Guds rike først.
Bevarer dere hjertet i himmelen, vil det gi ny kraft, og pliktene vil få nytt liv. Hvis
man lærer sinnet til å dvele ved det som angår himmelen, vil det gi liv og alvor til
alle våre bestrebelser... Vi er åndelige dverger [Ef 4,13].» – SDA Bible Commentary,
bind 3, side 1157.

Spørsmål til drøftelse

1. Mange kristne synes en støttegruppe hjelper dem å «bevare hjertet» mot
fristelser. Hvordan kan det fremme bønn, bibelstudium og tillit til Den hellige
ånd? Hvorfor kan det være lurt å søke faglig hjelp hvis man virkelig sliter med
fristelser som fører til synd, og det virker umulig å stoppe?
2. Les opp svarene på onsdagens siste spørsmål. Snakk om følgene av de ulike
svarene. Gud har gitt oss humor og latter, men hvordan kan det forvrenges og
bli skadelig?
3. Hvilke egenskaper opphøyes hos kvinner i vår kultur? Hvordan kan vi beskytte oss mot nedverdigende holdninger?
4. Hvilke av samfunnets kulturelle holdninger til familien strider mot Bibelens
prinsipper for familielivet? Er noen kulturelle holdninger i tråd med bibelske
prinsipper? Hva er de i så fall, og hvordan kan de brukes til å styrke familien?
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LENGSEL ETTER GUD
Maria Cecilia Freire (60) Uruguay

C

ecilia var knust da mannen forlot henne. Hun var 30
• Uruguay betyr ”de malte fuglers
år og hadde livmorkreft. Hadde han dratt fordi han
elv”.
ikke fikk komme nær henne på grunn av smertene? Nei,
• 98,1 % kan lese og skrive. I 2009
sa hennes mor. Det var fordi hun var blitt adventist og
ble landet først i verden til å gi
sluttet å gå på fester og drikke sammen med ham. ”Du
alle barn gratis Internet og bærbar
mistet ham på grunn av menigheten,” sa moren.
maskin.
Cecilias operasjon gikk godt, og kreften var borte.
• Uruguay er det eneste landet i
Men hun sluttet å gå i kirka. Hun hadde tre barn og
Sør-Amerika hvor man trygt kan
drikke vann fra springen.
fant ikke noen kokkejobb med lørdagsfri, og hun måtte
arbeide.
• Ca. 95 % av elektrisiteten kommer
fra vindkraft.
Årene gikk, barna ble voksne og giftet seg, men Cecilia var og ble bitter. Det ble bare verre da moren døde.
Cecilia flyttet til hovedstaden Montevideo, til sin
eldste datter og hennes familie. Hun vet ikke hvordan det hadde seg, men hun begynte å høre på
adventistenes radio Nuevo Tiempo. ”Det må ha vært Gud som gjorde det.”
En dag hørte hun at det skulle bli opprettet en adventistkirke bare noen kvartaler hjemmefra. 1.
januar 2017 møtte hun opp i adventkirka Goes. Fem måneder senere ble hun døpt. ”Fra da av har
jeg vært virkelig glad,” sa Cecilia. ”Gud har tatt bort smerten og bitterheten.” Det skjedde da hun
begynte å smile.
Nå begynte Cecilia å be om at datteren og svigersønnen måtte ta imot Jesus. Snart la hun
merke til at et av medlemmene, en brasiliansk misjonær, talte perfekt engelsk. Svigersønnen hennes var arkitekt og ute etter en engelsklærer, for han ville flytte utenlands og arbeide. Hun fortalte
ham om engelsklæreren hun hadde funnet i kirka.
”Slik kom han i kontakt med menigheten,” sa Cecilia. ”Han ble venner med pastoren og andre
i kirka.” Datteren var noe annet. Hver gang Cecilia nevnte Gud, klaget hun: ”Nå prøver du å få
meg med i den kirka igjen!” Til slutt sa Cecilia: ”Det er ikke derfor. Det er bare det at når jeg
er død, vil jeg treffe deg igjen når jeg slår opp øynene.” Dette rørte ved datteren. Nå tar hun og
mannen hennes bibelstudier og forbereder seg på dåp. ”Gud har vært fantastisk mot meg,” sier
Cecilia.
Cecilia tilhører Goes SDA-menighet, som fikk en del av offeret i 2016, så de kunne få et
kirkebygg i Montevideo. Takk for gavene som hjelper slike som Cecilia å forberede seg på Jesu
gjenkomst.
Her kan du møte Cecilia: bit.ly/Cecilia-Freire
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Kjærlighetssangen

Bakgrunnsstoff

Høysangen; 1 Mos 2,7; 1 Kor 7,3–5; Joh 17,3; 1 Joh 1,9; Rom 1,24–27; Gal 5,24

Minnevers

Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm! For kjærligheten er
sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som
flammende ild, en Herrens brann (Høys 8,6).

Ekteskapet er en av livets store epoker. Ikke alle gifter seg, men for dem som gjør
det, byr ekteskapet på både utfordringer og velsignelser. En av velsignelsene er seksualiteten. Den er et sterkt uttrykk for kjærlighet når den utøves til rett tid og sted.
Bibelen er ikke imot sex. Den er bare imot misbruk av Skaperens gave til oss.
Høysangen skildrer forholdet mellom en ung brud fra Sjulam og hennes elskede,
som antas å være kong Salomo selv. Boken avdekker intimiteten og gleden over
ekteskapelig kjærlighet. Høysangen er ofte lest som et symbol på forholdet mellom
Gud og hans folk eller Kristus og kirken, men først og fremst er den et dikt om kjærlighet mellom mann og kvinne.
Vi skal se på ekteskapet slik det er skildret i denne boken.
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Søndag

UDELELIG LIV
Hvordan vil du beskrive Bibelens syn på menneskekroppen? 1 Mos 2,7; Sal 63,1;
84,2; 1 Kor 6,19.20; 1 Tess 5,23.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Noen religioner tror på dualismen, der menneskekroppen er et problem for åndslivet. Det vil si at kroppen er dårlig, mens «ånden» anses som god. Men i Skriften
er kroppen en uløselig del av vårt vesen. Livet er «kropp» og «ånd» (se 1 Mos 2,7).
Salmisten gir hele seg i tilbedelsen av Gud (Sal 63,1; 84,2). Hele personen skal
helliggjøres, innvies til det hellige formålet Gud har for oss.
Høysangen gir uttrykk for et positivt syn på menneskekroppen og seksuelle relasjoner. Hva sier disse tekstene om denne holdningen? Høys 1,2.13; 2,6; 5,10–16;
7,1–9.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Menneskekroppen er gjenstand for beundring i hele boken. Fysisk kjærlighet vekker
ikke forlegenhet. Et bredt spekter av følelser blottstilles.
Mange kulturer har klare seksuelle tabuer. Ektefolk har ofte vanskelig for å snakke om sitt samliv. Og barn fratas ofte muligheten til å lære om seksualitet innenfor
rammene av et hjem der gudfryktige verdier kan flettes sammen med riktig informasjon. Bibelens åpenhet omkring sex er en oppfordring til å ha det bedre med emnet,
slik at denne siden av livet behandles med den respekt og verdighet den fortjener.
Hvordan kan vi beskytte oss mot kulturelle og moralske krefter som enten reduserer seksualiteten til dyrisk lidenskap eller forvandler den til noe man ikke må
snakke om? Hvordan viser Bibelen at begge ytterlighetene er feil?
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HØYSANGENS KJÆRLIGHET
Beskriv ulike sider ved kjærligheten i Høysangen. Høys 1,2.13; 2,10–13.16; 3,11;
4,1–7; 5,16; 6,6; 7,1–9; 8,6.7.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Høysangen viser hvordan venner oppfører seg sammen, kommuniserer åpent og
viser omsorg for hverandre. I Høysangen blir to gode venner gift. Kona sier: «Slik er
min kjære venn» (Høys 5,16, 1985). Ordet venn uttrykker selskap og vennskap uten
overtoner av seksuell nærhet. Man skal være glad hvis ektefellen er en kjær venn.
Gjennom hele diktet avslører intime komplimenter og kjærlige fakter den sterke
tiltrekningen, den fysiske og følelsesmessige gleden som mann og kvinne har av
hverandre. Den romantiske kjærlighets naturlige intimitet er en gave fra Skaperen
for at partnere skal knyttes nært til hverandre i ekteskapet. Guds kjærlighet får virke
på deres hjerte, og «den lutrer, renser, foredler og opphøyer» den menneskelige
kjærlighet. – Det kristne hjem, side 73 [AH 99].
Disse versene inneholder også de høyeste tanker om kjærligheten. Men sann
kjærlighet kommer ikke naturlig til menneskehjertet. Den er en gave fra Den hellige
ånd (Rom 5,5). Slik kjærlighet knytter mann og kone sammen i et varig fellesskap.
Det er den forpliktende kjærlighet som er så nødvendig i forholdet mellom foreldre
og barn om de unge skal lære å vise tillit. Det er den kjærligheten som gir av seg selv
som binder oss sammen i Kristi legeme. Høysangen oppfordrer oss til å la denne
kjærligheten bli en aktiv kraft i forholdet til vår ektefelle.
Hvordan er slik nærhet en avspeiling av det forholdet vi kan ha til Gud? Hvilke
paralleller kan man trekke (bruk av tid, gi seg helt hen, osv.)? Hvilke andre paralleller finnes?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

KJÆRLIGHET OG KUNNSKAP
Mange har sett et tilbake til Eden-tema i Høysangen. Paret er ikke Adam og Eva,
men diktet fører tankene til Edens hage. Guds plan om at de skal være «én kropp»
(1 Mos 2,24.25), er skildret med fine metaforer og symboler.
Hvordan viser Høysangen til gjensidig forpliktelse i ekteparets samliv? Høys 4,7–
5,1. Hva er likheten med Paulus’ undervisning i 1 Kor 7,3–5?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Salomo oppfordrer henne: «Kom med meg» (Høys 4,8). Bruden kommer. Senere
inviterer hun ham: «Å, om min kjæreste ville komme til hagen» (Høys 4,16). Han
kommer (Høys 5,1). Skriften viser at de ikke bruker makt eller manipulasjon. Begge
trer inn i forholdet fritt og i kjærlighet. «Hagen min» er «hans hage».
Både Salomo og Sjulam er ord som er avledet av det hebraiske shalom, «fred»
eller «helhet». Beundringen er gjensidig (Høys 4,1–5; 5,10–16). Balansen i forholdet
går igjen i den poetiske stilen med linjepar og vers. Paktsuttrykket «Min kjæreste
er min, og jeg er hans» (Høys 2,16) er et ekko av ordene fra Edens hage: «Nå er det
bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt» (1Mos 2,23).
Versene nedenfor bruker «kjenne» i grunnteksten. Hvordan berikes forståelsen
av vårt gudsforhold av skildringen av ekteskapet som å «kjenne» hverandre?
1 Mos 4,1.25; 1 Sam 1,19; Luk 1,34; Joh 17,3; 1 Kor 8,3.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bibelen bruker kjenne om den nære enheten mann og kone imellom. I denne kjærlige
«kunnskapen» lar man den andre få tilgang til ens innerste vesen. Ikke bare to
kropper, men to hjerter føres sammen. Å kjenne beskriver også forholdet mellom den
enkelte og Gud. Ekteskapets unike og ømme kjennskap til den andre, med felles
skap, forpliktende valg og uendelig glede, gir oss innblikk i det høyeste og helligste
mysterium av alle, forholdet mellom Kristus og kirken.
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KJÆRLIGHET TIL RETT TID
Les Høys 4,8–5,1.
Høys 4,16 og 5,1 er midtpunktet og høydepunktet i boken og beskriver fullbyrdelsen
av ekteskapet.
Hva viser Salomo til i de neste avsnittene? Høys 4,12.16; 5,1; 8,8–10.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Høysangen inneholder noen av Skriftens klareste beviser for at Gud vil vi skal være
seksuelt avholdende før ekteskapet. Se f.eks. henvisningen til hennes barndom, da
brødrene lurte på om hun var en mur eller en vegg (Høys 8,8.9). Altså: Vil hun være
avholdende før ekteskapet (en vegg), eller promiskuøs (en dør). Som voksen kvinne
bekrefter hun at hun har bevart sin kyskhet og kommer ren til sin mann: «Jeg var en
mur» (Høys 8,10). Han bekrefter at hun er jomfru på bryllupsnatten ved å si at hun er
«en stengt hage, en forseglet kilde» (Høys 4,12). Av egen erfaring kan hun anbefale vennene sine å være nøye med trinnene til kjærlighet og ekteskap. Tre ganger
i Høysangen taler hun til «Jerusalems døtre» og ber dem om ikke å vekke den
intense kjærligheten før tiden er inne (Høys 2,7; 3,5; 8,4), det vil si når de er innenfor
ekteskapets intime paktsvegger, der hun befinner seg.
For andre gang i diktet oppfordrer den elskede sin brud til å bli med ham
(Høys 2,10; 4,8). Før bryllupet kunne hun ikke akseptere hans invitasjon, men
nå er det hun som inviterer ham til sin hage (Høys 4,16), og han kommer gladelig
(Høys 5,1). Han er ikke bare tiltrukket av hennes skjønnhet, hun har stjålet hans
hjerte (Høys 4,9), han er beruset av kjærlighet (Høys 4,10), og han sier overstrømmende at hun nå er hans og ingen annens for alltid: «En stengt hage er min søster,
min brud, en stengt hage, en forseglet kilde» (Høys 4,12). Hos denne fullkomne
kvinnen er det som om han har nådd det forjettede land: «Fra leppene dine drypper
den fineste honning, min brud. Honning og melk er under din tunge» (Høys 4,11).
Hva er budskapet til dem som angrer at de valgte feil uttrykk for sin seksualitet?
1 Joh 1,9; se Sal 103,12; Jes 55,7; Joh 8,11.
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Torsdag

VERN OM SKAPERENS GAVE
Gud hadde en egen hensikt med å skape mennesket som mann og kvinne
(1 Mos 1,26–28). Begge bærer hans bilde, men ekteskapets «en kropp» avspeiler
guddommens enhet på en spesiell måte. Foreningen av mann og kvinne sørger også
for forplantning og nytt liv, et menneskelig uttrykk for Guds bilde.
Hva er Skriftens holdning til seksuell praksis som ikke er etter vår skapers plan?
3 Mos 20,7–21; Rom 1,24–27; 1 Kor 6,9–20.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Skriften avviser alt som endrer eller ødelegger Guds bilde i mennesket. Ved å avvise
visse former for seksuell praksis, veileder Gud sitt folk mot seksualitetens sanne
formål. Når vår erfaring konfronteres med Guds bud, blir sjelen overbevist om synd.
Hvilken veiledning får kristne om å forholde seg til sin og andres seksualitet i
en syndig verden? Rom 8,1–14; 1 Kor 6,15–20; 2 Kor 10,5; Gal 5,24; Kol 3,3–10;
1 Tess 5,23.24.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De kristne venter på å bli satt fri fra syndens forfall ved Kristi gjenkomst. De venter
i tro, regner seg som død fra synden ved Kristi død på korset og lever i ham i kraft
av hans oppstandelse. Med uopphørlig bønn, vaktsomhet og Åndens kraft anser
de sin syndige natur som korsfestet, og søker å adlyde Kristus i sitt tankeliv. De
aksepterer Guds eierskap av deres kropp og seksualitet og bruker dem i tråd med
hans plan.
Gud tilgir dem som omvender seg fra synd (1 Joh 1,9). Evangeliet gjør at de som
har hatt tilfeldige seksuelle forbindelser og en syndig seksuell livsstil kan bli en del
av trosfellesskapet. Synden kan ha endret menneskets seksualitet så sterkt at noen
ikke får skikk på denne siden av tilværelsen. Noen velger et liv i sølibat fremfor
seksuelle forhold som er forbudt i Guds ord.
Hvordan skal vi som kirke forholde oss til f.eks. homofile? Hvordan bør deres
egen holdning til seksuell orientering påvirke svaret?
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TIL ETTERTANKE
«Ekteskapet har fått Kristi velsignelse og skal betraktes som en hellig institusjon.
Sann religion skal ikke motarbeide Herrens planer. Gud ville at mann og kvinne
skulle forenes i ekteskapet og ha familier som er symboler på familien i himmelen.
Ved begynnelsen av sitt offentlige virke ga Kristus en klar velsignelse til denne
ordningen som ble innstiftet i Edens hage. Slik kunne alle se at han ikke holder
seg borte ved brylluper og at et ekteskap inngått i renhet og hellighet, sannhet og
rettferdighet, er en av de største velsignelsene menneskene noen gang har fått.»
– Daughters of God, side 180, 181.
Høysangen viste at seksuell kjærlighet kan være noe fantastisk. Men et varig
forhold kan ikke bygges utelukkende på ytre skjønnhet og fysisk tiltrekning.
Kroppen eldes og forfaller, og verken kosthold, mosjon, eller plastikkirurgi gir
evig ungdom. Ekteskapet mellom Salomo og kvinnen fra Sjulam er livslangt og
forpliktende. Tre ganger bekrefter de at de tilhører hverandre (Høys 2,16; 6,3;
7,10). Første gang er det en erkjennelse av gjensidig eierskap (se Ef 5,21.33). Andre gang vender hun på rekkefølgen idet hun bekrefter sin underkastelse (også
Ef 5,22.23). Den tredje gangen uttrykker det hans lengsel etter henne (Ef 5,24–32).
Slik kjærlighet kan ikke slukkes (Høys 8,7), den er som et segl som ikke kan brytes
(Høys 8,6).

