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Hva med å ta en liten quiz, som forberedelse til kvartalets tema? Denne gangen har spørsmålene blitt stilt til
Gry Haugen. Hun jobber som kommunikasjonssjef for
ADRA Norge.

1. Hva slags ordninger fantes i Israel
for at ingen skulle bli for rike og
mektige på andres/miljøets bekostning? Ettergivelse av gjeld. Jorda
skulle også hvile. Gjennom hele
GT poengteres det at man har et
ekstra ansvar for de mest sårbare
menneskene.
2. Hvilke velferdsordninger gjorde
Rut krav på? Hun samlet inn maten
som ble til overs på jordet. Det var
noe hun hadde krav på.
3. Fullfør dette bibelverset (Matt
25,40): Og kongen skal svare dem:
Sannelig jeg sier dere: Det dere
gjorde mot en av disse mine minste
små, det har du gjort mot meg.
4. Hva var Daniels råd etter at
Nebukadnesar hadde fått en syn
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om sitt eget vanvidd? Skjerpe seg
og være snill mot de fattige. Han
trengte å ta blikket vekk fra seg selv.
5. Hva het disippelen i Jaffa som
gjorde mye godt og tok seg av de
fattige? Dorkas.
6. Fullfør dette bibelverset (Apg 3,6):
Sølv eller gull har jeg ikke, men
det jeg har, vil jeg gi deg. (her
begynner Gry å synge, hun sier at
dette beviser at det er viktig med
sanger som tar opp i seg tekster fra
Bibelen) i Jesu Krist nasareerens
navn: Jeg sier deg: stå opp og gå.
7. Hvilket kapittel i Jesaja hadde
Jesus sitert da han ble avvist på
hjemstedet? Jesaja 55, 53, 57? Folk
ble sinte fordi Jesus mente at alle
var like mye verdt for Gud.

Svar: 1. Noen eksempler: Sabbatsår og frigivelsesår som innebar mye (3. Mos 25), sette hebreiske
slaver fri etter seks år (2 Mos 21). Sabbaten, en fridag i uka også for slaver og dyr (2 Mos 20,8-11).
2. Sanket aks på åkeren etter onnefolkene (Rut 2). 3. … disse mine minste søsken, har dere gjort
mot meg. 4. Riv deg løs fra dine synder med rettferd med barmhjertighet mot de nødlidende. Så
skal din lykke vare. Dan 4,27. 5. Tabita, på gresk Dorkas (Apg 9,36). 6. I Jesu Kristi nasareerens
navn: Reis deg og gå! 7. Jes 61,1-2a: Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han
har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et kunst
hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope
ut et nådens år fra Herren…

R EDA K TØ R ENS F OROR D

Mine minste ...
Syvendedags-adventister er kalt til å forkynne et «evig evangelium» (Åp 14,6) for hele
verden. Når vi gjør det, er det i tråd med Jesu ord om å vinne disipler, døpe dem og
lære «dem å holde alt det jeg har befalt dere» (Matt 28,20). Og blant det han befalte,
var tjeneste for dem som hadde det vondt og var undertrykt, de fattige, de sultne, de i
fengsel.
Etter å ha fortalt lignelsen om den barmhjertige samaritanen (Luk 10,30–36),
befalte han tilhørerne: «Gå du og gjør som han» (Luk 10,37). Da Jesus talte om hvor
viktig det var å hjelpe de sultne, syke, nakne og fangene, beskrev han hvordan han
ville dele nasjonene som en «gjeter skiller sauene fra geitene» (Matt 25,32), «Sannelig,
jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot
meg» (Matt 25,40).
Vi skal altså ikke bare forkynne sannheten om frelsen, helligdommen, de dødes tilstand og lovens gyldighet. Vi skal også ta oss av andre. Som Ellen White skrev: «Ikke
noen annen metode enn den Kristus brukte vil gi virkelig suksess når det er snakk om
å nå mennesker. Frelseren blandet seg med menneskene som en som ønsket at de skulle
ha det godt. Han viste dem sin sympati, fylte deres behov og vant deres tillit. Så bød
han dem: ‘Følg meg.’» – Helse og livsglede, side 104–105 [MH 143].
2103 bibelvers taler om Guds omsorg for fattige og undertrykte. Et overveldende antall sammenlignet med mange andre sider av troen. Vi må arbeide for å lindre smerten
og lidelsen som omgir oss. Dette skal ikke erstatte forkynnelsen av evangeliet. Nei, det
kan være en fin måte å forklare det.
Det er godt å hjelpe andre. Vi bør «gjøre rett» (Mi 6,8) fordi det er rett og godt. Men
når vi gjør rett og hjelper andre i deres nød her og nå, er det enda bedre hvis vi forsvarer det håp vi har (1 Pet 3,15) og løftet om evig liv i Kristus.
Jesus helbredet sykdom, ga de blinde synet tilbake, leget spedalske og vakte folk
opp fra døden. Men de skulle jo likevel dø før eller senere, ikke sant? Så han gjorde
mer enn å dekke deres behov her og nå. Ja, han hjalp de lidende, men han sa også: Følg
meg. Og derfor skal også vi hjelpe mennesker og si: Følg ham.
Når vi fremmer rettferdighet og godhet i verden, forbereder vi Guds rike (Luk
4,18.19) på en måte som er minst like god som om vi holder taler. Når vi tar oss av de

fattige og undertrykte, ærer og tilber vi Gud (Jes 58,6–10). Men vi fremstiller ham feil
hvis vi unnlater å ta oss av dem som har det vondt (Ordsp 14,31).
I dette kvartalet skal vi se hva Guds ord sier om plikten til å hjelpe dem rundt oss.
«Gi som gave det dere fikk som gave» (Matt 10,8). Det sier alt.
Jonathan Duffy har vært president for ADRA International siden 2012. Før han begynte i ADRA Australia
i 2008, var Duffy leder for Adventist Health i South Pacific-divisjonen.
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Rettferdighet
– Guds vilje for vår verden

En rekke internasjonale ledere
og intellektuelle oppfordrer
oss til å vise mer rettferdighet.
Dagsaktuelle problemstillinger
knyttet til «rettferdighet» drøftes
ut fra et kristent perspektiv. Noen
temaer er rettferdighet i forhold
Bibelen, menigheten, religion,
likhet, kultur, likestilling og
utdanning. Artiklene spenner fra
likestilling og kamp mot ulikheter
til klimarettferdighet og deltakelse
i Guds plan for planeten.

Jonathan Duffy, som er generalsekretær for ADRA international og
dette kvartalets bibelstudieforfatter, har skrevet innledningen til denne
boken.
Generalsekretær for ADRA Norge, Birgit Philipsen, har også skrevet
en hilsen.

BESTILLES HOS NORSK BOKFORLAG:
www.norbok.no / Tlf. 32 16 15 60 / E-post: ordre@norskbokforlag.no
Norsk Bokforlag AS, Postboks 103, 3529 RØYSE
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Adult Teachers Quarterly
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Studium 1

6. juli

Gud skapte...

Bakgrunnsstoff

1 Mos 1–3; Apg 17,28; Sal 148; Sal 24,1; 1 Mos 4,1–9; Matt 22,37–39; Åp 14,7.

Minnevers

Den som undertrykker den svake, håner hans skaper, den som hjelper den fattige, gir Gud ære (Ordsp 14,31).

Har du prøvd å skape noe, kanskje noe innen kunst og håndverk, et måltid eller noe
annet kreativt, og fått det ødelagt eller avvist av den du ga det til? Da har du fått et
lite glimt av hva Gud opplevde da han skapte verden og ga menneskene livet, bare
for å få se det han skapte bli ødelagt av synd.
Bibelen sier at verden ble skapt med omhu, og det var «svært godt». 1 Mos 1 og
2 viser hva Gud følte da han skapte. Dette er sammenhengen for syndefallet, med
Guds sorg da han møtte dem han hadde skapt (1 Mos 3).
Gud elsker fremdeles verden, tross tusener av års synd, vold, urett og opprør.
Han iverksatte sin plan om å frelse og gjenskape verden og har gitt oss oppgaver i
oppfyllelsen av sine store planer. Ja, vi har fått av hans nåde, men denne nåden lar
oss arbeide sammen med Herren. For et hellig ansvar!
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Søndag

GUD: ET GLIMT AV SKAPELSEN
Verden og alt liv i den begynner med Gud, «for det er i ham vi lever, beveger oss og
er til» (Apg 17,28).
Her begynner Bibelens fortelling: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og
jorden» (1 Mos 1,1). Og det at alt ble til da han talte, viser at det er en kraft og en
prosess som vi ikke fatter.
Gud skapte ikke på lang avstand, han engasjerte seg tett innpå, spesielt da mennesket ble skapt (1 Mos 2,7).

Les historien om skapelsen av de første menneskene i 1 Mos 26,31–31. Hva sier
teksten oss om Gud? Hva sier den om menneskene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det sies ofte at vi kan lære mye om Gud i naturen, av å betrakte hans skaperverk
og se glimt av skaperens sinn der. Men vi kan også se glimt av hvordan Gud skapte
verden ved å granske vår forståelse av Gud selv. Hvis Gud for eksempel er en ordens
Gud, bør vi forvente å finne orden i skaperverket. Eller hvis vi tror at Gud er en
kreativ Gud, bør ikke naturens mange eksempler på kreativitet overraske oss.
Slik tror vi også at Gud er relasjonenes Gud, og derfor sto disse sentralt da han
skapte verden. Han skapte hver eneste lille ting i forhold til resten av sitt verk. Han
skapte dyrene i harmoni med hverandre. Han skapte mennesker som hadde et forhold til ham, hverandre og resten av skaperverket.
Vi har på mange måter en begrenset forståelse av Gud, men det vi ser av hans
karakter, burde gi oss tanker om hvordan verden bør være.
Hva betyr det for din forståelse av verden om du ser den som et gjenskinn av
Guds karakter, selv etter syndens herjinger?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EN FULLENDT VERDEN
Det er lett å lengte tilbake til Edens hage. Det er noe ved hagen som skaper hjemlengsel hos oss. Vi forstår ikke hvordan en slik verden ville fungere, men vi vil
gjerne oppleve den.
Gud later til å ha fått stor tilfredsstillelse av den: «Gud så på alt det han hadde
gjort, og se, det var svært godt!» (1 Mos 1,31). Han skapte noe som var både vakkert
og funksjonelt. Den var et utsøkt design. Den var full av liv og farge, men hadde
også alt som skulle til for at livet kunne blomstre. Så Gud stoppet opp og reflekterte
over at den verden han skapte, var god.

Les 1 Mos 1. Hva tror du «Gud så at det var godt» betyr? Se 1 Mos
1,4.10.12.18.25.31.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bibelen feirer naturens verden, som nevnt i Job 38-41 og Sal 148. Dette er ikke skrevet som et tilbakeblikk på verden slik den var da den ble skapt, før synden. Det står i
presens, og feirer godheten vi fremdeles kan se i verden.
Jesus viste også til Guds godhet og omsorg i naturens verden (Matt 6,26.28–30)
da han anbefalte oss å ha tillit til Gud og sette pris på de enkle gavene som forundrer
oss. Når vi åpner øynene og betrakter skaperverkets mirakler, ser vi at skaperen
har gitt oss fantastiske gaver. Selv når vi opplever prøvelser, burde vi overgi oss til
gavegiveren i takknemlighet og ydmykhet.
Vi feirer skaperverket og venter på Guds kommende rike. Vi må innse at den
skjønnheten, gleden og godheten vi ser og opplever i verden, er glimt av hva vår
verden en gang var og hva den igjen skal bli.
Hva setter du spesielt pris på i skaperverket? Hvordan kan du bli bedre kjent med
Herren gjennom naturens underverker i hverdagen?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

JORDENS FORVALTERE
Ifølge Bibelen var Edens hage og den nye jorden preget av overflod og skapt for et
rikt liv som spesielt menneskene ville glede seg over.
Men Gud ga dem også en oppgave i skaperverket. Adam og Eva skulle ha en
spesiell status i den nye verden.
Adam fikk jobben med å gi dyrene og fuglene navn (1 Mos 2,19). Så fikk han en
annen oppgave, som var en velsignelse fra Gud selv: «Gud velsignet dem og sa til
dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde
over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av
på jorden» (1 Mos 1,28).

Les og sammenlign 1 Mos 1,28 og 2,15. Beskriv menneskenes oppgave med et par
setninger?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I kristenhetens historie har 1 Mos 1,28 ofte blitt brukt som påskudd for rovdrift,
til og med for å ødelegge naturen. Ja, verden ble skapt for at menneskene skulle ha
glede og nytte av den. Men de skulle «dyrke og passe den» (1Mos 2,15).
Når vi taler om forvaltning, tenker vi gjerne penger, men det første forvalterskapet Bibelen nevner, er å ta vare på jorden som Gud har skapt og betrodd oss. Påbudet
forutså at jorden også skulle tilhøre deres barn og kommende generasjoner. Planen
var at den skapte verden skulle fortsette å være en kilde til liv, godhet og skjønnhet
for alle, og Adam og Eva fikk ansvar for å bevare den.
Jorden tilhører fremdeles Herren (Sal 24,1), og vi skal forvalte alt Gud har gitt
oss. I en syndig verden er forvalteransvaret kanskje enda større.
Hva innebærer det at du skal forvalte jorden i dag, i en syndig verden? Hvordan
bør erkjennelsen av dette ansvaret påvirke ditt hverdagsliv?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EN RAMPONERT VERDEN
Av alle skapninger fikk bare Adam og Eva moralsk frihet. Som moralske vesener var
de forskjellige fra planter, dyr og trær. Denne moralske friheten var så viktig at Gud
ga dem muligheten til å velge å være ulydige. Han satte alt det skapte på spill for et
større mål: et forhold som bygget på kjærlighet og fri vilje.
Men det var også en ødelegger som ville forstyrre den fullkomne verden som
Gud skapte og bruke skaperverket på jorden til å gjøre det. Djevelen talte gjennom
slangen og stilte spørsmålstegn ved det Gud hadde betrodd dem (1 Mos 3,1–5). Den
største fristelsen var å begjære mer enn Gud hadde gitt dem, å tvile på hans godhet
og stole på seg selv.
Med dette valget ble de relasjonene som var innebygget i skapelsen, forpurret. Adam og Eva hadde ikke lenger det forholdet til skaperen som de var skapt for
(1 Mos 3,8–10). De oppdaget at de var nakne og skammet seg, og forholdet dem
imellom forandret seg. Forholdet til resten av verden ble også anstrengt.

Les 1 Mos 3,16–19. Hva sier versene om de endrede forholdene mellom menneskene og naturens verden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Etter synden ble livet mye hardere for Adam og Eva og resten av skaperverket. Synd
har følger, spesielt for mennesker og deres relasjoner. Vi fjernet oss fra skaperen.
Våre familier påvirkes også, og forholdet til andre settes på prøve. Vi strever med
naturen og den verden vi lever i. Alt i livet og verden er preget av syndens herjinger.
Men det var ikke slik Gud ville ha det. «Forbannelsene» i 1 Mos 3 har også et
løfte om at Gud ville gjenskape verden og gjenopprette relasjonene som ble ødelagt
av synden. Vi fortsetter kampen mot synden og er kalt til å forsvare verdens godhet
og prøve å leve Guds plan for verden i vårt eget liv.
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Torsdag

MENNESKENES FAMILIENETTVERK
Da synden kom, førte den til stadig større forfall. Sjalusi, misforståelse og sinne
førte til det første drapet. Kains ord om sin synd var sannsynligvis ironisk ment: «er
jeg min brors vokter?» (1 Mos 4,9), men underforstått i Guds spørsmål var svaret:
«Ja, du er din brors vokter.»

Les Ordsp 22,2. Hva er underforstått? Hva sier det om vårt forhold til våre
medmennesker?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Alle er Guds skapninger, skapt i hans bilde og en del av det nettverket av relasjoner
som forbinder oss i Guds skaperverk, enda så ødelagt det kan være. «Vi er alle vevd
sammen i en menneskehet. Et onde som rammer en del av denne store familien, er
en fare for oss alle.» – Helse og livsglede, side 263 [MH 345]. Enten vi liker det eller
ei, betyr denne samhørigheten at vi har et ansvar overfor Gud og hverandre (Matt
22,37–39).
Hele Bibelen understreker at Gud er vår skaper. Dette er bakgrunnen for sabbatsbudet (2 Mos 20,11) og tilbedelsen av Gud i endetiden (Åp 14,7). Det er også en
viktig grunn til å vise omsorg for andre, for dem som har det vondt.
Vårt felles opphav i Gud binder oss sammen. «Den som undertrykker den svake,
håner hans skaper, den som hjelper den fattige, gir Gud ære» (Ordsp 14,31). Kan
forholdet uttrykkes klarere?
Som skaper har Gud krav på oss som omfatter hele livet, også tilbedelse, tjeneste
og omsorg for andre. Det er nok både frustrerende og ubeleilig til tider, men vi er jo
vår «brors vokter».
Hvorfor tror du Guds krav som skaper går igjen i hele Bibelen? Hvorfor er dette så
viktig, og hva bør det ha å si for vår behandling av andre?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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«Da verden ble til» i Alfa og Omega, bind 1, side 22–30 (PP 44–51).
«‘Gud er kjærlighet.’ Hans natur og hans lov er kjærlighet. Slik har det alltid vært.
Slik vil det alltid være. ‘Han som er høyt opphøyet, som troner evig,’ ‘han går fram
som i gammel tid’. ‘Hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og
mørke.’
Enhver åpenbaring av skapermakt er et uttrykk for grenseløs kjærlighet. Guds
herredømme innbefatter et rikt mål av velsignelse til alle skapte vesener.» – Alfa og
Omega, bind 1, side 11 [PP 33].
«Hvis folk gjorde sin plikt som trofaste forvaltere av Herrens ting, ville ingen
rope etter brød, ingen lide nød, ingen være naken og nødstedt. Det er menneskenes
utroskap som skaper den lidelsen som menneskeheten er hensunket i. ... Gud har
gjort menneskene til sine forvaltere, lidelsene, elendigheten, nakenheten og fattigdommen er ikke hans skyld. Herren har sørget rikelig for alle.» – Welfare Ministry,
side 16.