Spørsmål til drøftelse

1. Hvordan er Salomos beskrivelse av sin kone som fullkommen (Høys 4,1–
5; 6,8 og 7,1–9) sammenlignet med det Adam sa da han fikk se Eva?
(1 Mos 2,23). Hvordan bør menn forholde seg til sine koner? (Ef 5,28.29).
2. Noen har sett Høysangen som en allegori om forholdet mellom Gud og hans
folk eller mellom Jesus og kirken. Man skal ikke overdrive, men hvilke sider
ved forholdet mellom disse to kan sammenlignes med vårt forhold til Gud? Se
også Jes 54,4.5; Jer 3,14; 2 Kor 11,2.
3. Les Ordsp 31,26; Høys 5,16 og Ordsp 25,11. Hvor viktige er våre ord når det
gjelder å rive ned eller bygge opp vår ektefelle og svekke eller styrke ekteskapet? Finn ytterligere illustrasjoner her: Jak 1,26; 3,5–11.
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M

ISJONSFORTELLING

I BRANN FOR KRISTUS
Miguel Amaro Speranza (69), Uruguay

M

iguel er 69 og full av energi. En dag ba vennen
• Den første SDA-skolen i Uruguay
Dino Fernandez ham holde bibelstudier hos seg
ble startet i 1908, i kolonien Nueva
i fattigstrøket La Teja i Montevideo. De studerte også
Helvecia hjemme hos Julio Ernst,
Bibelen hjemme hos folk i distriktet, der adventistene
og med Otto Heydeker som lærer.
ikke hadde noen kirke.
Uruguay Academy, nå Uruguay
Adventist Academy (Instituto AdvenÅret etter ble deltakerne invitert til en møteserie om
tista del Uruguay) i Progreso, åpnet
Daniel og Åpenbaringen. Seksten ble døpt. Deretter
i 1944.
leide de et hus og holdt sabbatsmøter. Oppmøtet økte
etter som de kontaktet naboer med mat og klær. Det ble
for trangt, og problemet ble løst da Teja SDA-menighet fikk hjelp av offeret 13. sabbat 2016 til å
kjøpe bygning og livsstilssenter.
Dette var ikke Miguels første misjonsprosjekt. En gang hadde han og en gruppe fra menigheten i El Prado jevnlig tatt turen til en slumleir i en farlig del av Montevideo, der folk bodde i hus
laget av pappesker.
”Fem av oss ga 25 bibelstudier hver sabbat. Vi hadde også med mat. Vi prøvde å hjelpe folk,”
sa Miguel. 47 voksne og 90 barn fikk kontinuerlig hjelp. De bygget også et hus der folk kunne
finne ly i regntiden. Folk derfra begynte å komme i Adventistkirken. ”21 ble døpt,” sa Miguel.
Miguel arbeidet for ADRA Uruguay i 27 år. Et av hans beste minner er Walter, en hjemløs
med sukkersyke og uten ben som dukket opp i et ADRA-senter i Montevideo. Han hadde verken
mat eller noe sted å gjøre av seg, og Miguel ble kjent med ham og ga ham bibelstudier. En dag
mens Miguel laget mat og funderte over en tale han skulle holde, spurte Walter: ”Hva skal du tale
om?” Miguel sa han ville tale ut fra et bilde på kjøleskapdøra. Bildet forestilte et barn som fisket
mat opp av søpla og stilte spørsmålet: ”Hva syter du for?”
Miguel åpnet Bibelen og leste Luk 9,13: ”Dere skal gi dem mat!” Dette sa han rett før miraklet
med brødene og fisken. Miguel fortsatte med maten, og Walter ga seg til å skrive på et ark. ”Blir
det bra, skal du få det til talen,” sa han. Miguel leste det opp under gudstjenesten. Forsamlingen
gråt. Walter hadde skrevet som om Jesus skrev til folk. Det sto: ”Dere syter, men se dere om:
Mennesker er hjemløse, uten mat og klær. Dere har et sted å sove, mat og klær.” Så skrev han om
seg selv: ”En gang hadde jeg venner. Vi drakk og danset. Men nå syter de over problemene sine,
og jeg sier: ”Hva er så ille? Se på meg. Jeg har diabetes og mangler ben.”
Noen måneder senere tok Walter imot Jesus. Da han kom ut av dåpsvannet, ropte han: ”Takk,
Jesus!” Walters rop runger fremdeles i Miguels ører. Et par måneder etter dåpen døde Walter. ”Jeg
håper å få se ham igjen når vår Far henter oss,” sa Miguel. ”Jeg håper å få være sammen med ham og
alle som Gud har latt oss få dele evangeliet med.” Takk for offeret til menigheten i La Teja i 2016.
Se Miguel tale i kirka i La Teja: bit.ly/Miguel-Speranza
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Nøkler til samhold i familien

Bakgrunnsstoff

1 Mos 33,12–14; Rut 1,16–18; Joh 17,21–26; Gal 3,28; Ef 2,11–22; 5,21–6,9.

Minnevers

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 17,21).

Familielivet byr på ulike årstider i livet. For mor og far er barna en stor omveltning,
som varer livet ut. Og for barna er det å gå fra ikke-eksistens til eksistens en stor
overgang. Barna gjennomlever livets ulike stadier til de forlater hjemmet og kanskje
får egne barn.
Men både foreldre og barn kjemper med det samme: vår syndige natur som kan
komme til å sette samholdet på prøver.
Ja, i Jesu Kristi legeme på korset ble hele menneskeheten forenet med Gud og
hverandre (Ef 2,13–16; Kol 1,21–23), men i praksis må vi hver dag motta Kristi nåde
så familiens enhet kan bli en levende erfaring for alle som søker den i tro. Dette må
vi oppleve daglig. Og ved Kristi nåde kan vi det.
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Søndag

KRISTUS MIDTPUNKTET
Hvilken illustrasjon bruker Paulus for å beskrive den nye enheten mellom mennesker i Kristus? Hvordan har Kristus gjort «to» til «ett»? Ef 2,11–22; se også Gal 3,28.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Kristi kors fjerner hindringene som skiller folk fra hverandre. Murer skilte tilbederne i det jødiske tempelet, menn fra kvinner og jøder fra hedninger. Paulus skildret
enheten mellom jøder og hedninger i Kristus med ord som også gjelder andre skiller
mellom nasjoner, folkegrupper, sosiale lag og kjønn. Kristus skapte «fred da han av
de to skapte ett nytt menneske i seg» (Ef 2,15). Dette er godt nytt og hjelper par til
virkelig å føle seg som «en kropp», en enhet i ekteskapet. Og ved troen på Kristus
kan splittede familier bli forsonet.
Det er én ting å sitere bibeltekster om enhet i Kristus. Det er noe annet å oppleve det. Hvilke praktiske endringer virker Kristus i vårt liv, slik at vi kan oppleve
den enheten og det samholdet som vi er lovet? Se f.eks. Rom 6,4–7; 2 Kor 5,17;
Ef 4,24–32.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Forestill deg en stor sirkel med mange linjer fra kanten og inn mot sentrum. Jo
nærmere disse linjene kommer sentrum, desto nærmere kommer de hverandre.
«Jo nærmere vi kommer Kristus, desto nærmere kommer vi også hverandre.»
– Det kristne hjem, side 134 [AH 179].
«Mellom far og sønn, mann og kone, ... står Kristus som mellommann, enten de
merker ham eller ei. Vi kan ikke opprette direkte kontakt utenfor oss selv annet enn
gjennom ham, gjennom hans ord og gjennom det at vi følger ham.» – Dietrich Bonhoeffer: The Cost of Discipleship (New York 1979), side 108.
Hvor nært sentrum står familien eller menighetsfamilien din? Hva annet må vike
for at forholdene skal være slik de burde være?
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BLI ETT I HANS KJÆRLIGHET
Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker, få vokse
seg rik og stor (1 Tess 3,12).
Jesus ba til sin Far om at hans disipler måtte «være ett, slik vi er ett» (Joh 17,22).
Sammenfatt Jesu ord, og legg vekt på kjærlighetens betydning for oppnå denne
enheten.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus var opptatt av disiplenes enhet i denne bønnen. Agape-kjærlighet er viktig
for denne enheten. «Agape» er Bibelens ord for Guds kjærlighet i denne bønnen
og mange andre steder i NT. Slik kjærlighet er Guds natur (1 Joh 4,8), og den kjennetegner Jesu etterfølgere (Joh 13,35). Guds kjærlighet er ikke naturlig for syndere.
Den kommer inn i vårt liv når Jesus bor i oss ved sin Ånd (Rom 5,5; 8,9.11).
«Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere» (Joh 15,12). Johannes, som
skrev dette, var en gang stolt, maktsyk, kritisk og hissig (Mark 3,17; Luk 9,54.55;
se også Alfa og Omega, bind 4, side 249–250 [DA 295]). Senere i livet husket han at
Jesus hadde elsket ham tross alt dette. Jesu kjærlighet forandret Johannes slik at han
kunne elske andre i kristen enhet. Han skrev: «Vi elsker fordi han elsket oss først»,
og «har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre» (1 Joh 4,19.11).
Les 1 Kor 13,4–8. Sett inn navnet ditt der du ser ordet «kjærlighet». Hvor godt
passer det? Be Jesus om å gi deg kjærlighetens egenskaper. Hvilke forandringer
kan Ånden drive deg til for å nå dette idealet?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

SELVISKHET: FAMILIENS ØDELEGGER
«Hvis stolthet og selviskhet var lagt til side, hadde fem minutter vært nok til å løse
de fleste vanskeligheter.» – Herren har vist meg, side 109, 110 [EW 119].

Vår natur er fordervet av synd. Og det største eksemplet på dette kan være
egoismens forbannelse. Vi synes å være født egoistisk. Vi ser det hos små barn, som
har selvet som grunnverdi. «Meg, meg, meg ...» Når vi blir voksne, kan dette vise
seg på fryktelig vis, spesielt i hjemmet.
Men Jesus kom for å forandre på dette (Ef 4,24). Hans ord lover at i ham trenger
vi ikke å la oss styre av dette karaktertrekket. Hans liv viser hva det vil si å leve
uten egoisme, og i den grad vi etterligner hans liv (1 Joh 2,6), kan vi vinne seier over
hangen til å leve bare for oss selv.
Slå opp til disse tekstene. Hva sier de om å leve et uegennyttig liv?
Fil 2,3–5 ______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

1 Joh 3,16–18 _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Som vi leste: Hvis stolthet og egoisme ble satt til side, ville man fort kunne løse
mange problemer, lenge før de blir til noe stygt. Alle i familien, spesielt foreldrene,
må renses (Ordsp 16,6) for denne synden ved korsets fot (uegennyttighetens beste
eksempel), selv om man stadig må komme tilbake til korset i bønn, tro, tårer og
underkastelse.
Hvor mye tid tilbringer du ved korset i kamp mot egenkjærligheten i ditt liv?
Hvordan kan dette verset (Matt 7,16) vise deg om du har vært der lenge nok?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier april – juni 2019

59

Onsdag

Studium 7 / 18. mai

LYDIGHET
Hva sier Paulus om ydmykhet og tjeneste i relasjoner? Ef 5,21. Hvordan tror du
denne holdningen bidrar til samhold i menigheten? Hvorfor er det så viktig i hjemmet? Ef 5,22–6,9.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ordene «vær underordnet» (Ef 5,21) betyr at man frivillig er ydmyk overfor
en annen person. Dette unike prinsippet begynte med Kristus (Matt 20,26–28;
Joh 13,4.5; Fil 2,5–8) og kjennetegner alle de som er fylt av hans Ånd (Ef 5,18).
«Ærefrykt for Kristus» er drivkraften i slik underkastelse (Ef 5,21). Gjensidig
selvoppofrelse var og er en revolusjonerende kristen lære om sosiale relasjoner. Det
gir liv til den åndelige sannheten om at alle er ett i Kristus, det finnes ingen unntak.
Et husholdningsprinsipp. Prøven på kristen underkastelse er hjemmet. Hvis prinsippet virker der, vil det gjøre stor forskjell i menigheten. Paulus går rett fra prinsippet om underkastelse til å drøfte dets plass i familien.
Tre forhold tas opp i Ef 5,22–6,9 – samfunnets vanligste, men minst likestilte.
Hensikten er ikke å underbygge en eksisterende sosial orden, men å vise hvordan
Kristi troskultur fungerer når kristne underkaster seg hverandre på en helt annen
måte.
Hvorfor tror du Paulus hele tiden taler først til den sosialt svakere part – koner, barn
og slaver? Skriv ned den frasen som er føyd til underkastelsen.
Ef 5,22

Ef 6,1

Ef 6,5

De med størst sosial makt – mennene, foreldrene, slaveeierne – tiltales alltid sist.
Hver av dem får et påbud som er ganske uvanlig i deres kultur. Disse påbudene må
ha forbauset de kristne i det første århundret. De jevnet ut jorden rundt korset og
åpnet veien for sann enhet i relasjoner.
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Å LEVE DEN KJÆRLIGHETEN VI LOVER
Enhet og samhold i familien er avhengig av at hver enkelt, først og fremst ektefellene, tar vare på de andre. Bibelhistorien er full av eksempler på brutte løfter,
tynnslitt tillit og mangel på troskap. Men Skriften har også eksempler på vanlige
mennesker som med Guds hjelp forpliktet seg overfor venner og familier og holdt
sine løfter.
Se på disse familiene og deres engasjement. Hvordan kunne samholdet ha blitt
styrket i noen av familiene? Hva oppmuntret til det samholdet man ser hos de
andre?
Foreldres forpliktelse overfor sine barn (1 Mos 33,12–14; 2 Mos 2,1–10) ________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Søskens forpliktelse (Mos 37,17–28) ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Familiens forpliktelse (Rut 1,16–18; 2,11.12.20; 3,9–13; 4,10.13)

_________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ekteskapelig forpliktelse (Hos 1,2.3.6.8; 3,1–3)

________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når vi forplikter oss overfor en annen, som i ekteskapet eller i beslutningen om å
føde eller adoptere et barn, må det overgivelse til for å kunne gjøre et annet valg i
fremtiden: Vi må oppgi kontrollen over en viktig del av vårt liv. Lover kan legge en
demper på negativ oppførsel, men ekteskapet og familien trenger kjærlighet for å
blomstre.
Hva betyr Jesu løfte om støtte (Hebr 13,5) for deg? Hvilken virkning burde hans
tro på deg ha for troen på ham, din ektefelle, barna og dine trosfeller?
______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
– «En hellig sirkel» i Det kristne hjem, side 132–134 [AH 177–180]; Testimonies for
the Church, bind 6, side 236–238.
Enhet bringer resultater. «Det første ansvar som hviler på alle kristne, er å sørge for
harmoni i familien. ...
Jo nærmere familiemedlemmene er forent i arbeidet innenfor hjemmet, desto mer
oppløftende vil deres innflytelse utenfor familiekretsen være.» – Det kristne hjem,
side 29 [AH 37].
Hemmeligheten ved familiefellesskapet. «Den egentlige grunnen til splid og
uenighet i familien og i menigheten er at forholdet til Kristus ikke er i orden. Når vi
kommer nærmere ham, vil vi også komme nærmere hverandre. Hemmeligheten ved
sant fellesskap i hjem og menighet består ikke i smidig diplomati, i takt og klokskap,
ikke i de beste menneskelige anstrengelser for å overvinne vanskeligheter — uansett
hvor nødvendige disse ting kan være. Hemmeligheten består i et nært samfunn med
Kristus.» – Det kristne hjem, side 133–134 [AH 179].

Spørsmål til drøftelse

1. Snakk om de kreftene i samfunnet som motarbeider familiens enhet. Hvilke
praktiske løsninger kan du tilby en familie som sliter med slik påvirkning?
2. Er det en familie i din menighet akkurat nå som har falt fra hverandre? Hva
kan dere i så fall gjøre for å hjelpe dem i krisen?
3. Snakk om temaet underkastelse. Hvordan skal det forstås i kristen sammenheng? Hvordan har prinsippet blitt misbrukt?
4. Hvilke prinsipper for familiens enhet kan også anvendes på tanken om enhet i
kirken?
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DEN FØDTE MISJONÆR
Marcelo Fernandez, Argentina

I

14 år ba vi Gud om et barn. Men legen ga oss små
• I Argentina har vi 116 391 medsjanser. Og adopsjon er vanskelig hjemme i Argentina.
lemmer i 606 menigheter og 438
Så kom anledningen til å arbeide for Gud i et lukket
grupper.
land langt borte. ”Kanskje vil Gud vi skal adoptere et
• De første adventistene i Argentina
barn der,” tenkte vi.
var fire familier i Diamante i provinAlt klaffet. Divisjonen sa ”ja” til ønsket om å være
sen Entre Rios. De kom fra Tampa
borte i fem år. Kirkens ledere i det lukkede landet sa
i Kansas, USA, i 1890. Dette var
tyskere som hadde vært kolonister
”ja”, og myndighetene sa også ”ja”.
i Russland og ble adventister mens
Så fikk min kone vite at hun var gravid. ”Hvorfor
de bodde i USA.
nå?” tenkte jeg. Nå ville alle si nei.
• I 1896 kom 150 mennesker til
Men Guds tidsplan var perfekt. Ingen hadde motforeadventistenes første leirstevne i
stillinger, ikke engang myndighetene i det andre landet:
Crespo i Entre Rios i Argentina
”Helt fint. Vi elsker barn.”
Esekiel ble født tre måneder etter at vi kom til det
lukkede landet. Han har åpnet minst 80 % av dørene der vi kunne vitne for Gud. Folk her elsker
barn, og enda bedre er det om du er utlending. Folk stopper deg og tar bilder. Besteforeldre med
barnebarn kommer med tips om oppdragelsen. Alle samler seg om Esekiel, både i blokken vår,
på butikkene og i parkene. Våre nye venner kommer til fødselsdager og andre selskaper. Foreldre
vil at barna deres skal være sammen med Esekiel, så de kommer til sabbatsskoleklassen hans.
Noen kommer ofte på besøk. Vi hadde ikke drømt om at barnet vårt skulle bety så mye for vårt
vitnesbyrd.
Mens vi gledet oss over Esekiels evne til å vitne, skjedde noe fantastisk. Min kone ble gravid
igjen, og vi fikk en jente. Folk her stopper oss på gata og sier at det å ha både gutt og jente er
perfekt. Vi smiler, takker og peker på Gud som den fullkomne.
I Matt 24,14 leser vi Jesu ord: ”Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til
vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” Vårt vitnesbyrd taler høyere enn ord. Jeg
tror Gud vil vi skal være et levende vitnesbyrd.
Gud bruker min sønn til å oppfylle Matt 24,14 og rydde vei for Jesu annet komme. Esekiel har
nok allerede flere stjerner i sin krone enn sine foreldre.
Gud viser oss syndere at hans planer alltid er best. I Jes 55,8 sier Herren: ”For mine tanker er
ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier.” Guds plan er fullkommen.
Navnene er endret for å beskytte familiens identitet.
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Foreldreoppgavens tid

Bakgrunnsstoff

1 Mos 18,11; Jer 31,25; Matt 11,28; Sal 127; Ordsp 22,6; 1 Sam 3,10–14; Fil 3,13.

Minnevers

Barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn (Sal 127,3).

Fødsler er så alminnelige at vi lett kan glemme hvor fantastiske de er. Tenk deg hva
Eva må ha følt da hun så Kain første gang. Endringene i kroppen, som hadde est ut
i disse månedene, den uhyggelige smerten under fødselen og så å se det lille barnet
som lignet dem, men var så forsvarsløst. Og hva må ikke 90-årige Sara ha tenkt da
hun betraktet sønnen Isak? Hun må ha ledd hver gang hun uttalte navnet. Etter å ha
bedt om en sønn i lange tider, holdt Hanna Samuel og sa: «Denne gutten var det jeg
ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba ham om» (1 Sam 1,27). Og tenk på ungjenta
Maria som koste med gutten sin, Guds Sønn, med en blanding av forbauselse og
frykt.
Men ikke alle får den forretten og ansvaret som følger med å være foreldre.
Denne uken skal vi se på foreldreoppgaven med dens utfordringer, bekymringer,
tilfredsstillelse og glede.
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Søndag

BARNLØSHET
Les 1 Mos 18,11; 30,1; 1 Sam 1,1–8 og Luk 1,7. Hva har disse menneskene felles?
Hvordan svarte Gud på deres lengsel?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Barn er en velsignelse. Men ikke alle blir velsignet med barn. Noen håper og ber om
å få en familie, og Gud gir dem det, noen ganger ganske mirakuløst, som i Saras
tilfelle. Andre ber like mye, men møter øredøvende taushet. Når de ser venner takke
Gud for at de skal bli foreldre og iakttar deres glede over det lille barnet, blir såret
bare dypere ved tanken på det tomme redet deres. Selv uskyldige spørsmål som for
eksempel: «Hvor mange barn har du?» blir sårende påminnelser om en eksklusiv
klubb de ikke får være med i.
De som har opplevd dette, må forstå at Gud kjenner deres sorg. Salmisten sier
dette om Gud: «Du har talt mine hjemløse skritt, mine tårer har du samlet i din
lærflaske. Står det ikke i din bok?» (Sal 56,8). Han kan virke taus, men «som en far
er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham»
(Sal 103,13).
Andre velger kanskje å avstå fra å få barn. I en verden med mye lidelse, smerte,
ondskap og katastrofer kan man forstå at noen velger ikke å sette flere inn i den.
Noen adopterer barn i stedet. Slik kan de oppdra barn som allerede er her, og ofte får
disse barna et bedre liv enn det de ellers ville ha fått.
Vår verden er et komplisert sted, og vi møter alle slags mennesker i alle slags situasjoner når det gjelder dette med å få eller ikke å få barn. Men vi kan uansett leve
med forsikringen om Guds kjærlighet til oss og hans ønske om at det må gå oss godt.
Og la oss vise forståelse for folk som av en eller annen grunn ikke har barn.
Jesus fikk heller ikke egne barn på den måten. Hva kan vi lære av det?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ALENEFORELDRE
Enslige foreldre er et av vår tids fenomener, men det er ikke alltid en kvinne som står
alene.
Noen ganger tenker vi at den enslige har fått barn utenfor ekteskapet. Men ikke
alltid. Hagar ble presset til å ha barn med Abraham, og så ble hun tvunget til å ta
barnet og dra sin vei (1 Mos 16,3.4; 21,17). Batseba ble gravid etter at en maktperson
la seg etter henne (2 Sam 11,4.5). Elia ble sendt til landsbyen Sarepta for å hjelpe en
enslig mor som var enke (1 Kong 17,9). Da Jesus begynte sitt virke, var adoptivfaren
Josef død og Maria var enke og alenemor. «Døden hadde skilt henne fra Josef, som
sammen med henne hadde kjennskap til det hemmelighetsfulle ved Jesu fødsel. Nå
fantes det ingen som hun kunne betro sin frykt og sine forhåpninger til. De siste to
månedene hadde vært en svært sorgfull tid.» – Alfa og Omega, bind 4, side 116–117
[DA 145].
Å være enslig forelder kan være en av de tøffeste jobbene som finnes. Mange får
problemer, f.eks. med økonomien, med den andre forelderen, eller bare å finne tid til
seg selv eller være sammen med Gud, og de undrer seg på om de noen gang vil finne
kjærligheten igjen.
Hvilke løfter kan også enslige foreldre finne i disse versene: Jer 31,25; Matt 11,28;
Jer 29,11; Jer 32,27; Ordsp 3,5.6; Jes 43,1.2.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Som menighet har vi ansvar for å hjelpe enslige foreldre. Jakob skrev: «En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår Far, er å hjelpe enker og foreldreløse
barn i deres nød» (Jak 1,27). Man kunne tilføye: «og enslige foreldre i deres nød.»
Og ikke bare økonomisk hjelp. Vi kan gi dem et lite pusterom ved å passe barna
en stund, så de kan få tid til andre ting, hvile, be og studere Guds ord. Vi kan være
mentorer for barna eller reparere ting i huset. Vi kan være Guds hender og hjelpe
enslige foreldre på mange måter.
Hvordan kan du oppmuntre og hjelpe enslige foreldre uten å dømme dem for situasjonen de har havnet i?
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Tirsdag

GLEDEN OG ANSVARET VED Å VÆRE FORELDER
Les Sal 127. Hva er hovedtanken i den korte salmen? Hvilke viktige prinsipper har
den til oss og vårt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når du lager favorittretten, følger du en oppskrift. Tilsetter du alle nødvendige
ingredienser og følger oppskriften, går det gjerne bra. Men barneoppdragelse er
noe annet. Det finnes ikke to like barn, og resultatet kan bli et annet, selv om du
behandler dem likt. Det kan skyldes kjønn, nummer i barneflokken, temperament
eller mye annet. I Guds plan skulle foreldre lære barna å elske og adlyde ham
(5 Mos 6,4–9; Sal 78,5–7). Guds beskjed er: «Lær den unge veien han skal gå»
(Ordsp 22,6), ikke mikrostyr barnet så det aldri gjør noe galt.
Vi ønsker at barna skal gå fra å være nusselige, forsvarsløse smårollinger til å bli
selvstendige, dyktige voksne, men vår oppgave er å sørge for at de lærer å kjenne,
elske og tjene Jesus. Vi kan følge den planen for åndelig utvikling av våre barn som
er omtalt i 5 Mos 6. Det er fire viktige forutsetninger: at vi anerkjenner «Herren vår
Gud» (5 Mos 6,4), at vi elsker ham av hele vårt hjerte (5 Mos 6,5), at vi kjenner hans
ord (5 Mos 6,6) og at vi forteller barna det vi vet om ham (5 Mos 6,20–23).
I 5 Mos 5 er det to viktige prinsipper. Først, prateprinsippet (5 Mos 6,7). Undervisning er formell opplæring, men prat er uformell undervisning. I begge tilfeller
formidles bibelsk sannhet fra foreldre til barn. Formell undervisning kan skje under
familieandakten når vi studerer Guds ord med dem. Uformell undervisning skjer
spontant i hverdagen, og er enda viktigere. Via hverdagshendelser kan bibelske
sannheter formidles effektivt (1 Mos 18,19). Det andre prinsippet er binde- og
skrive-prinsippet (5 Mos 6,8.9). Åndelig sannhet må være forbundet med våre hand
linger («hånd») og holdninger («pannen»), men den må også skrives i vårt private
(«dørstolper») og offentlige (porter) liv. Det må gå fra hjertet til hjemmet og fra
hjemmet til verden.
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OPPDRA BARNA TIL DISIPLER
Les 1 Mos 18,18.19 og 1 Sam 3,10–14. Sammenlign de to fedrene. Hva var resultatet av barneoppdragelsen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Foreldre skal oppdra barna til disipler, så de vil velge Jesus selv. Det finnes foreldre som tror at man oppdrar sine barn ved å bruke fysisk straff – jo mer, jo bedre
(Ordsp 22,15; 23,13; 29,15). Slike tekster har blitt misbrukt til å mishandle barn og
tvinge dem til underkastelse, men slike metoder har også ofte ført til opprør mot
foreldrene og mot Gud.
Bibelen sier at foreldre skal styre med godhet (Ef 6,4; Kol 3,21) og undervise
barna med rettferd (Sal 78,5; Ordsp 22,6; Jes 38,19; Joel 1,3). Som foreldre skal vi ta
oss av våre barn (2 Kor 12,14) og være et godt eksempel de kan følge (1 Mos 18,19;
2 Mos 13,8; Tit 2,2). Vi skal lede vårt hus på en god måte (1 Tim 3,4.5.12) og oppdra
barna (Ordsp 29,15.17) mens vi viser dem Guds kjærlighet (Jes 66,13; Sal 103,13;
Luk 11,11).
Men Bibelen taler også om foreldre på avveier. Isak og Rebekka foretrakk en sønn
fremfor den andre (1 Mos 25,28), og senere viste Jakob samme holdning overfor sine
barn (1 Mos 37,3). Eli var leder, men rettledet ikke barna (1 Sam 3,10–14). Samuel,
som også ble oppdratt av Eli, ble også en mangelfull far (1 Sam 8,1–6). Kong David
begikk hor og bestilte mord. Det lærte barna av ham. Kong Manasse ofret sine barn
til onde ånder (2 Kong 21,1–9). Det gjorde også kong Akas (2 Kong 16,2–4).
Men det finnes eksempler på gode foreldre. Mordekai var en god adoptivfar for
Hadassa, dronning Ester (Est 2,7), og Job ba jevnlig for sine barn (Job 1,4.5). Både
de gode og de dårlige kan lære oss noe om foreldrerollen.
Hva kan vi lære av Bibelens eksempler på barneoppdragelse? Hvordan kan vi
bruke noen av prinsippene på barn som ikke er våre egne?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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KAMPEN FOR DITT BORTKOMNE BARN
Les Ordsp 22,6. Hvordan forstår du dette verset? Er det en garanti, et løfte eller en
sannsynlighet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Noen foreldre gjør alt riktig – lærer barna de riktige tingene, lever etter det de vet
om Gud, sender dem på gode skoler, går fast i kirken, arbeider for Gud sammen
med dem – men de forlater den troen man har oppdratt dem til. Smerten er ulidelig,
og man får ikke et øyeblikks fred for ens bekymring om deres frelse. Det behøver
ikke å være foreldrenes feil. Barn tenker selv og er ansvarlige overfor Gud for sine
handlinger.
Noen har oppfattet ordene «forlater han den ikke når han blir gammel» som et
løfte, en garanti for at riktig oppdragelse vil føre til barnets frelse. Men ordspråk er
prinsipper, ikke løfter uten forbehold. Teksten lærer at det man har lært som barn,
følger en livet ut. Barn når en alder da de enten gjør foreldrearven til sin, eller de
avviser den. De som ga sine barn en gudfryktig oppdragelse, har løftet om at det de
lærte barna, alltid går med dem, og hvis eller når barna går sin vei, vil frøene man
plantet i deres sinn, kalle på dem og dra dem mot hjemmet. Å være en god forelder
er vårt valg. Hvordan barna våre blir, er deres valg.
Hva skal en forelder gjøre når et barn går seg vill? Overlat det til Gud i oppriktig bønn. Hvis det er noen som forstår smerten din, er det Gud, for utallige barn
har vendt den beste av alle foreldre ryggen. Du kan støtte dine bortkomne med
kjærlighet og bønn og være klar til å stå sammen med dem når de kjemper med Gud.
Ikke unndra deg å be om støtte og forbønn. Ikke klandre deg selv, og vær ikke
så opptatt av den bortkomne at du glemmer resten av familien. En bortkommen kan
splitte familien, så stå skulder til skulder med din ektefelle og sett klare grenser for
barnet. Husk at Gud elsker barnet ditt mer enn du gjør, og se frem til bedre tider.
Godta at barnet ditt er en som Gud arbeider med.
Det er bare naturlig at du klandrer deg selv. Du har jo gjort feil, men hvorfor er
det bedre å tenke fremover og på Guds løfter? Se Fil 3,13.
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VIDERE STUDIUM
«Dere bør ta tid til å samtale og be sammen med de små, og ikke tillate noe å forstyrre
samfunnet med Gud og med barna. Dere bør forklare tilfeldige besøkende at Gud har
gitt dere en oppgave å utføre, og at dere ikke har tid til tomt snakk. Dere må være klar
over at dere er opptatt med en gjerning som har følger for tid og evighet. Deres fremste
plikt gjelder barna.» – Det kristne hjem, side 207 [AH 266, 267].
Helt fra begynnelsen av er spedbarna mottagelig for undervisning, og foreldrene er
de første lærerne. En mild og prinsippfast kjærlighet betyr mer for deres oppvekst enn
all verdens pedagogiske ideer. Det er hevdet at gode minner er den fremste beskyttelsen mot alt som truer og ødelegger et menneskes liv. Det er sannsynligvis riktig.
Viljens makt er stor, og foreldrene bør ikke kue barnets selvstendighet og naturlige livsfølelse, men være eksempler i godhet, vennlighet og respekt for andre mennesker. Ingen er fullkommen, og alle, stor og liten, trenger å lære tilgivelsens kunst.
Og i denne kunstarten har kanskje en voksen noe å lære av den som vokser? «Barn
er de hender vi griper himmelen med,» skriver Henry Ward Beecher.

Spørsmål til drøftelse

1. Hva betyr det å være et Guds «barn»? Hvordan skal vi forstå bildet, og hvilken
trøst gir det?
2. En far sa dette: «Jeg har lært to store teologiske sannheter i de første årene
etter at barna mine ble født. Den første er at fri vilje finnes, den andre er menneskenaturens syndighet.» Hvordan kan barn ha lært ham dette?
3. Når er den riktige tiden til å forme barnets vilje? Hvordan gjør man det?
Hvordan kan vi forme våre barns vilje i tråd med Guds plan når vi ikke har
overgitt oss selv fullt ut til hans vilje?
4. Tenk på de enslige foreldrene. Hvordan kan menigheten som helhet hjelpe
enslige foreldre og barna som de prøver å oppdra alene?
5. Hvordan kan man oppmuntre foreldre når barna har forlatt troen?
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TO GUTTER
Juan og Juanita, Argentina

J

uan og Juanita var legemisjonærer fra Argentina et år. De tjente ikke stort, men delte ris og
annen mat med barn som banket på hos dem. Ikke alle var syke. Kanskje hadde de emosjonelle
behov?
Juan og Juanita dro og besøkte en tenåring fra en annen bygd som gjorde forefallende arbeid
for dem. Hjemmet forbauset dem. Han hadde to små brødre på tre og fem år som bodde alene.
Det var vinter, og de var syke. Tenåringen var borte mye av dagen. Siden de hadde plass hjemme,
tok de med småguttene hjem til sykehusleiligheten, der de kunne bo i de ti dagene behandlingen
tok.
Guttene hadde ingen far, og moren arbeidet langt borte. Juan og Juanita lot dem bo hos seg, ga
dem mat og skolegang og tok dem med i sabbatsskolen.
Enda de var små, var de hjelpsomme. En morgen da Juanita våknet, sto femåringen på tå ved
kjøkkenvasken og vasket opp. ”Gutten smilte og sa han visste vi var trette. Han ville bare hjelpe
litt så vi kunne ligge litt lenger,” sa Juan.
Da volontørenes opphold endte, fikk de andre til å ta seg av guttene. Senere kom Juan og
Juanita tilbake og fikk vite at tenåringen var død og moren hadde hentet guttene. Juan oppsporet
dem.
”Det var stort. Hun er et herlig menneske. Guttene var sjenert fordi det var lenge siden sist.”
Da det andre misjonsoppholdet gikk mot slutten, bestemte paret seg for å besøke den gjenforente
familien igjen. Juan ble en ukes tid og hjalp moren med juridisk papirarbeid og praktiske ting. Før
de reiste, ga Juan og Juanita familien en eske med barnebøker om Bibelen, en bibel til hver av de
tre på deres eget språk og Mot historiens klimaks. De holdt sabbatsskole og gudstjeneste for folk
i nærmiljøet før de sa adjø. ”Det var en vakker stund, for vi følte at et kapittel i livet var slutt,” sa
Juan. ”Vi ber Herren vanne frøene som er sådd.”
Juan og Juanita opplevde at Afrika-oppholdet forandret dem. De merket seg at Ellen White
også var opptatt av en levende, praktisk tro. ”Dette var en revolusjon for meg,” sa Juan. ”Man ser
ofte misjonærer jobbe i nærmiljøet, men hvor ofte tar de med misjonsarbeidet hjem?” Han minner
om at den som tar inn dem som har det vondt, tar imot engler. Juan og Juanita ber adventister
være sårbare og ta med misjonsarbeidet hjem.
Navn på personer og steder er endret.
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Studium 9

1. juni

Tap

Bakgrunnsstoff

Mark 5,22–24.35–43; 1 Pet 5,6.7; 1 Mos 37,17–28; Luk 16,13; Rom 6,16; 1 Kor 15,26.