Spørsmål til drøftelse

1. Se nøye på det siste sitatet ovenfor. Hva er poenget? Hvem er i siste instans
ansvarlig for så mye av den fattigdommen vi ser? Hva sier det om betydningen av å være trofaste forvaltere?
2. Kan vi fortsatt se det gode i skaperverket etter syndens mangetusenårige
herjinger? Vi tror på skaperen. Hvordan kan vi hjelpe andre å se det gode i
skaperverket?
3. Hva forstår du med ordet forvaltning? Har noe i studiet denne uka gitt deg
større forståelse av det forvalteransvaret Gud kaller oss til?
4. Hvordan ville det forandre vår innstilling til andre hvis vi hver enkelt bar et
tegn som minnet oss om at de er skapt av Gud i hans bilde og elsket av ham?

Sammendrag

Gud skapte en god og fullendt verden, og han satte mennesker som var skapt i hans
bilde, til å «dyrke og passe» på skaperverket. Synden forpurret de forholdene Gud
la til rette for oss, men vi har fortsatt en oppgave som forvaltere av skaperverkets
godhet og våre medmenneskers ve og vel. I denne oppgaven kan vi ære Gud som vår
skaper.
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TO MØDRE FOR KRISTUS
Talitha Hoyato (19), Papua Ny-Guinea

T

alithas foreldre spilte og drakk i fjellbyen Goroka på Papua Ny-Guinea. De glemte rent datteren på åtte år, så de ga henne bort da en snill nabo ba om å få adoptere henne.
Hun lærte å kalle naboen ”mor”. Klokka ringte kl. 5 neste morgen. Mor gled ut av sengen, ned
på kne og ba til Gud. Hun nevnte Talitha ved navn. Så åpnet hun en svart bok og leste.
Neste dag skjedde det samme. Kl. 5 sto mor opp og ba og leste. Senere på dagen kom naboer
med sine problemer, og mor ba og leste fra den svarte boka.
Talitha begynte å gjøre som mor. Hun sto opp når klokka ringte, ba og leste i Bibelen. Mor
lærte henne å fortelle andre om det hun fant ut. Talitha så at Gud hører bønn. Hun trodde.
Årene gikk. Talitha ble døpt da hun var 17 år. En dag sa mor at hun skulle flytte hjem. ”Mener
du det?” spurte Talitha. Mor svarte gråtkvalt: ”Du har tatt imot Jesus, så du må lære foreldrene
dine om ham.”
Talithas foreldre tok imot henne, og hun ble venner med to yngre brødre og en søster som hun
aldri hadde truffet. Talitha satte klokka til å ringe kl. 5. Da sto hun opp og ba og leste i Bibelen.
Talitha prøvde å fortelle foreldrene om det hun hadde lest, men de ville ikke høre. Så hun gikk
bort til sengen deres mens de sov og fortalte bibelhistorier. Hun ba og husket mors ord: ”Det er
ikke vår oppgave å omvende noen, det er Guds jobb.”
Et år senere gikk moren med på å bli med i kirka. Far sa ikke et ord da mor kom hjem. Talitha
ba ham bli med, han også, men han ville ikke. ”Du er bare barnet,” sa han. ”Du skal ikke fortelle
meg hva jeg skal gjøre.”
Talitha fortsatte å be for ham. Men da hun leste i Daniel 4 om Nebukadnesar som ble som et
dyr før han ville høre på Gud, ba hun: ”Gjør noe med far som gjør vondt så han vil ta imot deg.”
Kort tid etter ble han arrestert. Han hadde arbeid som elektriker, men arbeidsgiveren fikk ham
sendt i fengsel fordi han ikke hadde gjort ferdig en jobb. I fengselet begynte han å tro på Jesus.
Tre måneder senere var han fri og ble med i dåpsklassen i kirka. Talitha var så glad! Men en
måned senere døde far av tyfus. Han ble bare 45 år.
Talitha forstår ikke det som skjedde, men hun er glad at Gud hørte hennes bønner og at han
døde i troen på Jesus.
Talitha er 19 år og lærerstudent.
For tre år siden gikk en del av offeret 13. sabbat til å bygge barnesabbatsskolerom i Talithas
hjemby Goroka. Takk for gavene!
Se en video om Talitha her: bit.ly/Talitha-Hoyato
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Oppskrift på en bedre verden

Bakgrunnsstoff

2 Mos 3,7; Matt 22,37–40; 2 Mos 22,21–23; 5 Mos 14,22–29; 26,1–11; 3 Mos 25,9–23.

Minnevers

Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren (3 Mos 19,18).

Gud har alltid hatt noen han har hatt et spesielt forhold til. I fortellingene om Enok,
Noah, Abraham, Isak og Jakob – blant andre – ser vi at Gud ønsker å gjenreise det
ødelagte forholdet til menneskene. Men det gjaldt ikke bare noen få. Når de var
forbundet med Gud og han velsignet dem, var det som del av en større plan om å
reparere forholdet og dele velsignelsen med andre. Som Gud sa til Abraham: «Jeg vil
gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli
til velsignelse. ... I deg skal alle slekter på jorden velsignes» (1 Mos 12,2.3). Når han
ble velsignet, kunne han være til velsignelse for andre.
Denne velsignelsen skulle komme gjennom Israel som folk og i siste instans Messias, som skulle komme av dette folket. Da Israels folk var blitt til, arbeidet Gud med
en hel nasjon. Han ga dem lover, forskrifter, høytider og praksiser så de kunne leve
slik at de som ble velsignet av Gud, ble en velsignelse for andre også.
Prinsippet står ved lag.
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Søndag

GUD SOM HØRER
«Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne.
Jeg kjenner deres smerte» (2 Mos 3,7).
Fire hundre år er lenge å vente når livet som slaver blir stadig hardere. Gud hadde
lovet at han ville komme og føre folket sitt ut av Egypt, men i tiår etter tiår slavet de
for undertrykkernes velstand og prestisje, mens Gud lot til å være taus.
Så talte Gud. Han sto frem i en brennende busk ute i ørkenen hos en landflyktig
prins, gjeteren Moses. Motstrebende tok Moses på seg oppdraget, og den første oppgaven ble å gå til israelittene i Egypt med budskapet om at Gud hadde hørt og sett
undertrykkelsen – og jo da, han brydde seg. Og han ville gjøre noe som skulle endre
situasjonen dramatisk.