Minnevers

Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye
mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som
verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus (Fil 3,8).

Da Adam og Eva spiste av frukten på treet til kunnskap om godt og ondt, opplevde
de sitt første tap, den tapte uskyld. Den ble fortrengt av egoisme, konflikt, klander og
et ønske om kontroll og overlegenhet over hverandre.
Kort etter fallet opplevde de det første tapet av liv. De fikk dyreskinn til å dekke
sin nakenhet. De fikk ikke komme til livets tre, så de ikke skulle spise og leve evig.
Dermed mistet de også sitt fullkomne hjem, og senere mistet de sønnen Abel, drept
av sin bror. Til slutt mistet en av dem ektefellen, før den overlevende mistet sitt eget
liv. Så mange tap etter bare én beslutning.
Ja, vi kjenner smertelige tap, og de fleste føler det dypest når det skjer i familien.
Det er forståelig, for i familien har vi våre nærmeste bånd, og et tap der rammer
hardest.
Denne uken vil vi se på familien i forbindelse med ulike former for tap.
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Søndag

TAP AV HELSE
Det er lenge siden livets tre, og vi føler det når det gjelder helsen. Før eller senere
mister vi helsen.
Og det er spesielt smertefullt når det rammer, ikke bare oss selv, men noen i familien. Mange har pleiet et sykt barn og ønsket at det var dem selv som var syk, ikke
barnet. Dessverre er ikke det et valg vi får.
Hva har disse historiene felles? Mark 5,22–24.35–43; Matt 15,22–28; Luk 4,38.39;
Joh 4,46–54.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I hvert av disse tilfellene, og sikkert mange flere, var det en som ba Jesus hjelpe en
annen i sin familie.
Vi vet at vi lider fordi vi lever i en fallen verden. Da synden kom inn i verden,
kom ikke bare døden, men også kronisk smerte og sykdom. Når vi står overfor
kronisk eller uhelbredelig sykdom, opplever vi kanskje sjokk, sinne og fortvilelse. Vi
kan ha lyst til å rope: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du
så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød?» (Sal 22,2). Vi burde gå til
Gud med spørsmål, sinne og smerte, slik David gjorde.
Sykdom og lidelse forblir et mysterium til døden møter sin overmann ved Jesu
gjenkomst. Men vi finner viktige sannheter i Guds ord. Job opplevde ubeskrivelig
smerte, men han kom Gud nærmere. «Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har
jeg sett deg med egne øyne,» sa han (Job 42,5). Paulus hadde en kronisk sykdom og
taklet den på en måte som viser at lidelse kan utruste oss for å trøste andre, gi oss
medfølelse med dem som har det vondt, og det kan gjøre oss i stand til å tjene mer
effektivt (2 Kor 1,3–5) – hvis vi ikke lar det knekke oss.
Enten vi eller

en i familien er syk, har vi visse løfter. Hvilke? Hvorfor er Jesu lidelser på korset så viktig for oss i slike tider? Hva sier hans lidelser på korset om
Guds kjærlighet, også når det er sykdom i familien?
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TAP AV TILLIT
Vi er syndige, dysfunksjonelle mennesker som før eller siden svikter en som stolte
på oss. Og hvem har ikke vært utsatt for svik? Men svik i familien er mye verre.
Noen ganger får man mest lyst til å gi opp og avbryte forbindelsen når vi ikke synes
det er bryet verdt å starte forfra. Men det er ikke så lett når det er en i familien, f.eks.
en ektefelle. Man kan til og med si at et formål med ekteskapet er å lære oss å gjenreise tilliten når den er knust.
Hvordan kan både tilliten og forholdet reddes når tilliten i et forhold er kompromittert? 1 Pet 5,6.7; 1 Joh 4,18; Jak 5,16; Matt 6,14.15.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Å gjenreise ødelagt tillit er som en reise: Man må ta ett steg om gangen. Reisen
begynner med en oppriktig erkjennelse og innrømmelse av sannheten, uansett hva
som har skjedd og hvem som har feilen.
Når utroskap er årsak til bruddet, begynner helbredelsen når svikeren tilstår.
I helbredelsesprosessen må tilståelsen følges opp med full åpenhet fra svikerens
side. Ingenting må holdes skjult, for når det blir oppdaget – og det skjer som regel
– ødelegger det den tilliten som var gjenopprettet. Og når tilliten ødelegges annen
gang, blir det enda vanskeligere å lege skaden enn første gang.
Det tar tid og tålmod å bygge tillit. Jo verre det man har gjort, desto mer tid tar
det å rette opp skaden. Godta at det kan føles som to skritt fremover og tre skritt
bakover. Én dag gir håp for morgendagen, og neste dag har du lyst til å løpe din vei.
Men mange har klart å reparere sitt ødelagte forhold og fått et dypere, mer fortrolig,
mer tilfredsstillende og lykkelig ekteskap.
Hvilke prinsipper for å helbrede et ekteskap kan anvendes på andre former for
ødelagt tillit? Og i hvilke situasjoner kan det være tilgivelse å få, men ikke mer
tillit, og det burde det heller ikke være?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

TAP AV TILLIT, FORTSETTELSE
En annen måte tillit går tapt på, er ved vold i familien. Forskning viser at hjemmet
er samfunnets mest voldelige sted. Familievold rammer alle slags familier, også
kristne. Vold er et angrep – verbalt, fysisk, emosjonelt, seksuelt eller aktiv eller
passiv vanrøkt – som er begått av en eller flere mot en annen i familien.
Bibelen forteller om familievold, også blant Guds folk. Hva tenker og føler du når du
leser disse versene? Hvorfor tror du dette står i Skriften?
1 Mos 37,17–28

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

2 Sam 13,1–22

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

2 Kong 16,3; 17,17; 21,6 _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Mishandling er én persons bevisste valg av å utøve makt og kontroll over en annen.
Det kan ikke forklares eller unnskyldes med alkoholisme, stress, behovet for å
oppfylle seksuelle lyster eller bedre kontroll over sinnet, eller noe som offeret har
gjort. Offeret er ikke ansvarlig for mishandlerens ugjerning. Mishandlere fordreier
kjærligheten, for «kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten» (Rom 13,10). Kyndig
behandling kan hjelpe på mishandlerens oppførsel, men bare hvis man tar ansvar
for sin atferd og søker hjelp. Hvis de vil åpne seg for Guds nærvær, kan han gjøre
uendelig mye for å hjelpe et menneske å slutte med mishandlingen, omvende seg
fra sine holdninger og sin atferd, gjøre opp for seg på alle mulige måter og ta imot
agape-kjærlighetens egenskaper, så hjertet kan bli helbredet og lære å elske andre (se
Ef 3,20).
Prøv å tenke deg at du ble traumatisert av vold. Hvilke anerkjennende, trøstende
og håpfylte ord ville du gjerne høre? Hvorfor er det viktig å gi omsorg og anerkjennelse heller enn gode råd om hvordan man skal leve med mishandleren?
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TAP AV FRIHET
Bare Gud vet hvor mange som sliter med misbruk. Forskere forstår fremdeles ikke
riktig hva som skaper det, selv om de i visse tilfeller ser den delen av hjernen der
lengselen og ønsket bor.
Men å finne stedet hvor misbruk holder til, er ikke det samme som å sette oss fri
fra misbruket.
Misbruk er tøft for alle, ikke bare misbrukeren. Familien – foreldre, ektefeller,
barn – alle lider når en i familien er fanget av en makt de ikke klarer å rive seg løs
fra.
Narkotika, alkohol, tobakk, gambling, pornografi, sex, ja, også mat, kan binde oss
i et misbruk av tiltagende natur. Du kan ikke slutte selv om du vet at det er skadelig.
Du har din frie vilje, men du blir slave under det du er avhengig av, og slik mister
du friheten. Peter forklarer hva avhengighet er, og hva den fører til: «Frihet lover
de, men de er selv slaver av forfallet. Det en ligger under for, er en også slave av»
(2 Pet 2,19).
Hva kan føre til avhengighet? Luk 16,13; Rom 6,16; Jak 1,13–15; 1 Joh 2,16.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Synd og avhengighet er ikke nødvendigvis det samme. Du kan begå en synd som
du ikke er avhengig av, men det kan ofte føre til avhengighet. Da er det mye bedre
å ta imot Guds kraft og stoppe synden før den blir en avhengighet. Og den eneste
varige løsningen på problemet synd og avhengighet er å få et nytt hjerte. «De som
hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær» (Gal 5,24).
Paulus forklarer også hva det vil si å regne seg som død for den syndige, vanedannende natur, slik at vi kan leve for Kristus (Rom 6,8–13). Han tilføyer: «Men kle
dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker begjær»
(Rom 13,14).
Hvem har vel ikke kjent kampen mot avhengighet, enten i eget eller andres liv,
kanskje også hos en i familien? Hvordan kan du hjelpe folk å forstå at det ikke er
et åndelig nederlag hvis de fortsatt trenger faglig hjelp?
______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

TAP AV LIV
Vi kjenner dødens virkelighet. Vi leser om det, vi ser det, og vi har kanskje sett et
dødsfall i øynene.

Les 1 Kor 15,26. Hvordan beskrives døden, og hvorfor slik?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Den som har mistet en av sine kjære, vet hvor stor en fiende døden er. Men de døde
har det «godt». Hvis de var i Herren, vil det virke som et øyeblikk for dem til de
vekkes til udødelighet. «For den troende er døden en underordnet sak. ... For den
kristne er døden bare en søvn, et øyeblikk i stillhet og mørke. Livet er skjult med
Kristus i Gud, og ‘når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, da skal også dere åpenbares i
herlighet sammen med ham’.» – Alfa og Omega, bind 5, side 338 [DA 787].
Nei, det er de levende, spesielt venner og familie, som kjenner den virkelige smerten og sorgen når noen dør. Sorg er en naturlig reaksjon på tap. Det er den emosjonelle lidelsen vi opplever når noe eller noen vi elsker, blir borte.
Sorgprosessen er ikke den samme for alle, men de fleste opplever flere stadier.
Den første og mest vanlige reaksjonen på at en elsket person dør, er sjokk og fornektelse, også når døden er ventet. Sjokket er et vern mot å bli for plutselig overveldet
av tapet, og det kan vare i to-tre måneder. Du kan oppleve en tid da du blir oppslukt
av tanker om din kjære, også under vanlige hverdagsoppgaver. Samtalen går ofte om
tapet eller om din kjære. Denne perioden kan vare fra et halvt til et år.
Stadiet med fortvilelse og depresjon er en lang sorgperiode, sannsynligvis det
mest smertefulle og langvarige stadiet for den som sørger, før man gradvis forsoner
seg med tapets realitet. I dette stadiet kan man oppleve en rekke følelser, f.eks.
sinne, skyld, anger, tristhet og angst. Formålet med sorgen er ikke å fjerne smerten
eller minnene om tapet. I sluttfasen av din restitusjon begynner du igjen å fungere
normalt og interessere deg for hverdagens aktiviteter.
Hvilke trøstende tanker kan du finne i disse versene? Rom 8,31–39, Åp 21,4;
1 Kor 15,52–57.
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Misbruk har påført mennesker lidelse. De er blitt slaver under sine lengsler og har
mistet penger, jobb, helsen og friheten. Men Jesus kom for å sette oss fri fra vår
synd og alle våre misbruk, og «får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri»
(Joh 8,36). Jesus lovte også at han alltid ville være hos oss (Matt 28,20; Jes 43,2), så
vi behøver ikke å kjempe kampen alene. Vi skal huske at det er Herren som rår for
krigen (1 Sam 17,47), og han lover seier (1 Pet 1,3–9). I dag kan du starte på veien til
seier over enhver avhengighet og få den friheten du ønsker deg og som Gud ønsker
for deg. Du slipper ikke å kjempe, og du kan komme til kort noen ganger. Men så
lenge du ikke slipper Herren, vil ikke han slippe deg. Og det er heller ikke noe galt i
å søke faglig hjelp. Herren bruker helsepersonell til å hjelpe deg med helseproblemer,
og han kan også bruke en profesjonell rådgiver til å hjelpe med avhengighet.
«Når vanskeligheter og prøvelser omgir oss, bør vi stole på Gud og tillitsfullt
vente hjelp fra ham som er mektig til å frelse og utfri oss. Hvis vi ønsker å få Guds
velsignelse, må vi be om det. Å be er en plikt og en nødvendighet, men forsømmer
vi ikke å prise Gud? Bør vi ikke oftere takke ham som gir oss alle våre velsignelser?
Vi trenger å oppelske takknemlighet. Vi bør ofte tenke over og fortelle om Guds
barmhjertighet og prise og herliggjøre hans hellige navn, selv når vi går gjennom
sorg og lidelse.» – På fast grunn, 2. bok, side 268 [2SM 268].

Spørsmål til drøftelse

1. Hvilken rolle spiller tilgivelsen ved tap av tillit og i helbredelsen av et ødelagt forhold? Matt 6,12–15; 18,21.22. «Kjærligheten ... gjemmer ikke på det
onde» (1 Kor 13,5).
2. Hva har man igjen for å tenke på og snakke om Guds barmhjertige handlinger
når man går gjennom sorg og lidelse?
3. Hvordan kan menighetsfamilien som helhet hjelpe dem som sliter med sorg?
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NYTTÅRSØNSKE
Beatriz de Jesus Santana (23) Brasil

D

e unge drakk og skålte mens de fremsa sine ønsker
• I Brasil har vi 1,7 mill. medlemmer
for det nye året på en sandstrand på Itaparica-øya
i 9006 menigheter og 8813 grupper.
i Brasil. Beatriz de Jesus Santana funderte på hvordan
• Adventistene startet legemisjonsfesting og alkohol gjorde livet bedre.
arbeid i Brasil i 1939, da Boa VistaPå jobben neste mandag var hun utmattet etter festinklinikken ble åpnet under Antonio
gen. Sjefen, Anna Christina, satte seg hos henne og viste
Alves de Miranda. I 1942 ble den
henne en kort video på telefonen. Beatriz fulgte intereserstattet av Sao Paulo adventistsykehus under ledelse av Galdino
sert med mens en pastor talte om Jesus. Neste morgen
Nunes Vieira.
fikk hun en ny video av Ana Christina via WhatsApp.
Dagen etter kom det også en. Beatriz så dem og undret
seg over pastorens fredelige fremtoning. Selv bodde hun
hos sin far, som drakk tett, og de kranglet mye. Det var derfor hun festet.
Noen dager senere googlet hun pastorens navn. Han var leder for programmet ”Det står skrevet” på Novo Tiempo TV, Brasil-utgaven av Hope Channel.
Beatriz begynte å følge med på serien og sjekket tekstene i Bibelen. Det overrasket henne da
hun hørte om de ti bud og sabbaten.
Etter tre uker ba hun Gud om tilgivelse for sitt liv og åpnet seg for ham. Hun lette etter en
kirke å gå i. En venn foreslo en søndagskirke, men Beatriz husket det fjerde bud, og skjønte ikke
hvorfor vennens kirke ikke holdt budene.
Ana Christina merket at Beatriz hadde fått et annet gudsforhold, og ba henne med i husmenigheten Sharing Jesus, der folk møttes i små grupper for å studere Bibelen. Beatriz falt pladask for
menigheten. ”Jeg følte meg så velkommen, så full av fred. De kjenner meg ikke, men de ønsker
meg en fin dag og spør etter min bibelkunnskap. De bryr seg om meg før de vet hvem jeg er.”
To av de unge ga henne bibelstudier hver sabbat. Beatriz tok imot Jesus og ble døpt. Ana
Christina gråt av glede.
Nå ber Beatriz for sin mor og far og storebror, at de må ta imot Jesus. Broren studerer allerede
”Det står skrevet.”
”Før trodde jeg ikke på mirakler. Men Gud har utført et mirakel i mitt liv. Jeg hadde en tomhet
som fest og fyll ikke kunne bøte på. Men tomheten var akkurat så stor at Jesus kunne fylle den.”
I fjor feiret Beatriz nyttårsaften hjemme hos sin forlovede, som også er adventist, og hans
familie. De drakk druesaft og takket Gud for hans velsignelser.
En del av offeret 13. sabbat vil hjelpe husmenigheten Sharing Jesus å flytte fra leide lokaler til
en større bygning der man kan holde kokekurs og helseseminarer. Takk for misjonsgavene.
Du kan se Beatriz her: bit.ly/Beatriz-Santana
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Vonde tider

Bakgrunnsstoff

Matt 7,5; Ef 1,7; Fil 2,4–8; Ef 4,26.27; Jak 1,19.20; Kol 3,19; Matt 7,12.

Minnevers

Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede (Ef 4,26).