Les 2 Mos 3,16.17. Hvorfor var det viktig for Gud å skissere sin plan for dem med
nettopp dette budskapet? Hva fanger din oppmerksomhet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Men Gud stanser ikke der. Han har en plan om et bedre land, og han har ikke tenkt
at flyktningene skal starte på bar bakke. I hundrevis av år har de bidratt til imperiets
rikdom. Gud så at farao ville gjøre motstand, men lovte Moses at de skulle få igjen
for sitt harde arbeid: «Og jeg lar dere finne nåde i egypternes øyne. Når dere drar,
skal dere ikke dra tomhendt» (2 Mos 3,21).
Etter den langvarige undertrykkelsen benyttet Gud anledningen til å skape et nytt
slags samfunn med de tidligere slavene. Han ville de skulle leve på en annen måte og
ha et bærekraftig og levedyktig samfunn. Det nye samfunnet skulle være modell for
de andre folkene, og som Abraham skulle de velsignelsene de mottok fra Gud også
velsigne hele verden.
Hvor viktig er det for deg at Gud er en som ser menneskers lidelser og hører
deres rop om hjelp? Hva sier det om Gud? Tenk på 2 Mos 4,31.
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DE TI BUD
Les Matt 22,37–40 og 2 Mos 20,1–17. Hvordan hjelper Jesu sammenfatning av
budene deg å forstå dem?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De ti bud lyder som en grunnlov. En kort innledning beskriver grunnlaget for
utsagnene – Guds frigjøring av folket. Så kommer de viktigste prinsippene nasjonen bygger på. Klare bud sa hvordan man best kan leve ut sin kjærlighet til Gud og
til hverandre. Det er ikke rart at mange nasjoner har bygget sitt lovverk på disse
hovedprinsippene.
Mange av uttalelsene er korte, men man skal ikke undervurdere deres innflytelse
som livets lov. Det sjette budet: «Du skal ikke drepe» (2 Mos 20,13) favner «alle
urettferdige handlinger som bidrar til å forkorte livet» og «en egoistisk forsømmelse
av omsorg for trengende eller lidende». – Alfa og Omega, bind 1, side 292–293 [PP
308]. Og forbudet mot å stjele (2 Mos 20,15) fordømmer «slavehandel, og det forbyr
erobringskrig». Det «krever fullt oppgjør av lønn og gjeld» og forbyr «ethvert forsøk
på å skaffe seg fordeler på grunn av andres uvitenhet, svakhet eller ulykke.» – Alfa
og Omega, bind 1, side 294 [PP 309].
Det er lett å overbevise oss selv om at vi ikke er dårlige mennesker. For eksempel
hvis vi ikke er direkte skyldig i mord eller tyveri, kan vi ta oss godt ut. Men da Jesus
talte om budene, gjorde han det klart at vi ikke holder dem ved å unnlate å gjøre
visse ting. Nei, tanker, motiver og unnlatelse av å gjøre ting vi vet vi burde, kan
være brudd på Guds lov (Matt 5,21–30).
Så tenk deg et samfunn der alle de ti bud ble tatt på alvor og holdt fullt ut. Det
ville være et aktivt, levende samfunn der alle viste sin kjærlighet til Gud ved å elske
og ha omsorg for hverandre.
Hvorfor har vi lett for å gi de ti bud en «snever» betydning og ignorerer den bredere anvendelsen i livet? Hvorfor er den snevre lesemåten lettere å leve med?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

SLAVER, ENKER, FORELDRELØSE, UTLENDINGER
Les 2 Mos 23,9. Hva er Guds budskap til Israel i dette verset?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Som frigjorte slaver visste israelittene hva undertrykkelse, utnytting og marginalisering var. De feiret friheten, men Gud ville ikke de skulle glemme hvor de kom
fra, hvordan det var å være utestengt og hva han hadde gjort for å redde dem. Han
innstiftet påsken som et minne og en anledning til å gjenfortelle historien: «Med
sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt, ut av slavehuset» (2 Mos 13,14).

Les 2 Mos 22,21–23. Hvor viktig var minnet om slaveriet for budet om hvordan de
skal behandle de uheldige i det nye samfunnet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De ti bud var knapt gitt før Moses ble bedt om å tilbringe mer tid med Gud og
få detaljerte instrukser om hvordan budene skulle praktiseres blant israelittene.
Før anvisningene om bygging av tabernaklet gir Gud retningslinjer om passende
behandling av slaver, lover som må ha stått i sterk kontrast til det mange av israelittene hadde opplevd. De fikk lover om voldskriminalitet, lover om eiendom, lover for
hverdagslivet og prinsipper for domstoler som skulle gjennomføre disse lovene og
håndheve lov og rett (2 Mos 21 til 23).
Sentralt i disse lovene var hensynet til andre i det nye samfunnet og omsorgen for
dem som sto utenfor og behandlingen av de mest sårbare. De skulle ikke utnyttes,
de fikk rett til mat på måter som respekterte deres verdighet, som å samle det som
sto igjen etter innhøstingen. Slik behandling av «utenforstående» og fremmede var
ikke vanlig i oldtiden. Den dag i dag er det noen som glemmer disse prinsippene om
behandling av andre.
Hvilket minne gir deg mer medfølelse og omsorg for andres lidelser eller urett?
______________________________________________________________________________________________________________
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EKSTRA TIENDE
Mange følger Bibelens lære om å betale – eller gi tilbake – tiende. Det vises ofte til
Mal 3,10, og det er en enkel formel for å gi 10 prosent av sin inntekt – eller «avling»
– til å støtte kirkens arbeid for å spre evangeliet. Kirkene har gjerne strenge retningslinjer for bruken av disse midlene, primært til forkynnelse og evangelisering.

Les 5 Mos 14,22–29. Hva er hovedformålet med tienden?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Man kan fristes til å tro at man har gjort sitt når man har gitt 10 prosent. Men hos
israelittene tyder alt på at tallet var en begynnelse. Studier antyder at en israelitt som
levde og ga etter retningslinjene i de levittiske lovene, regelmessig skulle gi mellom
en fjerdedel og en tredjedel av årets inntekt til Guds sak, til støtte for prestene og
helligdommen og til hjelp for de fattige.
Noen kaller disse gavene – for å hjelpe de fremmede, foreldreløse og enker – som
en tiende nummer to. Folket skulle glede seg over resultatet av sitt arbeid og feire
avlingen, og Gud lovte å velsigne dem i det nye landet, men de skulle ikke ta velsignelsen for gitt eller glemme dem som ikke var så favorisert.
I vanlige år ble denne delen av avlingen ført til helligdommen og delt ut derfra. Men hvert tredje år skulle de ha et særlig fokus på å dele velsignelsene sine i
lokalsamfunnet. I disse høstfestene fokuserte man spesielt på dem som lett kunne
bli glemt: De skulle gi det til «levittene, innflytterne, de farløse og enkene», så de
kunne spise seg mette i byene deres (5 Mos 26,12).
Gud ville at iallfall en del av det israelittene ga, skulle gå til økonomisk og praktisk hjelp for dem som hadde mest bruk for det. Dette skulle igjen bygge på Guds
barmhjertighet og rettferdighet mot dem.
Les 5 Mos 26,1–11. Hva sier Herren til dem? Hvordan skal vi bruke dette til vår
egen holdning til å gi til dem i nød?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

FRIGIVELSESÅRET
Israelittene var et folk uten eget hjem; de ventet på å komme til løftets land. Gud
visste hvilken betydning landet ville få i det nye samfunnet. Under Josvas ledelse
sørget Gud for en ryddig fordeling av landet etter stammer og familier.
Men han visste også at med tiden ville rikdom, muligheter og ressurser som var
knyttet til jorden, komme på stadig færre hender. Familieproblemer, dårlig helse,
dårlige beslutninger og andre vanskjebner ville få grunneiere til å selge jorden for
kortsiktig gevinst eller for å overleve, men da ble familien stående på bar bakke i
påfølgende generasjoner.
Guds løsning var å si at jorden ikke kunne selges for all fremtid. Den ble bare
solgt til neste «frigivelsesår». Da skulle den gå tilbake til den første familien, og
solgt mark kunne når som helst innløses av selgeren eller et annet familiemedlem.
Igjen minner Gud folket om forholdet til ham og hvordan det påvirker forholdet til
andre: «Jord må ikke selges for all fremtid. For landet er mitt, og dere er fremmede
og innflyttere hos meg» (3 Mos 25,23).

Les 3 Mos 25,8–23. Hvordan ville samfunnet være annerledes hvis disse prinsippene ble fulgt, spesielt ordene «dere skal ikke gjøre urett mot hverandre»?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«De retningslinjene Gud gav, hadde til hensikt å fremme sosial likhet.
Bestemmelsene om sabbatsåret og jubelåret ville i stor grad råde bot på de feilgrep
som i mellomtiden hadde skjedd i nasjonens liv og sosiale forvaltning.» – Alfa og
Omega, bind 2, side 124 [PP 534].
Man vet ikke om disse økonomiske og sosiale rytmene noen gang ble fulgt fullt ut
i lengre tid (2 Krøn 36,21). Likevel gir dette et spennende innblikk i hvordan verden
kan fungere hvis Guds lover ble fulgt. Dessuten understreker de Guds omsorg for de
marginaliserte og hans ønske om praktisk rettferdighet her i verden.
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TIL ETTERTANKE

Les «Guds evige lov» i Alfa og Omega, bind 1, side 282–293 [PP 303–314] og
«Velferd for alle» i bind 2, side 121–126 [PP 530–536].
«Ved siden av hensynet til Guds egne krav var det ikke noe som Moseloven la mer
vekt på enn å vise gavmildhet, vennlighet og gjestfrihet overfor de fattige. Selv om
Gud hadde lovt å sørge for sitt folk, mente han ikke at fattigdom dermed ville være
helt ukjent blant dem. Han sa tvert imot at det alltid ville være fattige i landet. Alltid
ville det være noen som appellerte til deres sympati, godhet og velvilje. Da som nå
var det mennesker som ble utsatt for ulykke, sykdom og tap av eiendom. Men så
lenge de rettet seg etter Guds undervisning, ville det ikke være noen blant dem som
tigget eller manglet mat.» – Alfa og Omega, bind 2, side 121 [PP 530,531].
«Disse tiltakene skulle gagne de rike like mye som de fattige. De ville legge
en demper på griskhet og tendensen til selvopphøyelse, og fremelske trangen
til godgjørenhet. Etter hvert som det ble mer fordragelighet og tillit mellom alle
folkegrupper, ville samfunnsforholdene bli bedre og mer stabile. Vi er alle vevd
sammen i menneskehetens store vev. Alt det vi kan gjøre for å gagne andre og
høyne deres kår, vil bli til velsignelse for oss selv.» – Alfa og Omega, bind 2, side
124 [PP 534].

Spørsmål til drøftelse

1. Tenk på den oppskriften Gud ga israelittene for den samfunnsformen de
skulle ha. Hvilket preg, lov eller regel springer deg i øynene?
2. Hvorfor er Gud så opptatt av de mest sårbare i de lovene han ga?
3. Hvordan skal vi forstå og forholde oss til disse lovene i dag? Hvordan avgjør vi
hva som er relevant i vår tid? Hva er det viktigste vi kan lære av anvisningene
om hvordan israelittene skulle ordne samfunnslivet?

Sammendrag

Gud hørte de lidende israelittenes rop i Egypt og grep inn for å redde dem. Han ville
ha et paktsforhold med dem og samarbeide med dem for å skape et nytt samfunn
som ville være til gagn for alle, også de glemte, marginaliserte og sårbare.
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TO BLÅ ØYNE
Talitha Hoyato (19), Papua Ny-Guinea

H

”

va skjedde?” sa Talitha til romkameraten som
• Det er over 4000 grupper og mehadde fått to blå øyne. Doreen på 23 år tok av
nigheter i Papua Ny-Guinea og 315
seg blusen og viste frem en rygg som også var full av
000 medlemmer. Adventistene har
merker.
29 klinikker og helsesentre i landet.
”Mannen min drikker,” sa hun og gråt. ”Du må ikke
dra hjem,” sa Talitha.
Men Doreen hadde en ettåring som svigermor passet i Mount Hagen. Hun savnet barnet.
Både Doreen og Talitha var lærerstudenter i Knudiawa, tre timers kjørsel fra Doreens hjemsted. ”Det er bare sorgen, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å være en god mor og kone,” sa
Doreen.
Talitha tenkte på mor og kvinnene som kom til henne med ekteskapsproblemer. Hun hentet
alltid visdom fra Bibelen.
”Mor sa at bare Gud kan forandre folk. Gud vet hvordan han skal reparere oss,” sa Talitha og
oppfordret Doreen til å be og lese i Bibelen hver dag.
Doreen hadde lagt merke til at Talitha holdt andakt hver dag kl. 5 og visste at foreldrene hennes hadde vært drankere, og at hun vokste opp hos en adventist som lærte henne daglig andakt.
Neste gang Doreen kom tilbake etter et hjemmebesøk, fikk hun en overraskelse. Talitha hadde
skrevet av tre bibelfortellinger og et par misjonsfortellinger. ”Les det når du har tid,” sa Talitha.
Hun fortalte at hun hadde begynt å be for sin far for et år siden og om hvor avvisende han
hadde vært før han ble arrestert og sendt i fengsel. Nå hadde han tatt imot Jesus. ”Hvis Gud kan
forandre ham, kan han også forandre din mann,” sa Talitha.
Doreen begynte å be for mannen sin hver dag. To måneder gikk, og så ringte Doreens svigermor. Hun sa at Doreens mann, som aldri gjorde noe i hagen, hadde gravd opp og plantet til en stor
hage helt alene.
Doreen dro hjem. Nå prøvde han å ta seg av henne og familien for første gang. Han sluttet
også å drikke. Ingen der forsto hva som gikk av ham.
Doreen ga Talitha en stor klem da de møttes igjen. ”Gud er god!” sa hun.
Nå går Doreen og mannen fast i kirka. ”Nå er jeg en glad mor med en glad mann,” sa hun.
Doreen er en av mange som har hørt om Gud fra Talitha. Talitha er bare 19 år, men elsker å
fortelle om Jesus og hans rettferdighet. ”Adoptivmoren min lærte meg å være disippel helt fra jeg
var liten, og jeg takker alltid Gud for at han ga meg en slik mor,” sa hun.
For tre år siden gikk noe av offeret 13. sabbat til å bygge sabbatsskolerom for barna i Talithas
hjemby Goroka. Takk for gavene!
Se Talitha her: bit.ly/Talitha-Hoyato2.
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Sabbaten: frihetens dag

Bakgrunnsstoff

2 Mos 16,16–18; 2 Mos 20,8–11; 5 Mos 5,12–15; Matt 12,9–13; 3 Mos 25,1–7.

Minnevers

Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten (Mark 2,27).

Det siste Gud skapte i skapelsesuken, var sabbaten. Ikke nok med at Gud hvilte på
den syvende dag, han skapte hvilen som en fast del av verdens gang. Sabbaten viser
at vi ble skapt til å leve med Gud og hverandre.
Så det er ikke overraskende at sabbaten tidlig opptrer som et av budene i Guds
plan for sitt folk, allerede da Israels-folket blir til. Sabbaten skulle spille en viktig
rolle i deres liv.
Når vi taler om sabbaten, kommer vi ofte fort inn på hvordan den skal holdes. Hva
vi ikke bør gjøre og lignende. Men vi må forstå sabbatens rolle i verden og i Guds
folks liv som symbol på Guds nåde og omsorg.
Som Jesus sa, sabbaten ble skapt for menneskenes skyld. Når vi virkelig «husker
sabbaten», vil det forandre oss hver dag i uka, og som Jesus viste: Den kan også
være et middel til å gagne andre.
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Søndag

NOK MANNA
Etter generasjoner med slaveri og sosialt forfall og undertrykkelse søkte Gud å
hjelpe israelittene. Han pekte på en bedre måte å leve på og ga dem lover så samfunnslivet kunne bli best mulig. Men et av de første leddene i denne prosessen kom i
form av en praktisk og lærerik lekse.
Gjennom den 40 år lange vandringen i ødemarken burde denne livsrytmen, et
synlig bevis på Guds omsorg, ha blitt en del av Israels kultur. Den kom i form av
manna, mat som hver morgen la seg på bakken rundt leiren.

Les 2 Mos 16,16–18. Hva tror du er poenget med den tilmålte mengden for hver
person?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I 2 Kor 8,10–15 viser Paulus til denne historien som eksempel på hvordan kristne
burde gi: «Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En
annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet»
(vers 14).
De og vi skulle lære at Gud har gitt nok til sitt folk og til skaperverket. Hvis vi
bare tar det vi trenger og deler overskuddet med andre, får alle nok. Når de bare tok
nok for dagen i dag, måtte de stole på at det ville komme mer neste dag. Undertrykte
mennesker, som de israelittiske slavene var, fokuserer ofte på egen overlevelse, men
Gud ville lære dem tillit og storsinn.
Men det var også en annen side ved dette. Hver fredag lå det dobbelt opp med
manna på bakken, og den dagen skulle folket samle opp den ekstra mannaen som
forberedelse til sabbaten. Den ekstra gaven ble enda en lekse i å stole på Herren for
alle ens behov. Slik var mannaen et uttrykk for Guds nåde, og gjorde at de satte mer
pris på hvilen som Gud hadde lovet dem på den syvende dag.
Hva kan vi foreta oss på fredager som kan gi oss større glede av sabbaten?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TO GRUNNER FOR SABBATEN
Les 2 Mos 20,8–11 og 5 Mos 5,12–15. Hvordan utfyller de to versjonene
hverandre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Minnene er en viktig del av det forholdet Gud vil ha med sitt folk, og de fokuserer på
at Gud er skaper og frelser. De to rollene ser vi i de to utgavene av det fjerde bud, og
de er derfor nært forbundet med sabbaten og helligholdelsen av den.
Israelittene kom fra et land med mange avguder og måtte minnes om den sanne
Guds rolle som skaper. Til det var sabbaten viktig, og enda viktigere i forbindelse
med det ukentlige kretsløp med å gi ekstra manna på fredag, et godt eksempel på
hans skaperkraft. I 2 Mos 20 ser vi Gud klarest som vår skaper.
Men deres redning, gjenløsning og frelse står i fokus for det fjerde bud i 5 Mos 5.
Dette var en historie som de skulle gjenfortelle jevnlig: Hver sabbat ble de minnet
om den. Den første historien var en fysisk redning fra slaveriet i Egypt, men etter
som de forsto Gud og hans frelse bedre, ble sabbaten også til symbol og feiring av
deres åndelige frelse.
Begge grunner for sabbaten handlet om å gjenopprette forholdet mellom Gud
og folket: «Jeg gav dem mine sabbater som et tegn mellom oss, så de ville vite at
jeg gjorde dem hellige» (Esek 20,12). Og det handlet ikke bare om denne gruppen
mennesker. Ut fra dette forholdet skulle de skape et nytt slags samfunn, som tok
vennlig imot fremmede og var en velsignelse for verden.
«Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen» (5 Mos 5,15). Ved
å holde sabbaten til minne om skapelsen og som feiring av frelsen kan vi fortsette å
vokse i forholdet, ikke bare med Herren, men med dem omkring oss. Gud er nådig,
derfor må vi vise nåde mot andre.
Hvordan bør sabbaten gjøre oss bedre, snillere, mer omsorgsfulle og
medfølende?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