Selv de beste hjem opplever kamper og konflikter. Dette er bare en del av livet i en
fallen verden. Enkle ting, som hvem sin tur det er å ta ut søpla, eller om tenåringsdatteren er ferdig med leksene eller sønnen har gjort pliktene sine, er irriterende,
men små problemer som gjerne kan løses med minimale forstyrrelser. Men andre
ting kan true familielivet. En svigermor som overfuser og manipulerer familien,
truer med å ødelegge en kvinnes ekteskap og helsen hennes; en far med psykisk
sykdom som mishandler sine barn; en sønn som forkaster sin religiøse bakgrunn og
kaster seg ut i et promiskuøst liv eller en datter som blir stoffmisbruker.
I Det nye testamentet leser vi at vi skal elske hverandre (Joh 13,34; Rom 12,10),
leve i fred og harmoni med hverandre (Rom 15,5; Hebr 12,14), være tålmodige og
snille og vise medfølelse (1 Kor 13,4) samt tenke mer på andre enn oss selv (Fil 2,3)
og bære hverandres byrder (Ef 4,2). Dette er lettere sagt enn gjort, også i familien.
Denne uken ser vi hvordan vi kan gjøre vonde tider mindre vonde, spesielt i fami
lien.
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Søndag

KONFLIKT
Les Matt 7,5 og Ordsp 19,11. Hvilke to viktige prinsipper kan hjelpe oss å unngå
konflikt med andre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Forfatteren av Ordspråkene gir uttrykk for en smart observasjon: «Den som starter
en krangel, åpner for en flom. Hold opp før tretten bryter løs!» (Ordsp 17,14). Når
konflikten først er i gang, kan den være vanskelig å stenge av. Ifølge Rom 14,19 kan
vi forhindre konflikter ved å legge vinn på to ting: det som gir fred og det som kan
bygge opp en annen. Og dette er enda viktigere for harmoni i familien.
Når du vedstår deg ditt ansvar i en konflikt, kan det få motparten til å tone ned sin
aggresjon. Ta et skritt tilbake og tenk over om det er verdt å kjempe for. Ordspråkene
sier: «Forstand gjør mennesket sen til vrede, det setter sin ære i å bære over med feiltrinn» (Ordsp 19,11). Og tenk hvor annerledes dette vil gjøre livet ditt på tre dager.
Eller om fem eller ti år? Hvor mange ekteskap har vel ikke slitt med problemer som i
dag virker trivielle?
La ikke konflikten trekke ut i tid. Snakk med den andre, kom til saken og hold
dere til den til den er løst. Konflikten blir bare verre når problemet som utløste den,
koker bort i sinte ord, mens man ripper opp i gamle sår. Få en bedre og mykere start
på samtalen ved å understreke forholdet dere imellom. La den andre vite at forholdet
er viktig for deg. Når du har kommet med dine positive følelser, kan du ta opp pro
blemet. Unngå likevel å bruke ordet men. Sier du noe positivt etterfulgt av et «men»,
kveler du det positive som du nettopp sa. Når du sier hva du føler, må du også høre
på den andres synspunkter. Tenk over hva han eller hun har sagt. Først da kan du
komme med forslag som begge parter er tjent med (Fil 2,4.5).
Tenk tilbake på noen konflikter som nå fortoner seg som dumme og meningsløse.
Hva kan de opplevelsene lære deg, så du kan unngå at noe lignende skjer om igjen?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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NOEN PRINSIPPER FOR EKTESKAPET
Gud ga menneskene både sabbaten og ekteskapet i Edens hage. Vi vet hva vår fiende
har gjort med både sabbaten og ekteskapet. Selv de beste ekteskap sliter iblant.
Nedenfor er noen prinsipper som kan hjelpe oss med problemene.

Les Ef 1,7. Hvilket prinsipp må praktiseres i et ekteskap?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Du må lære å tilgi når den andre ikke fortjener det. Alle kan tilgi den som fortjener
det. Er det egentlig tilgivelse? Sann tilgivelse er ufortjent tilgivelse, slik Gud tilgir
oss i Kristus. Vi må gjøre det samme. Ellers vil ekteskapet fortone seg som en
skjærsild (hvis det overlever).

Les Rom 3,23. Hvilket prinsipp finner vi her?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Du må akseptere at ektefellen er en synder og har noen emosjonelle, fysiske og åndelige skader. Bli vant til det. Godta din ektefelles feil. Be deg gjennom dem. Kanskje
må du leve med disse feilene, men ikke la dem bli en besettelse. Gjør du det, eter
de deg levende. En hellig og fullkommen Gud godtar oss i Kristus, slik vi er. Du er
neppe så hellig og fullkommen, så gjør det samme med ektefellen din.
Les Fil 2,4–8. Her er et viktig prinsipp også vi kan bruke, ikke bare i ekteskapet,
men i alle forhold. Hvilket prinsipp?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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SINNE OG KONFLIKT
Hvem har vel ikke vært sint? Det som gjør det vanskeligere, er når sinnet er rettet
mot en i familien. Sinne kan bli en gift som skader både hjemmet og familien og
forholdene i sin alminnelighet.

Les Ef 4,26.27 og Fork 7,9. Hvordan kan vi balansere vår forståelse av sinne som
følelse og som synd? Hva er forskjellen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hva sier Jak 1,19.20 at vi bør prøve å gjøre, spesielt når vi blir sinte på familiemedlemmer for holdninger, handlinger og ord?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Blir du sint, bør du ikke la det bli en mørk sky i livet. Vend det til noe positivt. Be
for dem som sårer deg og behandler deg dårlig, tilgi dem og vær til velsignelse for
dem. Det blir nok ikke lett i førstningen, men når du bestemmer deg for det og
holder fast på bestemmelsen, tar Gud hånd om resten.
Noen ganger stammer sinnet fra det hjemmet vi vokste opp i. Sinte mennesker
kommer ofte fra sinte familier. De har lært av sine forbilder og bærer oppførselen
videre til den omsider gis videre til barna. Til tider kan sinnet være et resultat av behov som ikke er tilfredsstilt, eller av sjalusi. I Kains tilfelle fikk det ham til å drepe
broren.
Du kan ha grunn til å være sint, men bruk det ikke som unnskyldning for å
tviholde på sinnet. Ikke benekt det, og prøv ikke å unnskylde det. Be heller Gud
om hjelp til å håndtere det positivt. Paulus gir oss et godt råd: «La ikke det onde
overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!» (Rom 12,21).
Alle har noe de er sinte for. I noen tilfeller er det berettiget. Men hvordan kan vi
ved Guds kraft unngå at sinnet gjør oss og våre omgivelser ulykkelige?
______________________________________________________________________________________________________________
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KONFLIKT, MISHANDLING, MAKT OG KONTROLL
Uløste konflikter og sinne kan iblant utvikle seg til noe negativt og destruktivt, også
et voldelig forhold. Det kan bli fysisk, verbal, emosjonell, psykologisk, seksuell og
annen mishandling. Men all mishandling er i strid med Guds rikes viktigste prinsipp
– nestekjærlighet.
Hvilken viktig undervisning om relasjoner finner vi i 1 Joh 4,7.8 og Kol 3,19?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Dere menn, elsk konene deres og vær ikke harde mot dem» (Kol 3,19). Ordet harde
i grunnteksten betyr at man er sint eller bitter på partneren og påfører den andre
smerte, fiendskap og hatske ord. Paulus gjør det klinkende klart at en ektefelle ikke
skal opptre fiendtlig eller voldelig. Emosjonelle, seksuelle og fysiske overgrep er
ikke akseptabel atferd for en kristen. Man skal elske sin ektefelle. Paulus gjør det
også klart at kjærligheten er tålmodig og snill, og at den ikke misunner eller skryter,
den er ikke stolt, ufin eller egoistisk, den blir ikke lett sint, gjemmer ikke på feil,
gleder seg ikke over det onde, men gleder seg over sannheten. Kjærligheten verner
alltid og viser tillit, håp og utholdenhet. Ingen av kjærlighetens kjennetegn åpner for
mishandling.
I et sunt forhold føler begge seg trygg, for sinnet holdes i sjakk, og man er hverandres tjener. Ofre for mishandling føler ofte skyld, som om de hadde provosert mishandleren eller fortjener mishandlingen. Mishandlere kan være kontrollerende, og de
er ofte dyktige til å gi offeret skyldfølelse. Men ingen fortjener å bli mishandlet av en
annen, og mishandlerne er ansvarlige for det de gjør. Bibelen tilbyr ofrene trøst, ikke
skyld. Når problemet blir uhåndterlig, bør folk ikke kvie seg for å søke hjelp utenfra.
Noen kulturer ser gjennom fingrene med mishandling av kvinner. Hvorfor må
ingen kristen være kvinnemishandler, uansett kultur?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TILGIVELSE OG FRED
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For
dette er loven og profetene» (Matt 7,12). Tenk på situasjoner både hjemme og ute
der du må anvende dette prinsippet. Nedenfor skriver du hva dette kan være, og
bestem deg i tro for hvordan du kan gjøre nettopp det.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hebreerbrevet sier: «Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den
skal ingen se Herren» (Hebr 12,14). Noen av dem som har såret oss, vil ikke lytte
og endre holdning uansett hva man gjør. Noen ber kanskje om unnskyldning, andre
ikke. Likevel er det best å gå tilgivelsens vei, spesielt når det gjelder en i familien.
For tilgivelse er viktig for konfliktløsning, spesielt i familien. Når noen synder
mot oss, ønsker Guds fiende å bygge mur mellom oss og den andre, en veisperring så
vi ikke skal elske dem slik Kristus elsket oss. Tilgivelse er et valg vi tar for å komme
utenom veisperringen.
«Vi får ikke tilgivelse fordi vi selv tilgir, men idet vil tilgir, eller i samme grad
som vi tilgir. Kilden til all tilgivelse er å finne i den ufortjente kjærligheten fra
Gud. Men det er i vår holdning til andre mennesker vi viser om vi har gjort denne
kjærligheten til vår egen. Derfor sier Kristus: ‘For dere skal selv dømmes etter
den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv
bruker.’ Matt 7,2.» – Ord som lever (2006), side 175 [COL 251].
Og når feilen ligger hos oss, må vi prøve å gjenopprette det ødelagte forholdet
med den andre. Det kan kreve at vi går til den andre og forteller at vi angrer det vi
har gjort og ber om tilgivelse. Det var det Jesus sa: «Om du bærer offergaven din
fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven
ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære
fram offergaven din!» (Matt 5,23.24). Det er fint når noen ber om tilgivelse etter å ha
såret oss. Og det er fint når vi viser andre slik omsorg.
Hvordan kan tanken på alt du trenger tilgivelse for, gjøre det lettere å tilgi andre?
______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
«Altfor ofte står ikke foreldrene sammen i ledelsen av familien. Faren er lite hjemme
og kjenner ikke så godt til barnas særegenheter, deres vesen og tilbøyeligheter.
Derfor er han ofte streng og hard mot dem. Han styrer ikke sitt sinn, men irettesetter
dem på en ukontrollert og uklok måte. Barna vet dette, og i stedet for å bli ledet inn
på rett vei, blir de sinte og trassige. En gang kan moren overse ting som hun straffer
strengt en annen gang. Følgelig vet barna aldri hva de kan vente seg, og de blir fristet
til å forsøke hvor langt de kan gå uten å bli straffet. På denne måten blir det sådd frø
av giftige planter, som vil vokse opp og bære frukt.» – Det kristne hjem, side 244
[AH 314].
«I hjemmet skal den reneste og mest opphøyde hengivenhet komme til uttrykk.
Fra dag til dag må vi fremelske fred, renhet og tilfredshet, inntil disse dyrebare
karaktertrekk finnes hos alle familiemedlemmene. Kjærlighetens plante må få
næring hver dag, ellers vil den visne og dø. Hver eneste dag må vi pleie de gode
vanene og prinsippene, for at de skal trives i vårt sinn. Alt det Satan sår i hjertet
vårt — misunnelse, sjalusi, smålighet, baktalelse, utålmodighet, fordom, selviskhet,
begjær og tomhet i tanker og ord — må vi rykke opp med roten. Dersom disse
uønskede plantene får feste rot i vårt sinn, vil de bære frukter som kan ødelegge
mange menneskers liv. Mange dyrker disse giftige plantene som etter hvert
ødelegger og forurenser sinnet.» – Det kristne hjem, side 147–148 [AH 195, 196].

Spørsmål til drøftelse

1. Dette sitatet sto i en artikkel om ekteskapet: «For vi har ikke en øversteprest
som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme
måte som vi, men uten synd» (Hebr 4,15). Kristus satte seg inn i vår situasjon
for å kunne forholde seg best mulig til oss. Vi bør gjøre det samme med vår
ektefelle. Prøv å se en situasjon eller krise med din ektefelles øyne, ikke bare
dine egne. Se hvordan han eller hun opplever situasjonen og hvorfor den oppleves slik. Dette prinsippet kan gjøre vanskelige situasjoner lettere. Hvordan
kan det anvendes på alle mulige konfliktområder, også med andre?
2. Svar på spørsmålet: «Er vrede alltid synd?» Begrunn ditt syn.
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HURTIGE BØNNESVAR
Gilberto Ferreira de Silva (68), Brasil

G

ilberto var ikke interessert i noen kirke og forsto
• Brasil er det eneste landet i Sørikke hvorfor han fikk lyst til å lese Bibelen. BankAmerika der folk taler portugisisk.
sjefen begynte å lese Bibelen alene og undret seg over
mye han leste.
Nyttårsaften sendte han kona og tenåringsbarna av
sted for å se på fyrverkeriene. Han ble hjemme og ba. Han ba Gud lære ham Bibelen og vise ham
sin sanne menighet. ”Den bønnen ble besvart fortere enn noen annen i mitt liv,” sa Gilberto.
Neste arbeidsdag ble han oppringt av banken der han hadde arbeidet. De ville ha ham til å
underskrive noen papirer. I banken traff Gilberto Alvaro, en tidligere medarbeider, og husket at
han var kristen. Han gikk bort til ham og spurte ham hvor han kunne studere Bibelen. ”Men ikke
send meg til pastoren eller prøv å omvende meg. Jeg vil bare studere Bibelen.”
Alvaro var adventist og foreslo blant annet husmenigheten Sharing Jesus. De dro dit dagen
etter. Folk sang og studerte Bibelen, men Gilberto likte ikke å være alene med bare fremmede, så
han fikk med seg Regina, en venn av familien. ”Fint, jeg blir med, men jeg blir ikke med i noen
menighet,” sa hun. Hun kom hver gang og hadde ofte badetøy på under klærne så hun kunne ta en
dukkert etterpå. Gilberto ble døpt nyttårsaften 2006, Regina året etter.
Gilbertos mor ble døpt sammen med ham. Kort før dåpen ringte han til henne og fortalte om
det. Hun bodde på landet, hos hans søster Odete, som er adventist.
”Mor, jeg skal bli døpt,” sa han. ”Kan vi ikke gjøre det sammen,” sa moren. ”Er du klar til
det?” spurte Gilberto. ”Din søster gir meg bibelstudier hver dag,” svarte hun. ”Jeg kan ikke la
anledningen til å gå i vannet sammen med deg går fra meg.”
Hun var 84 da hun ble døpt. Gilberto var 56.
I dag er Gilberto 68 og en av lederne i husmenigheten Sharing Jesus. En del av offeret 13.
sabbat skal gjøre det mulig å flytte fra leide lokaler til en større bygning, der de også kan holde
helse- og kokekurs.
”Hvordan ble jeg med i menigheten?” sa Gilberto. ”Det var Guds kjærlighet. Men det var velkomsten og kjærligheten hos de andre som fikk meg til å bli.” Menigheten har brutt ned fordommer. ”Vi har døpt folk som meg – leger, tannleger og advokater – som ellers ikke går i kirken. Vi
tar imot folk som ikke vil i noen kirke, og når de er døpt, er det sjelden noen forlater menigheten.”
Her er mer om Gilberto: bit.ly/Gilberto-Silva
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Troens familier

Bakgrunnsstoff

Apg 10,1–28.34.35; 1 Kor 2,2; 1 Tess 5,21.22; Joh 1,12.13; 3,7; 1 Joh 5,1.

Minnevers

La oss ... med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket
festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den
gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen,
og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone (Hebr 12,1.2).

Uansett hvor vi står i livet, lever vi med kulturen som bakteppe. Våre foreldre, barn,
hjem, familier, ja, også menigheten – påvirkes i høy grad av den omliggende kulturen. Andre faktorer spilte også inn, men endringen av sabbaten til søndag var et godt
eksempel på at kirken ble påvirket av samtidens kultur. Hver gang vi passerer en
kirke med oppslag om søndagsgudstjenester, blir vi minnet om kulturens makt.
Kristne familier utsettes hele tiden for kulturelle utfordringer. Noen ganger kan
kulturens påvirkning være av det gode. Men andre ganger er innflytelsen negativ.
Heldigvis gir evangeliet lys, trøst og kraft til å takle de utfordringene som kulturen
kan by på. Denne uken vil vi se på hvordan vi kan være «troens familier» mens
vi forsøker å «være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil midt i en vrang og
villfaren slekt. Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen» (Fil 2,15).
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Søndag

HOLD PÅ DET GODE
Kultur og praksis varierer verden rundt, også hva familien og sosiale relasjoner
angår. Et av spørsmålene som kristne misjonærer må ta stilling til, er hvordan de
skal forholde seg til ulike kulturelle normer om mangt og meget, også familieforhold
som kan oppleves som ubehagelige.

Les Apg 10,1–28.34.35. Hva sier dette om behovet for å overvinne egne barrierer
og fordommer når vi arbeider i andre kulturer?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus døde for alle menneskers synder. Mange er ennå ikke klar over dette. Det er de
kristnes oppgave å fortelle verden om ham. Gud er upartisk. Derfor skal vi behandle
alle redelig og med respekt og gi dem sjansen til å ta imot evangeliet.
Hva mente de første kristne misjonærene om hvordan vi kan legge frem evangeliet
for andre kulturer? Hvilket prinsipp finner vi i disse tekstene? Apg 15,19.20.28.29;
1 Kor 2,2; 1 Tess 5,21.22.
__________________________________________________________________________________________________________________

Alle kulturer gjenspeiler menneskets falne tilstand, men kulturer kan også ha
oppfatninger som er i tråd med Skriften og til og med være nyttig for evangeliet. Ett
eksempel er den verdien som tillegges nærhet i familien og samfunnet i mange deler
av verden. De kristne kan støtte og styrke det som er godt og stemmer overens med
Bibelens prinsipper.
Men vi må ikke gå på kompromiss med Guds sannhet. Kirkehistorien viser
dessverre at kompromiss og tilpasning til kulturer har ført til et lappeteppe av
halvkristne oppfatninger som utgir seg som sann kristendom. Satan hevder at han
er denne verdens gud og sprer mer enn gjerne forvirring, men Jesus har frikjøpt
verden, og hans Ånd veileder sine etterfølgere til all sannhet (Joh 16,13).
Hvor mye av troen din er formet av kulturen, og hvor mye er bibelsk sannhet?
Hvordan kan du lære å skille mellom de to? Vær innstilt på å diskutere svaret i
gruppen.
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KULTURENS MAKT OVER FAMILIEN
«Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere å holde
seg til Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig. Da kan Herren la Abraham
få det han har lovet ham» (1 Mos 18,19).