EN LIKHETENS DAG
En rask gjennomlesning av de ti bud i 2 Mos 20 og 5 Mos 5 viser at det fjerde budet
er det mest detaljerte. Noen bud er på bare to ord (på hebraisk), men det fjerde taler
både om hvorfor, hvordan og hvem i forbindelse med å huske sabbaten.

Les 2 Mos 20,8–11. Hva sies om tjenere, fremmede og dyr, og hva betyr det?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Fokuset på andre er bemerkelsesverdig. Sigve Tonstad sier at budet er enestående
blant verdens kulturer. Han sier sabbatsbudet «prioriterer nedenfra og ikke ovenfra
og ned. Først tas det hensyn til de svakeste og mest sårbare i samfunnet. De som
trenger mest til hvile – slaven, den fremmede og lastedyret, får spesiell omtale. I sabbatsdagens hvile finner de underprivilegerte og de umælende dyrene en alliert.»
– The Lost Meaning of the Seventh Day (Michigan, 2009), side 126, 127.
Budet legger vekt på at sabbaten er en dag til glede for alle. Den utligner forskjellene. Er du arbeidsgiver gjennom uka, har du ingen rett til å presse dine ansatte til å
arbeide på sabbaten. For Gud ga også dem en hviledag. Hvis du er ansatt (eller slave)
resten av uka, minner sabbaten om at du er like mye skapt og frelst av Gud, og Gud
vil at du skal feire det på en annen måte enn dine vanlige plikter. Selv de som står
utenfor det sabbatsholdende folk – «innflytteren som bor i byene dine» (2 Mos 20,10)
– skulle ha glede av sabbaten.
Denne tanken må ha vært helt ny for israelittene som hadde vært slaver og marginalisert. Nå som de skulle bo i et nytt land, ville ikke Gud at de skulle legge seg til
sine tidligere plageånders vaner. Ved siden av detaljerte lover for samfunnet fikk de
en ukentlig påminnelse om hvor like alle er overfor Gud.
Hvordan kan du gi folk i nærmiljøet del i sabbaten? Altså: Hvordan kan andre ha
glede av din sabbatshelligholdelse?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EN HELSEBRINGENDE DAG
Fra først av var sabbaten bred og inkluderende, men da Jesus kom, var den noe
ganske annet for mange av de religiøse lederne. I stedet for frihet og likestilling var
sabbaten nedlesset med menneskebud og begrensninger. Jesus tok avstand fra dette,
spesielt når det ble brukt mot andre.
Dette gjorde han klarest da han helbredet folk på sabbaten. Det virker som om
han med overlegg utførte disse miraklene på sabbaten heller enn en annen dag, for å
få sagt noe viktig om sabbaten. Det var på sin plass å helbrede på sabbaten, og ofte
brukte fariseerne det han sa som påskudd for planer om å få ham tatt av dage.

Les om Jesu sabbatshelbredelser i Matt 12,9–13; Mark 1,21–26; 3,1–6 og Joh
9,1–16. Hva er det viktigste ved disse historiene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Sabbaten var viktig for Jesus. Vi må ta vare på dagen til å vokse i forholdet til Gud,
familien, menigheten og samfunnet. Men sabbatshelligholdelsen skal ikke gjøre
oss selvfokusert. Som Jesus sa: «Altså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten» (Matt
12,12).
Mange gjør mye for å ta seg av andre. Men mange synes også at vi burde gjøre
mer for å hjelpe. Vi vet at Gud har omsorg for dem som har det vondt, er undertrykt
eller glemt, og at vi skal bry oss om dem. Siden vi ikke skal bedrive vanlig arbeid og
er fri for ukas jag, har vi tid til å fokusere på omsorgen for andre som sann og aktiv
sabbatshelligholdelse: «Ifølge det fjerde bud var sabbaten satt av til hvile og religiøs
tilbedelse. Alt verdslig arbeid skulle opphøre, men barmhjertighetshandlinger og
godgjørenhet var etter Herrens vilje. ... Å lindre nød og trøste de sørgende er et kjærlighetsarbeid som ærer Guds hellige dag.» – Welfare Ministry, side 77.
Hva gjør du for andre på sabbaten?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

SABBATSHVILE FOR LANDET
Vi har sett at sabbaten var en fast del av Israels livssyklus. Men sabbatsprinsippet
handlet ikke bare om en dag hver uke. Man hadde også en spesiell hvile hvert sjuende år, som endte i frigivelsesåret etter sju rekker på sju år, altså hvert 50 år.

Les 3 Mos 25,1–7. Hva er spesielt ved dette? Hvordan kan du innlemme dette prinsippet i ditt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I sabbatsåret fikk markene ligge brakk. Det er en fornuftig måte å forvalte jorden på
som har fått stor anerkjennelse.
Det sjuende året var også viktig for slavene (2 Mos 21,1–11). Hvis noen av israelittene ble så nedsyltet i gjeld at de måtte selge seg som slaver, skulle de frigis i det
sjuende året. Tilsvarende ble utestående gjeld slettet etter det sjuende året (5 Mos
15,1–11).
I likhet med den mannaen Gud ga israelittene i villmarken, var det at man ikke
plantet noe ett år en tillitserklæring til at Gud ville gi nok i året før pluss det som
vokste av seg selv i sabbatsåret. På samme måte var det å gi fri slaver og slette gjeld
en barmhjertighetshandling, men det ble gjort i tillit til at Gud sørger for våre behov.
Folket skulle lære at de ikke behøvde å undertrykke andre for å klare seg.
Sabbatens prinsipper var nært knyttet til Israels samfunnsstruktur. Slik bør også
moderne sabbatshelligholdelse være en åndelig disiplin som forvandler alle de andre
dagene. I praksis er sabbaten en måte å leve ut Jesu lære på: «Den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette ... Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så
skal dere få alt det andre i tillegg» (Matt 6,32.33).
Hva bør det at man holder sabbaten bety for resten av ukedagene? La oss si at du
er grådig, egoistisk og hensynsløs fra søndag til fredag. Har det da noe å si om
du ikke er slik på sabbaten? (Eller kan du unngå å være slik på sabbaten hvis det
er slik du er resten av uka?)
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Fra Rødehavet til Sinai» i Alfa og Omega, bind 1, side 270–281 [PP 291–302]
og «Sabbaten – et minne og et tegn» i bind 4, side 237–244 [DA 281–289]; Sigve
K. Tonstad: «The Social Conscience of the Seventh Day», side 125–143 i The Lost
Meaning of the Seventh Day.
«Jesus sa til dem at å hjelpe de syke var i samsvar med loven om sabbaten. Det var
også i harmoni med englenes tjeneste, for hele tiden stiger de ned og opp mellom
himmelen og jorden for å hjelpe lidende mennesker. ...
Menneskene har også en gjerning å gjøre på denne dagen. De nødvendige ting i
livet må ivaretas. De syke må pleies og behovet hos dem som er i nød, må avhjelpes.
Den som forsømmer å lindre lidelser på sabbaten, vil ikke bli holdt skyldfri. Guds
hellige hviledag ble til for menneskets skyld, og barmhjertighetsgjerninger er i full
harmoni med denne hensikten. Gud ønsker ikke at hans skapninger skal lide smerte
en eneste time, når den kan lindres på sabbaten eller på hvilken som helst annen
dag.» – Alfa og Omega, bind 4, side 171–173 [DA 206, 207].