Familier kan ta ulike former, men de er samfunnets byggeklosser. Derfor er mange
ulike kulturtrekk direkte knyttet til familien. I en av oldtidens kulturer var det
mannens ansvar å spise liket av sine foreldre. I en annen måtte en mann som ville
ha en brud, gi faren hennes krympede hoder fra en rivaliserende stamme. Selv i
moderne tid er det mange slags forestillinger om barn, forlovelsestid, skilsmisse,
ekteskap, foreldre osv. Når vi forkynner i ulike kulturer, må vi lære å forholde oss til
dem uten å gå på kompromiss med vår tro. Og vi må være klar over hvilken kulturell
påvirkning familiene våre utsettes for.
Hvordan har kulturen påvirket familielivet i eksemplene nedenfor? Hva kan vi lære
av disse eksemplene?
1 Mos 16,1–3

_______________________________________________________________________________________________

1 Mos 35,1–4

_______________________________________________________________________________________________

Esra 10 ________________________________________________________________________________________________________
1 Kong 11,1 __________________________________________________________________________________________________

Vi lever ikke i et vakuum. Vi påvirkes av kulturen der vi bor. Som kristne må vi leve
etter beste evne i vår kultur, holde fast på det som er i harmoni med vår tro og mest
mulig unngå det som er i strid med den.
Hva i din kultur er nyttig for familielivet og harmonerer med Bibelen? Og hva er
ikke nyttig? Hvordan kan du best tilpasse din tro til din kultur uten å gi slipp på
viktige sannheter?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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BEVARE FAMILIER UNDER OMVELTNINGER
Forandringer er ikke til å unngå, de virker forstyrrende inn på familier uansett
kultur. Enkelte endringer skyldes livssyklusen. Ofte er forandringene uforutsigelige og skyldes dødsfall, katastrofer, krig, sykdom, flytting eller oppsigelser (jobb).
Mange familier rammes av økonomiske og sosiale endringer lokalt og nasjonalt.
Andre forandringer skyldes kulturen.
Nedenfor er noen eksempler på store, til dels traumatiske endringer. Bruk fantasien
og tenk deg i deres sted. Hva gjorde disse endringene med familielivet? Hvordan
ville du ha taklet problemet? Hvordan kunne du ha reagert annerledes?
• Abraham, Sara og Lot (1 Mos 12,1–5)

____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

• Hadassa (Est 2,7–9)

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

• Daniel, Hananja, Misjael og Asarja (Dan 1)

______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Med forandring kommer opplevelsen av tap og engstelse for ens nærmeste fremtid.
Avhengig av familiens evne til å tilpasse seg endringer kan disse opplevelsene gi
ny vekst og forståelse for åndelige ting, eller de kan føre til stress og angst. Satan
utnytter forstyrrende endringer i håp om å skape tvil og mistillit til Gud. Guds ords
løfter, hjelp av familie og venner samt forsikringen om at deres liv var i Guds hånd,
hjalp mange troshelter å håndtere store omveltninger.
Kjenner du noen (eller en hel familie) som står overfor en traumatisk forandring?
Gjør noe som kan gi dem litt hjelp og oppmuntring.
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FØRSTE GENERASJONS TRO
Hvilken troskrise rammet Israel da Josva og hans generasjon døde ut? Dom 2,7–13.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Man har studert hvordan verdier og overbevisninger i menigheter overføres til neste
generasjon. Grunnleggerne slutter sterkt opp om troen. Det var de som kjempet for
den først. Etter et par generasjoner mister mange prinsippene bak verdiene av syne.
Folk blir kanskje i menigheten, av gammel vane. I senere generasjoner blir vaner lett
til tradisjoner. Grunnleggernes glød er borte.
Man har sagt at Gud ikke har barnebarn, bare barn. Hva tror du det betyr? Se også
Joh 1,12.13; 3,7; 1 Joh 5,1.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Kristne mennesker har gjennom generasjoner prøvd å overføre verdier ved å fortelle
de unge hva de tror. Men å få høre hva ens foreldre tror på, er ikke personlig tro. Å
være kristen er mer enn å tilhøre en organisasjon med historie og dogmer. Sann tro
overføres ikke med genene. Den enkelte må selv lære Jesus å kjenne. Det er grenser
for hva foreldre kan gjøre. Menigheten og foreldrene må gjøre det de kan for å skape
et miljø der de unge vil ønske å velge rett, men mennesker vinnes for evangeliet én
om gangen.
Jørn var fra en ateistisk bakgrunn og ble adventist som voksen etter en sterk omvendelse. Han giftet seg med en adventistkvinne og fikk et par barn. De ga dem
en kristen oppdragelse. En dag mens han tenkte på barnas åndelige tilstand, sa
han: «Å, om bare mine barn kunne få den opplevelsen jeg fikk!» Hva ville du ha
sagt til ham?
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LØPERE I DET 21. ÅRHUNDRE
Den populære bibelparafrasen The Message bruker «budskap» der en alminnelig
oversettelse av Bibelen bruker «evangelium». Den gode nyheten om Jesus er virkelig
budskapet som verden i dag trenger. For kristne familier er kallet å oppleve det
sammen og formidle det i sin kultur.
Hvordan vil du oppsummere «budskapet» med disse tekstene? Matt 28,5–7;
Joh 3,16; Rom 1,16.17; 1 Kor 2,2; 2 Kor 5,18–21.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det første budskapet disiplene dro overalt med, handlet om Jesu oppstandelse.
Kristne familier av i dag slutter seg til en lang rekke løpere som forkynner: «Han
er stått opp» slik han sa (Matt 28,7). Jesu oppstandelse gjør også troverdig alt det
andre han sa om seg selv, om Gud og hans kjærlighet til syndere, om tilgivelsen og
vissheten om det evige liv ved tro på ham.
Iver for evangeliet. Skriften gir glimt av evangeliets virkning på Jesu første etterfølgere. De åpnet hjemmet for bibelstudier, de ba og spiste sammen, delte penger
og ressurser og tok seg av hverandre. Hele husstander tok imot budskapet. Ble de
plutselig feilfrie? Nei. Var det konflikter og uenighet blant dem? Ja. Men Jesu tilhengere var annerledes. De erkjente sine behov for Gud og for hverandre. De prioriterte
samhold og harmoni i hjemmet og menigheten og prøvde å oppfylle Jesu bønn fra
Getsemane (Joh 17,20–23). De vitnet frimodig for hverandre og ikke-troende, også
når det var farlig.
Slik må det også være for oss. Selv i vår kyniske tid lytter man til folk som er
ivrig opptatt av noe. Ånden lengter etter å fylle menneskehjertet med iver for evangeliet. Når det gode budskapet blir like godt i vårt hjerte som i ordet, blir vitnetjenesten spontan og ustoppelig.
Hvilke endringer kan din familie gjøre så den blir en bedre bærer av det «budskapet» vi er kalt til å forkynne?
______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
«Ved hoffet i Babylon» i Alfa og Omega, bind 3, side 241–248 [PK 479–490],
Evangeliets tjenere, side 246, 247 [GW 330, 331], «Glede i Herren» i Veien til
Kristus, side 137–153 [SC 115–126].
Gud gjør ikke forskjell på folk. «Kristi religion løfter mottageren opp på et høyere
plan i tanke og handling, mens den på samme tid framstiller hele menneskeslekten uten forskjell som gjenstand for Guds kjærlighet, som kjøpt med hans Sønns
offer. Ved Jesu føtter møtes rik og fattig, lærd og ulærd, uten noen tanke om kaste
eller verdslig forrang. Enhver jordisk forskjell glemmes når vi ser på ham som våre
synder har gjennomstunget. Selvfornektelsen, nåden, den uendelige medlidenhet
hos ham som var høyt opphøyet i himmelen, gjør all menneskelig stolthet, selvvurdering og kasteinndeling til skamme. Ren og ubesmittet gudsdyrkelse åpenbarer
sine himmelfødte prinsipper derved at den forener alle dem til ett som helliges ved
sannheten. De møtes alle som sjeler kjøpt ved blodet, like avhengige av ham som har
gjenløst dem til Gud.» – Evangeliets tjenere, side 246 [GW 330].

Spørsmål til drøftelse

1. Snakk sammen om svarene på søndagens studium.
2. Hvilke prinsipper i sitatet ville revolusjonere familiens liv hvis de ble
anvendt?
3. Hvor flink har menigheten din vært til å ta seg av unge mennesker? Hvordan
kan gruppen hjelpe menigheten med denne viktige oppgaven?
4. Hvilke utfordringer er forbundet med å formidle tro til en annen generasjon?
5. Hvordan påvirker kulturen familiens liv til det gode, og hvordan påvirkes det
negativt?
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MARXISTEN BLE ADVENTIST
Maria Palmeira (70) Brasil

M

aria ble døpt som 12-åring, og var ungdomsleder som tenåring. Men hun forlot kirken etter
at en leder sa noe hun tok anstøt av. Hun studerte sosiologi og ble marxist.
Maria ble gift, fikk en sønn og ble enke. Hun flyttet til Montreal i Canada, der hun tok postdoktorstudier. Da fikk hun besøk av en gammel venn, pastor Santana og hans kone Leoni fra
Brasil. De oppfordret Maria til å komme tilbake til Jesus. Maria lyttet høflig, men uberørt.
To år senere kom hun tilbake til Brasil. Leoni ringte hver uke i tre år og ba henne med til en
bibelgruppe, men Maria fant alltid en unnskyldning.
En dag la Maria merke til at Marx skrev sitt første manuskript i 1844. Hun sammenlignet
marxismen og adventismen. Kort tid senere sa hun til sosiologistudentene: ”Nå tror jeg Jesus var
en stor revolusjonær, men ikke Guds Sønn.”
Den kvelden fikk hun ikke sove. Dagen etter kom Dinalva, en av studentene, bort til henne.
”Du sa at du ikke trodde Jesus var Guds Sønn. Jeg fikk ikke sove i natt. Jeg føler Gud ville jeg
skulle si til deg at du ikke talte av hjertet. Du ville ikke innrømme at du tror på Jesus fordi du er
marxist.” Maria tidde forundret.
To uker senere spiste hun lunsj på en kafé, da hun hørte kirkekoret ved siden av øve på en
salme hun hadde sunget i kor som tenåring. Hun snek seg inn og satte seg på bakerste benk. Da
kom Dinalva inn. Hun gikk rett bort til Maria, ga henne en klem og sa gråtkvalt: ”Jeg visste at du
var her. Jeg satt hjemme og ga barnet mitt mat da jeg fikk en sterk innskytelse om å gå hit.”
Maria var rystet. Dinalva bodde ikke der omkring, og Maria hadde valgt en kafé langt fra
universitetet.
Nå takket Maria ja til bibelstudier sammen med Leoni. De studerte i ti år, men Maria fikk seg
ikke til å tro at det var Guds ord. ”Du må be Gud om tro, sa Leoni. Du har mistet troen. Jeg skal
be for deg.” Mens Leoni ba, vokste Marias lyst til å studere Bibelen hjemme. Hun leste den i to
måneder og ble døpt igjen.
Men hun ville ikke i noen kirke. ”Kan vi ikke møtes i et hus,” spurte hun pastor Luis. De
drøftet mulighetene for et alternativt møtested for folk som liker Bibelen, men ikke kirker. Det ble
startskuddet for husmenigheten Sharing Jesus. De begynte med 13 mennesker i 2004 og har nå
døpt over 200.
”Vi har mye musikk,” sa Maria. ”Mange smågrupper studerer Bibelen og ber. Vi er glade og
venter på Jesu gjenkomst.”
Se Maria synge ”Maravilhosa Graca” i husmenigheten: bit.ly/Marita-Palmeira
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22. juni

Hva fikk de se hjemme hos deg?

Bakgrunnsstoff

Jes 38; 39; 1 Kor 7,12–15; 1 Pet 3,1.2; Hebr 6,12; 13,7; 3 Joh 11; Jes 58,6.7.10.12.

Minnevers

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som
Gud har vunnet, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere
fra mørket og inn i sitt underfulle lys (1 Pet 2,9).

Kanskje har vi nådd et punkt da vårt liv føles godt: Familien har det bra, arbeidet går
godt, helsen og økonomien er god. Eller kanskje ikke? Kanskje er det smerte og uro
hjemme? Etter at sendemenn fra Babylon besøkte kong Hiskia, stilte profeten Jesaja
kongen spørsmålet: «Hva fikk de se i slottet ditt» (Jes 39,4). Hva med deg?
Hva får folk se i huset ditt? Hva har himmelens engler sett? Hvilken ånd gjennomsyrer vårt hjem? Kan man «være» bønn? Er det godhet, romslighet og kjærlighet
eller spenning, sinne, motvilje, bitterhet og splid? Får noen inntrykk av at Jesus har
vært her?
Dette er viktige spørsmål om det hjemmet vi har skapt. Denne uken skal vi se på
noe av det som kan gi oss et godt hjem tross vår tids mange spenninger og kamper.
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Søndag

LÆR AV KONGENS FEIL
Les om Hiskias helbredelse og de babylonske sendemennenes besøk.
2 Krøn 32,25.31; Jes 38; 39.

Skriften sier at sendebudene var interessert i kong Hiskias mirakuløse helbredelse.
Men Hiskia sa visst ikke noe om det. Han la ikke vekt på det som ville ha åpnet
sendemennenes sinn for kunnskapen om den sanne Gud. Det er en slående kontrast
mellom hans takknemlighet for helbredelsen (Jes 38) og hans taushet om det i kapittel 39.
«Gud forlot ham for å teste ham.» Dette statsbesøket var en viktig anledning,
men ingenting tyder på at Hiskia søkte veiledning om det, verken fra profeter eller
prester. Og Gud grep ikke inn. Alene og utenfor rampelyset unnlot Hiskia å søke
åndelig veiledning. Hadde han glemt Guds verk i ham og folket? Hensikten med
2 Krøn 32,31 kan ha vært å vise hvor lett man kan ta Guds velsignelse for gitt og
hvor lett de som har opplevd hans nåde, blir selvgode.
Nedenfor finner du noe av det historien om Hiskia kan lære oss om trofasthet i
hjemmet. Kommer du på mer?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvert besøk i et kristelig hjem er en mulighet til å treffe etterfølgere av Jesus.
De færreste gjester innleder en samtale om åndelige ting. De troende må finne passende anledninger til å formidle evangeliet.
Vårt kall er ikke å vise til velstand eller prestasjoner, selv om slikt kan være
velsignelser fra Gud. Vi er kalt til å «forkynne hans storverk, han som kalte dere fra
mørket og inn i sitt underfulle lys» (1 Pet 2,9), eller for å bruke Hiskias erfaring som
symbol: Si at de var døende, men at Kristus har helbredet dem; de var døde i synd,
men Kristus reiste dem opp og satte dem i himmelen (Ef 2,4–6).
Hvordan kan du bruke hjemmet til å vitne for andre? Hvordan kan du fortelle
gjestene mer direkte om troen på Jesus?
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Studium 12 / 22. juni

FAMILIEN FØRST
De mest naturlige mottakerne av vårt forsøk på å forkynne evangeliet, er våre egne.
Dette er det viktigste misjonsfeltet.
Hva kan Joh 1,40–42 lære oss om å forkynne hjemme? Se også 5 Mos 5,6.7;
Rut 1,14–18.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

En entusiastisk rapport. Andreas gjorde mer enn å fortelle, han sørget for at Simon
fikk treffe Jesus. En entusiastisk rapport om Jesus og en innbydelse til et personlig
møte – dette er en enkel formel for å dele evangeliet med slektninger i hjemmet!
Etter innbydelsen trakk Andreas seg tilbake. Fra da av hadde Jesus og Peter sitt eget
forhold.
Hjelper barn å finne troen. Man kan komme til å overse barna i forsøket på å spre
evangeliet. Foreldre går ut fra at barna vil suge til seg familiens åndelighet. Men det
skal man ikke ta for gitt. Barn og unge lærer av voksne forbilder, men de behøver
individuell oppmerksomhet og anledning til å få et personlig møte med ham. 5 Mos
6 insisterer på dette: Vi må legge vinn på den mest effektive form for religiøs opp
læring. Vi bør oppmuntre til åndelige vaner med andakt, både individuelt og som
familie. Vi må ofre tid og innsats på barn og unge.
Hva kan vi lære av Naomis evangeliserende arbeid? Rut 1,8–22.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Rut opplevde Naomis lavmål: Hun forsøkte å skyve svigerdatteren fra seg. Sint og
deprimert raste hun mot Gud og la ut om sine nederlag (Rut 1,15.20.21). Rut er et
godt eksempel på at unge kan møte Gud og overgi seg til ham, også når møtet skjer
gjennom en ufullkommen forelder.
Hva har det å si for din holdning til din familie at du vet hjemmet er det viktigste
misjonsfeltet? La familien lage en liste over ting dere kan gjøre for å føre ufrelste
slektninger til Kristus.
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Tirsdag

FRED SOM VINNER
Hvilket råd har Det nye testamentet for ektefeller med ulik tro? 1 Kor 7,12–15;
1 Pet 3,1.2.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Velsignelsen ved å være en kristen partner. I 1 Kor tar Paulus stilling til nyomvendtes uro for at det å bli i ekteskap med en ikke-kristen kan være mot Guds vilje eller
gjøre en selv og barna urene. Nei, sier Paulus. Ekteskapet og samlivet skal fortsette
etter omvendelsen. En kristen partner gjør den andre partneren og parets barn
«hellig». Ordet «helliggjør» viser at ikke-kristne ektefeller kommer i kontakt med
nådens velsignelser ved å leve sammen med en kristen partner.
Den ikke-kristne kan bestemme seg for å forlate ekteskapet. Følgene blir alvorlige, men Guds ord respekterer den frie vilje: «La ham gjøre det.» Den kristne er
ikke bundet «i slike tilfeller» (1 Kor 7,15).
Kalt til å leve i fred. Guds ord foretrekker helt klart at man finner en måte å la
Kristi fred herske i et åndelig delt hjem, selv om det byr på utfordringer. Håpet er
å bevare ekteskapet og vise at evangeliet kan seire tross vanskeligheter, samt støtte
den partneren som den kristne er ett kjød med.
Hvilke begrensninger kan ens ansvar for en ikke-kristen partner ha?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Kjærlighet, urokkelig troskap, ydmyk tjeneste og et positivt vitnesbyrd er det viktigste for å vinne den ikke-kristne ektefellen for Kristus. Underkastelse i ekteskapet
bunner i ærefrykt for Kristus (se Ef 5,21). Når en ektefelle viser kristen underkastelse
under en ikke-kristen partner, kommer troskapen mot Kristus alltid først. Troskap
mot Gud betyr ikke at man skal godta at partneren bruker vold i ekteskapet.
Sliter noen i din menighet med en ikke-kristen ektefelle? Hvordan kan du i så fall
muligens hjelpe?
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DEL FAMILIELIVET MED ANDRE
Les versene nedenfor og se hvordan NT bruker ordene «følge» eller «ha/ta som
forbilde». Hva sier de om prosessen med å bli og å vokse som kristen? Hva tror du
de sier om sammenhengen mellom å være forbilde og å vitne? 1 Kor 4,16; Ef 5,1;
1 Tess 1,6; Hebr 6,12; 13,7; 3 Joh 11.
__________________________________________________________________________________________________________________

NTs vektlegning av forbildet understreker dets betydning for læringsprosessen. Vi
har en tendens til å bli som den eller det vi betrakter. Dette prinsippet gjelder rela
sjoner i sin alminnelighet og spesielt i hjemmet, der etterligning er helt vanlig. Der
etterligner barna foreldrene og søsken, selv ektefeller tar ofte etter hverandre. Dette
gir oss et viktig hint om hvordan par og familier kan vitne for andre par og familier.
Betydningen av sosial påvirkning. Vi vitner ut fra våre hjem når vi lar andre
betrakte oss og ta del i vårt hjemmeliv på en eller annen måte. Mange har ikke noe
godt eksempel på ekteskap eller familieliv de kan etterligne. Hos oss kan de se at
Jesu ånd gjør en forskjell. «Den innflytelse som ligger i omgang med andre, er en
vidunderlig makt. Dersom vi ønsker det, kan vi bli til stor hjelp for dem omkring
oss.» – Helse og livsglede, side 268 [MH 354].
Når ektepar inviterer andre par til måltider, samvær eller bibelstudium, eller når
de går på et opplegg om ekteskapelig vekst sammen, får gjestene se et forbilde.
Gjensidig respekt, støtte, kommunikasjon, konfliktløsning og tilpasning vitner om
familielivet i Kristus.
Men hva skal vi alltid passe oss for i denne sammenhengen? Jer 17,9; Joh 2,25;
Rom 3,23.
__________________________________________________________________________________________________________________

Trossøsken som følger Kristus. Vårt eksempel er ufullkomment. Men det kristne
hjems vitnesbyrd behøver ikke være fullkomment. NTs ord om forbilder er et kall
om at den enkelte må følge dem som følger Kristus. Tanken er at man fatter kristentroen når man ser den i praksis hos andre som er like menneskelige og feilbarlige
som en selv.
Hvordan kan hjemmet ditt bli et bedre mønster for andre?
______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

SENTER FOR SMITTSOM VENNLIGHET
Sammenlign bibelske tekster om gjestfrihet med faktiske hendelser i bibelske familier. Jes 58,6.7.10–12; Rom 12,13; 1 Pet 4,9. Merk deg den gjestfriheten som ble
vist.
Abraham og Sara (1 Mos 18,1–8) _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Rebekka og hennes familie (1 Mos 24,15–20; 31–33) __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Sakkeus (Luk 19,1–9)

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gjestfrihet oppfyller den andres behov for hvile, mat og fellesskap. Det er et
håndgripelig uttrykk for den kjærlighet som gir av seg selv. Jesus ga gjestfriheten
teologisk betydning da han lærte at det å gi de sultne mat og drikke, var å gjøre
det mot ham (Matt 25,34–40). Bruk av hjemmet i Kristi tjeneste kan være alt fra å
be naboer på et måltid mat til å låne ut et rom til et offer for mishandling. Det kan
være enkel vennlighet, en anledning til å be med noen eller holde bibelstudier. Sann
gjestfrihet strømmer fra dem som Guds kjærlighet har rørt ved og som vil uttrykke
sin kjærlighet i ord og handlinger.
Familier klager iblant over at de mangler både plass, tid og/eller krefter til å være
gjestfri. Andre føler seg ubehjelpelige. De mangler erfaring og er usikre på det som
går ut over det vante når de omgås ikke-kristne. Noen vil slippe komplikasjoner i sitt
liv som kan følge av å ha med andre å gjøre. Mange familier forveksler gjestfrihet
med underholdning.
Hvordan avspeiler hjemmelivet din åndelige tilstand?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
«Et mektig vitnesbyrd for kristendommen» i Det kristne hjem, side 27–30 [AH
35–39], «Holdning til en vantro ektefelle» i Det kristne hjem, side 272–275 [AH
348–352], «Arbeid i hjemmet» i Helse og livsglede, side 265–269 [MH 349–355],
«Sendemenn fra Babylon» i Alfa og Omega, bind 3, side 162–166 [PK 340–348].
Hjemmet en kraft for evangeliet. «Den innflytelsen som kommer fra et godt hjem,
virker mye sterkere på menneskers hjerter og liv enn noen preken kan gjøre. ...
Vår innflytelsessfære kan virke trang, våre evner små, våre muligheter få og våre
talenter begrensede, men allikevel åpner det seg for oss vidunderlige muligheter
dersom vi bare trofast gjør bruk av de anledninger vi har i våre egne hjem.» – Helse
og livsglede, side 267, 269 [MH 352, 355].

Spørsmål til drøftelse

1. Spør noen i klassen om det var hjemmelivet hos noen som hjalp dem å ta imot
Jesus. Snakk om det som gjorde inntrykk. Hva kan klassen lære av denne
erfaringen?
2. Hvordan kan gruppen rent praktisk støtte en familie der den ene ektefellen
ikke er kristen?
3. Snakk om noe av det i hjemmet som truer kristentroen. Lag en liste og noter
mulige løsninger.
4. Den troendes privatliv er et vitnesbyrd for barn, ikke-kristne ektefeller, andre
slektninger og gjester. Hjemmets vitnesbyrd er ikke alltid så patent som vi
skulle ønske, og det fører ikke alltid til at slekt og gjester blir omvendt. Men
ufullkomne mennesker kan likevel vise vei til en fullkommen frelser. Ved
rundhåndet gjestfrihet i Kristi navn fører de andre dit hvor nåden kan nå dem.
Tenk på hjemmets innflytelse på dem som kommer på besøk. Hva kan du
gjøre så det blir et bedre vitnesbyrd om tro for alle som kommer innenfor dine
dører?
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UFORGLEMMELIG FRIERI
Grecielly Nascimento (20) Brasil

M

or og stefaren min kranglet alltid. Barndommen
• Leo B. Halliwell var legemisjonær
uten Gud var et kaos. Da jeg var 18 år, kom en
med båten Luzeiro (lysbærer) på
snill tante på besøk. ”Dere er en fin familie,” sa hun. ”La
Amazonas fra 1931. Flere slike båter
oss finne en kirke til dere.”
med samme navn ble bygget og
Vi gikk til fots: mor, stefar, søster, halvsøster, halvbrukt andre steder i Amazonas. De
hjelper tusenvis av mennesker med
bror og jeg. Den første kirken var en adventistkirke.
klær, mat og medisiner mot mange
De holdt på med en møteserie, og de besøkte oss også
lidelser, som malaria, tarmparasithjemme. Vi begynte å gå i kirken, alle sammen. Fred
ter, feilernæring, hudsykdommer,
hersket i hjemmet – en stund. Så begynte kranglinga
tropiske sykdommer og trekking av
igjen, verre enn før.
tenner.
En dag dro mor sin vei. Vi gikk ikke i kirka lenger.
• I juli 1900 kom første nummer av
Jeg ville ikke forlate de små halvsøsknene mine, så jeg
O Arauto da Verdade (sannhetens
budbærer). Det var det første bladet
ble.
på portugisisk.
En kveld ringte telefonen. Det var en 26 år gammel
forretningsmann som het Rafael. Han spurte om jeg ville
være sekretæren hans. Da han hadde bedt min rektor om
å anbefale en elev, hadde min 12-årige halvbror hørt det og foreslått meg. Jeg takket ja til jobben.
Den nye sjefen var ikke som andre. Han ba før arbeidsdagens begynnelse og spiste ikke hva
som helst. En dag satte han på musikk i bilen som jeg hadde hørt i adventistkirka. Jeg sang med.
Rafael spurte om jeg kjente adventistene. Jeg nikket.
Rafael var adventist og ville ha meg med i kirka. Jeg takket nei, men han fortsatte å mase, så
en sabbat ble jeg med. Jeg fortsatte å komme. Jeg elsket møtene og tok bibelstudier. Jeg ble døpt
i februar 2017. 12-årige Jenivaldo, halvbroren min, ble døpt noen måneder senere. Søstrene mine
så at jeg ba og var annerledes, og begge to, Yasmin på 18 og halvsøster Evelim på 15 ble døpt
sammen.
Fem måneder etter dåpen fridde Rafael, og jeg sa ja. Vi bygger hus nå og skal gifte oss når det
står ferdig.
Jeg ber om at foreldrene mine må finne Gud. Jeg hjelper til med barna og musikken i kirka, og
søstrene mine deltar i velkomsttjenesten. Broren min er for ung til å ha noen oppgave, men han er
speider.
En del av offeret 13. sabbat skal gå til nytt kirkebygg her i Aracaju, så vi kan ha plass til alle
som tilber på sabbaten.
Takk for misjonsgavene.
Du kan se Gracielly her: bit.ly/Grecielly-Nascimento
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Omvendelser i endetiden

Bakgrunnsstoff

Mal 4,5.6; Matt 11,14.15; 17,10; 1 Kong 16,29–17,24; 1 Kong 18,20–45; Matt 3,2.

Minnevers

Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og
skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til
fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann (Mal 4,5.6).

Livet har sine faser. Noen ganger er det lett, andre ganger ikke. Noen ganger er familier hele og sterke, andre ganger er de skrøpelige eller splittet.
Vi kan og må leve i lys av Guds løfter og holde fast på dem av hele vårt hjerte og
sjel og kraft, for de er det eneste håp vi har, uansett fase i livet, uansett tilstanden hos
oss eller vår familie akkurat nå. Og det er et stort håp. Guds ord oser av løfter, løfter
til oss, våre kjære, familien og menigheten, samme hvilket stadium vi eller familien
er i.
I den siste uken dette kvartalet skal vi se på noen fortellinger fra Bibelen, både
løfter og erfaringer. Vi vil forsøke å lære av det uansett hvor vi står i livet. For uansett fase av livet har du nok kamper og bekymringer. Heldigvis tilber vi en Gud som
ikke bare vet hva vi står overfor. Han er også et skritt foran begivenhetene.
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Søndag

PROFETIEN OM VENDTE HJERTER
Sammenlign forutsigelsen om den kommende Elia med nytestamentlige tekster om
hendelsen. Mal 4,5.6; Matt 11,14.15; 17,10; Mark 6,15; Luk 1,17.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

På Malakis tid lød Guds appell til folket: «Vend tilbake til meg, så skal jeg vende
meg mot dere.» Han fikk et arrogant svar: «Hvordan skal vi vende tilbake?»
(Mal 3,7). Profeten sa at det ville komme en ny mulighet til vekkelse. Malaki minnet
om den reformen Elia startet (1Kong 18,37), og forutsa at han ville komme tilbake og
«vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre» (Mal 4,6).
Det vokste frem en jødisk tradisjon om at Elia selv skulle tre frem som Messias’
forløper (se Matt 17,10; Mark 6,15). Men evangeliene sier at døperen Johannes opp
fylte profetien (Matt 11,14.15; Luk 1,17).
Hva tror du «vende hjerter» betyr?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Versene kan bety flere ting: Det viser til forsoning mellom israelittene og Herren.
Som Far (Jes 63,16) har Gud vendt seg fra sin vrede mot sine barn (Mi 7,18.19) og ber
dem vende tilbake til ham (Jes 44,22; Mal 3,7). Det viser til at senere generasjoner
går sammen med sine trofaste forfedre om paktsfornyelsen. Profetene oppfordret
flere ganger Guds folk til å følge patriarkenes tro. Troskap mot pakten var en forutsetning for at landet kunne fortsette å være et velsignet sted å bo (5 Mos 4,29–31).
Det viser til gjenreisning og fornyelse av familieforholdet. Forholdet mellom foreldre
og barn er et praktisk uttrykk for troskap mot pakten med Gud. Også her er oppfyllelsen av ansvaret overfor foreldre og barn knyttet til fortsatt arv av landet og Guds
velsignelse (Ordsp 2,21).
Hva er sammenhengen mellom et gjenreist gudsforhold og gjenreiste relasjoner i
familien? Hvorfor må det ene være forløperen for det andre?
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FAMILIEGJENFORENING
Kong Akab giftet seg med Jesabel fra Sidon. De innførte Ba’al-tilbedelsen i Israel og
påskyndte nasjonens moralske forfall. Guds ord om ekteskapets, familiens og seksualitetens store betydning ble overskygget av incest, prostitusjon og annen seksuell
perversitet. Elia tok kampen opp mot slik tilbedelse. Hans navn betyr «Jahve er min
Gud» og var et angrep på Ba’al.
Hvilken erfaring fikk Elia som knyttet ham til seier over hedensk tro og ga nytt liv til
familien? 1 Kong 16,29–17,24; se Luk 4,25.26.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Elia ble en merket mann da han kunngjorde tørken. Gud skjermet ham på et usannsynlig sted – hos en fattig enke i Sarepta, litt utenfor Jesabels hjemby Sidon. Elia ga
straks enken en bister prøve: å bruke sine siste vedskier, olje og mel til å lage mat
til ham og sette sin lit til Gud for egen fremtid. Hennes tro ble legendarisk. Jesus
roste henne (Luk 4,26). Da oljen og melet holdt til mange dager, skjønte kvinnen mer
om Jahve. Så rammet tragedien: Sønnen ble syk og døde. I sin sorg gjenspeilte hun
tidens tankegang og den troen som nå oppslukte Israel: at ens synd krevde barneofringer (1 Kong 17,18, se Jer 19,5; Mi 6,7).
Hva fikk det å si for enkens åndelige erfaring at hun fikk sønnen tilbake?
1 Kong 17,24. Hva kan vi lære av det hun sa?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Morens svar avslører virkningen av Elia-budskapet. Troen på Gud og hans
Ord vokser når livet vender tilbake og familien gjenforenes. Mange er enig i
læresetningene, men har en tafatt åndelig erfaring. Men når sannhetene i Guds ord
oppleves personlig og vekkelse og forsoning preger familien, blir ens overbevisning
styrket.
Hvilke gjenforeninger i familien venter du fremdeles på? Hvilke av Guds løfter gir
deg håp om denne gjenforeningen?
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Tirsdag

VENDE HJERTER VED ALTERET
Les 1 Kong 18,20–45. Bruk linjene nedenfor og noter hva dette egentlig handler

om. Sammenhengen er nok en annen, men hvordan kan prinsippene i historien anvendes på familielivet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

På Karmelfjellet ville Elia at folket skulle fornye pakten og vende tilbake til fedrenes
tro så deres liv, hjem og land kunne bli helbredet.
Tiden for kveldsofferet. Etter de hedenske prestene var det Elias tur. Han var
seg anledningen bevisst. Tiden på dagen førte tankene til Guds frelsesplan slik
den ble åpenbart i helligdommen (se 2 Mos 29,41). Invitasjonen «Kom hit til meg»
(1 Kong 18,30) minner oss om at Frelseren tar imot syndere (se Matt 11,28). Foreldre
som har vondt av at barnet er på avveier, skal vite at Gud elsker ham eller henne like
sikkert som at han elsket israelittene. Gud arbeider utrettelig for de bortkomne.
Elias fokus på Jahves alter finner sitt motstykke i vår tid når Jesus og hans frelse
holdes høyt i familien. Familieandakten er en anledning til å snakke med ham i bønn
og samtale om ham med hverandre, å ta imot hans frelse som en gave igjen og å
finne tid til å reflektere over det han har sagt.
Svaret Elia ba om, ville vise at Gud hadde tatt dem tilbake. I 1 Kong 18,37 leser
vi: «så dette folket skjønner ... at du har vendt deres hjerte til deg igjen». Vi kan ikke
vende hjertet til Gud, vi kan bare ta imot hans nåde og det han gir oss.
Den altfortærende ilden falt ikke på de skyldige, men på offeret, og pekte frem
mot Jesus, han som ble «gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet» (2 Kor 5,21). Folket bryter ut i syndsbekjennelse og lovsang. De falske prestene ble henrettet fordi de ikke tok imot Guds kall. Et regnvær endte forbannelsen
over landet.
Hvordan er det fatt med «alteret» hjemme hos deg? Hvordan kan du rent konkret
«gjenreise alteret» i ditt hjem hvis det virkelig er nødvendig?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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VENDE HJERTER VED JORDAN
Sammen med Gabriels profeti (Luk 1,17) og Jesu bekreftelse av døperen Johannes
som den profeterte Elia (Matt 11,14; 17,12.13), stadfester evangeliene at han var
«budbæreren» som skulle rydde veien for Herren (Matt 11,10; Mark 1,2; Luk 7,27; se
Mal 3,1).
Legg merke til hovedpunktene i Johannes’ budskap. Hvordan var det et budskap om
å «vende hjerter»? Matt 3,2.8; 14,4; Mark 1,4; Luk 3,3.8.9.11.13.14.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bonden pløyer hardpakket jord så den kan ta imot frøene. Johannes fordømte synden
og kalte syndere til omvendelse. Menneskenaturen er slik at vi ikke føler behov for
noe bedre hvis vi ikke kjenner vår sanne tilstand. Hans budskap fikk folk til å innse
Guds krav og behovet for hans fullkomne rettferdighet. Sann omvendelse kjennetegnes av ydmykhet og søker Guds hjelp med å forandre adferd. Johannes avslørte
det overfladiske hykleriet hos dem som sa at Abraham var deres far. Slik ville han
peke på den dypere betydningen av fedrenes tro.
Hvordan ryddet døperen Johannes’ budskap veien for Jesus? Joh 1,35–37; 3,27–30.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Johannes hadde fått se at Jesus var Guds lam. Da han kalte Jesus det (Joh 1,29.36),
vendte han bokstavelig talt folk til Herren. Andreas og en annen av Johannes’
disipler, den senere evangelisten Johannes, forlot døperen og fulgte Jesus. Eliabudskapet peker ikke bare på behovet for omvendelse; det peker på ham som frelser
fra synd, skaper blest om ham og fører mennesker til ham.
Hva tror du døperen Johannes ville ha sagt hvis han fikk oppleve ditt hjem?
______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

VENDE HJERTER I DE SISTE DAGER
Vi adventister ser oss i rollen som døperen Johannes. Talsmannen for reform og
omvendelse forsøkte å rydde veien for Jesu første komme; vi mener vi gjør det
samme før Jesu annet komme.