Spørsmål til drøftelse

1. Har du opplevd sabbaten som en demonstrasjon av din tillit til Gud? Hvordan?
Har du hatt en manna-lignende opplevelse der Gud har sørget for deg som
svar på tro? Fortell i så fall gruppen om det og si hva du har lært.
2. I det fjerde bud i 2 Mos 20,8–11 og 5 Mos 5,12–15 understreker Gud ulike
sider ved sabbaten. Hva setter du mest pris på?
3. I gruppen eller individuelt: Hvordan kan dere dele velsignelsene og fordelene
med sabbaten med andre lokalt?
4. Hvordan har sabbaten forandret livet ditt? Er det andre deler av livet der sabbatens mønstre og prinsipper bør ha større gjennomslagskraft?

Sammendrag

Gud ga sabbaten til minne om skapelsen og frelsen, men den har også praktiske fordeler. Den lærer oss å stole på Guds omsorg, den lærer oss å praktisere likestilling
og den kan bli en åndelig disiplin som forvandler våre relasjoner. Jesus viste sitt ideal
for sabbaten ved å helbrede de syke og legge vekt på sabbaten som en dag til glede
for dem som lider.

30

Bibelstudier juli – september 2019

20. juli

M

ISJONSFORTELLING

INGEN PENSJONSPLANER
Okanama Kevi (66), Papua Ny-Guinea

M

ange pastorer flytter tilbake til barndomsstedet
• Papua Ny-Guinea utgjør den østre
når de blir pensjonister i Papua, og tilbringer sine
delen av verdens nest største øy og
siste år hos familien. Men ikke Okanama Kevi i Ura.
er utsatt for vulkanutbrudd, jordHan fikk det enda mer travelt med sin bønnevirksomhet.
skjelv og tidevannsbølger.
Han er blitt landskjent og får besøk av adventister
• Det er ikke mange veier, så folk
og andre som ber om hjelp. Bønnelisten som han legger
flyr mye.
frem for Gud morgen og kveld, er lang.
• Papua består av fire regioner og
En dag kom pastor Ricky fra en annen menighet. Han
20 provinser. Landet har 600 øyer
og 800 innfødte språk.
hadde hørt om Okanamas bønnetjeneste en gang han
var i Ura. Han kom til pastor Okanama med sin gravide
• Ca. 80 prosent av folket bor på
landet, nesten helt uten moderne
kone, som hadde gått over tiden. ”Kan du be for henne.
hjelpemidler.
Vi er veldig bekymret.”
• Giftpitohui (Pitohui dichrous)
Pastor Okanama salvet henne med olivenolje og ba.
holder til i Papua.
To dager senere fødte hun en velskapt jente.
• Folk spiser stivelsesrike grønnsaSabbaten etter kom Ricky i adventistkirka med kone
ker, andre bladgrønne grønnsaker,
og seks barn, også den nyfødte. Pastor Okanama ba dem
flere banantyper, kokosnøtt og
straks med i dåpsklassen. De fem barna mellom åtte og
annen frukt.
tolv år begynte også å studere Bibelen. I august 2017 ble
• Landet har tre offisielle språk:
alle syv døpt. ”Ricky har sluttet som pastor,” sier Okaengelsk, hiri motu og tok pisin.
nama. ”Han er trofast medlem av vår menighet nå.”
• I høylandet i Ny-Guinea kan det
komme snø, noe som ellers er uhørt
Etter Rickys dåp kom hovedpastoren i hans gamle
i tropene.
menighet på besøk i adventistkirka. Han fikk tale, og sa:
• Før var de innfødte i Papua kan”Jeg brukte mye tid på Ricky. Nå er han blitt adventist.
nibaler. De hengte opp fiendens
Dere tar godt vare på ham, slik jeg gjorde.” Dermed ga
hoder som pynt.
han Rickys beslutning sin velsignelse.
Ricky driver to små forretninger, han selger kontorutstyr og biler. Da han ble døpt, ba han pastor Okanama
om å innvie virksomhetene hans til Gud. Det gjorde Okanama med glede.
”Han er en frukt av bønnetjenesten min,” sa Okanama. ”Jeg har bedt for mange pastorer.”
Han har ingen planer om å pensjonere seg. En del av offeret 13. sabbat i 2016 gikk til å bygge
klasserom for barnesabbatsskolen i Papua Ny-Guinea, også der pastor Okanama bor. Takk for
misjonsgavene.
Se video om pastor Okanama her: bit.ly/Okanama-Kevi-2
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Barmhjertighet og rettferd i
Salmene og Ordspråkene

Bakgrunnsstoff

Sal 9,7–9.13–20; Sal 82; Sal 101; Sal 146; Ordsp 10,4; Ordsp 13,23.25; 30,7–9.

Minnevers

Hjelp svake og farløse til deres rett, frikjenn hjelpeløse og fattigfolk, berg fattige og svake, fri dem fra de lovløses hånd! (Sal 82,3.4).

Salmene og Ordspråkene skildrer livet med Gud i hverdagen, ikke bare under gudstjenester eller andre religiøse aktiviteter. Ordspråkene byr på mye praktisk visdom,
og salmene er en samling sanger som dekker hele spekteret av følelser og åndelige
opplevelser fra klagesanger til lovprisning. Troen skal gjøre en forskjell i alle livets
forhold, for Gud er opptatt av hele livet.
Men ingen betraktning av livet i en syndig verden kan overse uretten som gjennomsyrer vår lodd. Urett er noe Herren er opptatt av og vil lindre. Han er håp for dem
uten håp.
Vi kan bare ta opp noe av dette, men leksen kan kanskje inspirere deg til å være
mer proaktiv i tjenesten for de fattige, de undertrykte og de glemte blant oss. De har
krav på vår hjelp.
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Søndag

SALMENE: HÅPETS SANG FOR DE UNDERTRYKTE
Gud ser og hører dem som er i nød og vanskeligheter. I Salmene hører vi ofte ropene
fra folk som har stolt på Gud, men ikke får sin rett. Ordene om Guds godhet, rettferdighet og kraft kan bli overdøvet av den urett og undertrykkelse som disse sangerne
ser eller opplever.
Men dette er sangene til dem som fremdeles synger. De har ikke gitt opp livet
eller troen. Det er ennå håp, og det haster om Gud skal handle før det er for sent, før
det onde seirer, før de undertrykte blir knust av ondskapen. Slik prøver Salmenes
forfattere å bygge bro over gapet mellom trosbekjennelsen og livets prøvelser og
tragedier.

Les Sal 9,7–9.13–20. Kan du forestille deg omstendighetene salmens forfatter

var i? Kan du føle spenningen mellom troen på Guds godhet og det han opplevde?
Hvordan har du kjempet kampen for troen på Gud under tunge prøvelser?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Salmene er svaret på denne spenningen håpet og løftet om Guds dom. Det kan se
ut som om ondskap og urett seirer, men Gud skal dømme de onde og urettferdige.
De skal få sin straff, og dem de har skadet og undertrykt, skal få gjenreisning og
fornyelse.
I Reflections on the Psalms beskriver C. S. Lewis sin første overraskelse over
spenningen og lengselen etter Guds dom i Salmene. Mange bibellesere ser på dom
som noe man må frykte, men han ser på det opprinnelige jødiske perspektivet og
skriver at «tusenvis av mennesker som er blitt berøvet alt de eier og har retten helt på
sin side, skal til slutt bli hørt. Selvfølgelig er de ikke redd for dommen. De vet at de
har en vanntett sak – om de bare kan bli hørt. Når Gud kommer for å dømme, blir de
hørt.» – C. S. Lewis, Reflections on the Psalms (New York, 1958), side 11.
I Salmene ser vi håp for de undertrykte, midt i lidelser og skuffelser.
Hvilke grunner har vi til å se på dommen som noe positivt, ikke som noe vi skal
frykte?
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«GJØR NOE, GUD!»
Les Sal 82. Hva er budskapet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gud ga israelittene en samfunnsorden og leveregler, men folket levde ofte ikke
opp til denne planen. Som nasjonene rundt dem lot de seg prege av urett og undertrykkelse. Ledere og dommere var bare opptatt av seg selv og kunne kjøpes med
bestikkelser. Uten domstoler til vern ble vanlige mennesker og de fattige ofte
utnyttet.
Sal 82 taler til en slik tid. Den beskriver Guds rolle som øverste dommer og skildrer ham dømme lederne og til og med folkets dommere. Denne salmen understreker at de som har slike roller i samfunnet, «er satt til å være hans underdommere.»
– Alfa og Omega, bind 3, side 77 [PK 198]. De er Guds representanter og underordnede. Salmisten ser Guds rettferdighet som en modell for hvordan rettferdighet bør
fungere, og den er den målestokken slik rettferdighet eller urett – og de som utøver
den – skal dømmes etter.
Salmen oppfordrer Gud til handling (Sal 82,8), at han må gripe inn og stoppe
uretten som er så utbredt i folket. Som mange av salmene taler den for de stemmeløse og undertrykte, de som er brakt til taushet av urettferdige systemer de lever og
arbeider under.
Sal 82 appellerer til Gud som øverste dommer og hersker over universet og alle
folkeslag. Det er ingen høyere domstol eller myndighet som en slik appell kan rettes
til. Vi får forvissningen om at når jordiske domstoler ikke hører eller støtter de fattige og undertrykte, kan man fortsatt be om hjelp.
Til forskjellige tider i livet kan vi bli utsatt for urett, men andre ganger kan vi
være den som begår eller lever godt av uretten. I tekster som Sal 82 kan vi finne
innsikt og visdom enten vi er undertrykt eller undertrykker. Gud er også opptatt av
urettferdige dommere. Han skildrer dem som sine barn og vil at de skal velge et bedre liv (Sal 82,6). Det er altså også håp for dem som er på feil side av undertrykkelsen,
hvis de bare vil vende om.
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Tirsdag