Les Luk 1,17. Hvordan oppsummerer disse ordene vårt budskap?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vår Far i himmelen har vendt sine barns hjerter til seg selv og til hverandre ved
Kristi kors. Elia-budskapet oppfordrer familier til å tro på denne store nyheten
(2 Kor 5,18–21, se Ef 2,11–18), være mennesker fylt av nåde og la hans Ånd skape
kjærlighet i dem.
Verden trenger en demonstrasjon av uselvisk omsorg, livslange forhold og urok
kelig troskap mot Gud. Ved Guds nåde kan kristne familier være et slikt eksempel. Likevel må vi huske at budskapet til verden også gjelder oss. Vi kan ikke dele
budskapet med andre før evangeliet, samhold, kjærlighet og offervilje blir synlig
blant oss og i vår egen familie. Gode prekener og logiske og bibelske presentasjoner
strekker ikke til: Verden trenger å se dette åpenbart i vårt liv, spesielt i familiens
liv: omvendelse, hjertelag, kjærlighet og tro. Døperen Johannes hadde en kraft som
forandret liv og gjorde forkynnelsen effektiv. Vi gjør det samme ved Guds nåde.
I Jesus er vi en del av familien i himmelen (Ef 3,15). Enten familien består av en
eller flere, er vi kalt til å være vitner for den Gud vi sier at vi tjener, og ingenting kan
gjøre vårt vitnesbyrd mer effektivt enn om vi viser verden hva en familie kan være i
Guds kraft.
Hva kan du gjøre for å vise dem som står deg nærmest at du elsker dem og bryr
deg om dem, enten det er familie eller andre?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
«Konfrontasjon på Karmel» i Alfa og Omega, bind 3, side 45–51 [PK 143–154],
«Røsten i ødemarken» i Alfa og Omega, bind 4, side 71–82 [DA 97–108].
«Vår budskap må være like direkte som Johannes’ budskap. Han refset konger for
urett. Uansett farer brant han aldri inne med sannheten. Vi må arbeide like trofast i
vår tid som han i sin.» – SDA Bible Commentary, bind 4, side 1184.

Spørsmål til drøftelse

1. Snakk sammen i gruppen: Hvor relevant er Elia-budskapet for deres menighet? Hvordan kan dere hjelpe menigheten å forstå budskapet og oppgaven
med å utbre det?
2. La frivillige få fortelle klassen hva de har erfart med å ha sitt «hjerte vendt».
Hva ble annerledes? Hvilken forskjell har denne erfaringen gjort i deres og
familiens liv?
3. Hva bør vi forvente vil skje med oss hvis vi ser oss selv i døperen Johannes’
rolle? Hvilket budskap er underforstått i svaret?
4. Skriv et avsnitt, en slags «Erklæring om familieprinsipper» som viser hva
Bibelens ideal for familien er. Hvilke kriterier vil du benytte når du utformer
prinsippene? Hva har dere lært dette kvartalet som har hjulpet dere å forstå
hva disse prinsippene kan være? Forbered dere så dere kan legge det frem for
menigheten.
5. Hvilke løfter kan dere som foreldre påberope dere for barn som har forlatt
Herren, iallfall inntil videre?
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M

ISJONSFORTELLING

TRETTENDE SABBAT – TRETTE MISJONÆRER
Reno Aguiar Guerra (32) og Natalia Galvao Marinho Guerra (32), Brasil

P

astorparet Reno og Natalias båt la til på det avsides stedet Democracia. De banket på dører
og innbød folk til en møteserie. Dette gjorde de hver dag og holdt møter i et friluftsenter.
Folk kom langveis fra, men ikke mange fra Democracia. Reno og Natalia var skuffet. De lange
morgenturene og folkets likegyldighet tærte på optimismen. Noen murret at de lignet dørselgere.
Andre mislikte at Reno hadde satt folk til å bygge forsamlingshus, for de hadde dårlig erfaring
med en annen søndagsmenighet som skapte splid. Og det ønsket de ikke.
Etter en slitsom dag sa Reno. ”Hvorfor er vi egentlig her. De er visst ikke modne for Bibelens
sannhet.” Natalia åpnet bibelappen sin og ba om et tilfeldig vers. ”Vis oss hvorfor vi er her,” ba hun.
Galaterne 6,9 stirret mot henne: ”La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne,
skal vi høste, bare vi ikke gir opp.” ”Der har vi svaret!” sa Natalia.
Dagen etter ble de mottatt med begeistring av en middelaldrende kvinne. ”Det er min kirke!” sa
hun og pekte på logoen for Hope Channel på kortet. ”Det har vært min kirke i fire år. Jeg vil bli døpt.”
Kvinnen var en av 50 som ble døpt da møtene endte i desember 2017.
Bygdefolket, som hadde vært bekymret for at en ny menighet ville skape splid, kom på andre
tanker. ”Dette er jo en annen slags menighet,” sa en. ”Dere hjelper oss og vil ikke skape splittelse,” sa en annen.
Democracia var den siste av tre møteserier som Reno, pastor i båtkirken Amazonia de Esperanca (Håpets Amazonas) holdt i 2017, og et av prosjektene for 13. sabbat i 2016. Reno døpte 286
mennesker og startet tre menigheter i 2017, båtkirkens første år.
Båten har møtesal med klimaanlegg, projektor og lydsystem og plass til 150 mennesker. Den
besøker avsides bygder i Amazonas.
Etter Democracia er Reno og Natalia enige om at mismot ikke har noen plass i arbeidet. ”Det
er ikke vårt arbeid. Gud forbereder folket i Amazonas via TV og andre midler. Gud gjør alt, vi er
bare redskaper,” sa de.
De er glade for båtkirken som søsken over hele verden finansierte i 2016. ”Båten er Guds middel til å frelse mennesker som er glemt av politikere, økonomer og helsevesen,” sa Reno. ”Men
Gud har ikke glemt dem.”
”Bygdefolket venter på misjonærer og vil møte Jesus,” sa Natalia. ”Jesus trenger bare en som
vil si: Her er jeg, send meg!”
FREMTIDIGE PROSJEKTER:
Offeret 13. sabbat neste kvartal går til divisjonen Det sørlige Stillehavet:
• ”Redd 10 000 tær,” et tiltak for å hindre amputasjoner på Fiji, Vanuatu, Solomon-øyene, Samoa,
Amerikansk Samoa, Kiribati og Tonga.
• Bygge studioer for Hope TV og radio i Tongatapu, Tonga.
• Produsere ” Barneserie om Daniel” i Australia. Dette er en animasjonsserie i 13 deler for barn i alderen
8-12 år om Daniel og hans tre venner.
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Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studie
forbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og
institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjennom en samarbeidsavtale.
Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet.
Formålet er A) å fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjonenes 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 arbeidsliv 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 ressurspersoner, gi pedagogisk veiledning, være en pådriver for utvikling av studiemateriell
og pedagogiske arbeidsformer og drive interessepolitisk arbeid overfor myndighetene 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 2019
		
Januar

DATO

4
11
		
18
25
Februar
1
		
8
		
15
22
Mars
1
		
8
		
15
		
22
		
29
April
5
		
12
		
19
		
26
Mai
3
		
10
		
17
		
24
31
Juni
7
		
14
		
21
		
28
Juli
5
		
12
		
19
		
26
August
2
		
9
		
16
		
23
		
30
September 6
		
13
		
20
		
27
Oktober
4
		
11
		
18
25
November 1
		
8
		
15
		
22
		
29
Desember
6
		
13
		
20
		
27

OSLO KRISTIANSAND BERGEN
15.29
15.42
15.57
16.14
16.32
16.51
17.09
17.27
17.45
18.02
18.20
18.37
18.54
20.11*
20.28
20.45
21.02
21.20
21.37
21.53
22.09
22.23
22.34
22.42
22.45
22.44
22.39
22.30
22.18
22.03
21.46
21.28
21.08
20.48
20.28
20.07
19.46
19.24
19.03
18.42
18.21
18.01
17.41
16.22*
16.05
15.49
15.35
15.24
15.16
15.13
15.13
15.18

15.54
16.06
16.20
16.36
16.52
17.09
17.26
17.43
17.59
18.15
18.31
18.47
19.03
20.18*
20.34
20.50
21.06
21.21
21.37
21.52
22.06
22.18
22.28
22.35
22.38
22.37
22.33
22.25
22.15
22.01
21.46
21.30
21.12
20.53
20.34
20.14
19.54
19.34
19.14
18.55
18.35
18.16
17.58
16.41*
16.25
16.10
15.58
15.48
15.42
15.39
15.39
15.44

15.46
16.00
16.16
16.33
16.52
17.10
17.29
17.48
18.01
18.24
18.41
18.59
19.16
20.33*
20.51
21.08
21.26
21.44
22.02
22.19
22.35
22.49
23.01
23.09
23.13
23.12
23.06
22.56
22.44
22.28
22.11
21.52
21.32
21.12
20.51
20.29
20.08
19.46
19.25
19.03
18.42
18.21
18.01
16.42*
16.24
16.08
15.54
15.42
15.34
15.30
15.30
15.35

TRONDHEIM BODØ
14.53
15.10
15.29
15.50
16.12
16.35
16.56
17.18
17.39
18.00
18.20
18.40
19.00
20.20*
20.40
21.01
21.22
21.44
22.05
22.27
22.28
23.07
23.24
23.36
23.41
23.38
23.29
23.14
22.56
22.36
22.14
21.52
21.28
21.05
20.41
20.16
19.52
19.28
19.03
18.39
18.15
17.52
17.29
16.07*
15.46
15.26
15.08
14.53
14.41
14.34
14.33
14.39

13.20
13.51
14.22
14.53
15.23
15.52
16.20
16.47
17.12
17.37
18.02
18.26
18.51
20.15*
20.41
21.07
21.34
22.03
22.34
23.09
23.51
23.58
23.18
22.43
22.11
21.41
21.11
20.41
20.12
19.43
19.14
18.46
18.18
17.49
17.21
16.53
15.25*
14.58
14.30
14.03
13.36
13.11
12.49
12.37
12.48

HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST
12.51
13.41
14.21
14.57
15.30
16.01
16.30
16.59
17.26
17.53
18.19
18.46
20.13*
20.40
21.10
21.41
22.14
22.53
23.43
23.51
23.02
22.22
21.47
21.13
20.41
20.09
19.38
19.07
18.37
18.06
17.36
17.05
16.35
15.04*
14.32
13.59
13.24
12.41
-

13.05
13.55
14.35
15.11
15.45
16.16
16.46
17.14
17.43
18.10
18.38
20.07*
20.36
21.07
21.41
22.18
23.04
00.38
23.12
22.26
21.47
21.11
20.36
20.03
19.31
18.59
18.27
17.55
17.23
16.51
16.19
14.45*
14.11
13.34
12.50
-

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:
http://www.hvafor.no/oppslag/nar-er-soloppgang-og-solnedgang
*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 31. mars og 27. oktober

13.10
14.00
14.40
15.17
15.51
16.22
16.53
17.23
17.52
18.22
19.52*
20.24
20.58
21.35
22.18
23.20
23.27
22.26
21.41
21.02
20.25
19.49
19.15
18.41
18.07
17.34
17.00
16.26
15.52
14.15*
13.36
12.51
11.55
-

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 2019 brukes årgang B
Smårollingene, 3–5 år
I 2019 brukes årgang B
Miniorene, 6–9 år
I 2019 brukes årgang D
Power Points, 10–13 år
I 2019 brukes årgang D
Real Time Faith, 14–16 år
I 2019 brukes årgang B
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med
Norsk Bokforlag
for bestilling på
ordre@norskbokforlag.no
eller til ordrekontoret
på tlf. 32161560.

BIBELSTUDIER FREMOVER

3. KVARTAL 2019
Tema: En av disse minste, tjenende forkynnelse
Forfatter: Jonathan Duffey, leder for ADRA-international
Vi er kalt til å forkynne et evig evangelium til alle folk (Åp 14,6). Ved å gjøre
dette, er vi tro mot det Jesus ba oss om før han dro til himmelen, nemlig å gjøre
folk til disipler og å lære dem å holde alt det jeg har befalt dere (Matt 28,16-20).
Blant de tingene Jesus har befalt oss, er å ta vare på dem som lider, de undertrykte, de fattige og dem som sitter i fengsel. Når Jesus hadde fortalt lignelsen
om den barmhjertige samaritanen, ba han tilhørerne om å gå bort og gjøre
likeså (Luk 10,30-36). Jesus sa også at det vi ikke har gjort mot en av disse
minste, har vi heller ikke gjort mot ham (Matt 25,45). Dette betyr at når vi forkynner det evige evangeliet om frelse, helligdommen, de dødes tilstand, lov og
dom, skal vi også ivareta andres behov, slik som også Jesus gjorde det når han
helbredet, mettet sultne, velsignet barna og deretter ba folk om å følge seg.
4. KVARTAL 2019
Tema: Esra og Nehemja
1. KVARTAL 2020
Tema: Daniel
2. KVARTAL 2020
Tema: Hvordan tolke Skriften

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 verdenskirken, 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 leksehjelpene 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 tilgjengelig 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/bibelstudiene i menigheten. Hvis din menighet kunne tenke seg å være vertskap for en
kursdag for flere menigheter, kan jeg eventuelt være behjelpelig med arrangementet og å skaffe en eller flere kyndige kursholdere. Ta kontakt med meg på e-post
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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3. Starte en menighet og helsefokusert senter i Aruana, Brasil
4. Skaffe eiendom til kirke og senter i Salvador, Brasil
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2. Åpne ungdomsfokusert senter med engelsk skole i Cusco, Peru

1. Bygge kirke og medisinsk senter i Pucallpa, Peru

PROSJEKTER:

Hele divisjonen

Unionsmisjonen i Bolivia
424
Den midtbrasilianske union
1181
Unionsmisjonen i Chile
677
Unionsmisjonen i Øst-Brasil
1061
Unionsmisjonen i Ecuador
278
Unionsmisjonen i Nord-Brasil
1657
Unionsmisjonen i Nord-Peru
1340
Unionsmisjonen i Nordøst-Brasil
989
Unionsmisjonen i Nordvest-Brasil
952
Unionsmisjonen i Paraguay
61
Den sørbrasilianske union
1153
Unionsmisjonen i Sør-Peru
1155
Den sørøstbrasilianske union
1306
Unionsmisjonen i Uruguay
59
Unionsmisjonen i det sentrale Vest-Brasil 707

UNION

DEN SØRAMERIKANSKE DIVISJON

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.
•

Hvis du ser en i kirken som sitter eller står alene, gå bort og hils og slå av en
prat.

•

Husk fødselsdagen til en venn, nabo eller kollega og gratuler dem med et
smil.

•

Menigheten kan arrangere weekender for fellesskap og åndelig fornying,
f.eks på en hytte.

•

Ha et hjørne i sabbatsskolen eller gudstjenesteprogrammet for å dele nye
erfaringer fra den siste uken.

•

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

•

Del ut varm drikke og et bibelvers til forbipasserende i gågata eller på
holdeplassen en tidlig morgen, sammen med u-laget, speiderne, bibelgruppa
eller andre.

•

Tilby ungdommen og studentene i menigheten å ha en ungdomskveld
hjemme hos deg, eller bare inviter dem på middag.

•

Hjelp noen med leksene eller en utfordring på jobben, hvis du kan noe de
ikke kan. Det er lettere når man gjør noe sammen.
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