EN KONGES LØFTER
Les Sal 101. Dette er skrevet for ledere, men hva kan vi ta til oss uansett stilling i
livet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Sal 101 er en tekst for ledere. David kan ha skrevet den i den første tiden som konge.
Den kan også være tilpasset fra løfter han avla da han ble konge. Mens han var en av
Sauls krigere og senere da han flyktet for ham, hadde han sett hvordan en konge som
kommer galt av sted, kan ødelegge for folket og sine egne. David besluttet å bli en
annen slags leder.
Få kan bli politiske eller nasjonale ledere, men vi har oppgaver der vi kan påvirke
og oppmuntre andre, i arbeidsliv, gjennom samfunnsengasjement, i familien eller
kirken. Ellen White skriver at «Davids løfter, slik de kommer til uttrykk i den 101.
salme, burde gjenlyde fra alle som har ansvaret for hvordan et hjem skal være.»
– Det kristne hjem, side 317 [AH 408].
Når anledningen melder seg, bør vi foreslå og oppmuntre til disse prinsippene
blant lederne våre. Og alle ledere og påvirkere kan anvende Davids lederprinsipper
og være til velsignelse for andre.
Davids utgangspunkt er å hedre Gud for hans barmhjertighet og rettferdighet (Sal
101,1). Det ble grunnlaget for alt han forsøkte å fremme i sitt lederskap. Han søkte å
lære og praktisere de samme egenskapene. Da måtte han motstå fristelsen til urett,
korrupsjon og uærlighet, for dette er feller for ledere med makt.
David visste hvor viktig gode rådgivere var for å hjelpe ham å gjøre det rette og
lovte å skaffe seg pålitelige folk. Rettferd og barmhjertighet skulle utmerke hans
lederskap, også dem som arbeidet for ham.
Hvordan kan vi fylle livet med påvirkninger som hjelper oss å leve og lede med
rettferd og barmhjertighet for dem som trenger det?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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VANDRE MED HERREN
Mot slutten av Salmenes bok er det som lovprisningen vokser i styrke. De fem siste
salmene begynner med oppfordringen: «Lovsyng Herren!» Men den første – Sal
146 – fokuserer på Guds omsorg for de fattige og undertrykte som hovedgrunn for
lovprisning.

Les Sal 146. Hva er budskapet? Hva sier Gud, spesielt i Sal 146,5–9?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Like sikkert som Gud er verdens skaper (Sal 146,6), beskriver salmen Guds arbeid
i verden som dommer, forsørger, befrier, helbreder, hjelper og forsvarer – alt dette
fokusert på dem som trenger slik hjelp. Det er en inspirerende visjon av hva Gud
gjør og vil gjøre i livet, i lokalsamfunnet og i verden.
Noen ganger tenker vi på omsorg for de nødstedte som noe vi burde gjøre fordi
Gud har sagt det. Men Sal 146 sier dette er noe Gud alt gjør – og vi inviteres til å slå
følge med ham. Når vi motarbeider fattigdom, undertrykkelse og sykdom, arbeider
vi for Gud og hans formål. Kan man få noe større privilegium enn å være Guds
medarbeider og oppfylle noe så inspirerende som Sal 146?
Det gir oss også fordeler. Vi snakker ofte om vår søken etter Gud og ønsket om
et nærmere forhold til ham. Men vers som Sal 146,7-9, og mange andre i Bibelen,
viser at en måte å finne Gud på, er å gjøre det han gjør. Så hvis han arbeider for å
hjelpe fattige, syke og undertrykte, som Sal 146 sier at han gjør, skal vi også arbeide
sammen med ham. «Kristus kom til vår verden for å leve og arbeide blant fattige og
lidende. De fikk det meste av hans oppmerksomhet. Og i sine barn besøker han de
fattige og nødstedte. Han lindrer smerte og lidelse.»
«Uten lidelser og nød kan vi ikke forstå Guds nåde og kjærlighet og kan ikke
kjenne vår medfølende Far i himmelen. Evangeliet er aldri vakrere enn når det
kommer til de mest nødstedte og fattige strøk.» – Testimonies for the Church, bind 7,
side 226.
Hvordan har du opplevd å komme Gud nær ved å tjene andre?
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ORDSPRÅKENE: BARMHJERTIGHET MOT NØDSTEDTE
Ordspråkene tar opp et mangfold av emner og livserfaringer. Her er betraktninger
om fattigdom, rikdom, tilfredshet, rettferd og urett – og iblant fra ulike vinkler. Livet
er ikke alltid liketil, og Ordspråkene nevner omstendigheter og valg som påvirker
livet, også blant dem som er trofaste mot Gud.

Les og sammenlign Ordsp 10,4; 13,23.25; 14,31; 15,15.16; 19,15.17 og 30,7–9.
Hva sies om rikdom, fattigdom og å hjelpe dem som lider nød?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ordspråkene understreker Guds omsorg for de fattige og sårbare. Noen ganger skyldes fattigdom omstendigheter, dårlige beslutninger eller utbytting, men uansett er
Gud fortsatt deres skaper (Ordsp 22,2) og forsvarer (Ordsp 22,22.23). Disse menneskene skal ikke undertrykkes eller utnyttes, uansett hva de har gjort.
Ordspråkene tilbyr et bedre liv til den som velger visdommen og adlyder Gud,
men rikdom er ikke alltid Guds velsignelse. Trofasthet mot Gud er alltid en materiell
gevinst: «Bedre å ha lite med rettferd enn å få stor vinning med urett» (Ordsp 16,8).
Ordspråkene er også opptatt av ærlighet og redelighet i næringslivet og i styre og
stell (Ordsp 14,5.25; 16,11–13; 17,15; 20,23; 21,28; 28,14–16). De er ikke bare rettet til
den enkelte. De viser hvordan samfunnet skal fungere til fordel for alle, spesielt for
dem som bør vernes. De som styrer og leder best, gjør det med Guds hjelp (Ordsp
8,15.16), og skal handle ut fra hans nåde og medfølelse med de nødstedte.
Det er lett å synes synd på dem som har problemer. Men hvordan kan vi omsette
bekymringen i handling?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Les «Nemesis» i Alfa og Omega, bind 2, side 321–328 [PP 746–755]; C. S. Lewis:
«‘Judgment’ i the Psalms», side 15–22 i Reflections on the Psalms.
«Hans salmer beskriver hele skalaen av menneskelig erfaring, fra skyldfølelsens
og selvfordømmelsens dyp til den mest opphøyede tro og det inderligste samfunn
med Gud. Hans livshistorie viser at synd bare bringer skam og ulykke, men at Guds
kjærlighet og nåde rekker ned til de største dyp, og at troen kan løfte den botferdige
synder opp og gi ham barnekår hos Gud. Av alle de forsikringer vi finner i Guds ord,
er dette et av de kraftigste vitnesbyrd om hans trofasthet og rettferdighet og hans
nådespakt.» – Alfa og Omega, bind 2, side 327–328 [PP 754].
Når det gjelder visdom i Ordspråkene: «Disse prinsippene er viktige for samfunnets ve og vel, og de gjelder både i verdslige og religiøse sammenhenger. De trygger
liv og eiendom. Verden kan takke Guds lov for alt det som gjør det mulig å samarbeide og ha tillit til andre. Denne loven finner vi i Guds ord, og det er fortsatt spor av
den i menneskehjertet, selv om den er blitt utydelig og er nesten utvisket.» – Utdanning for livet, side 73–73 [Ed 137])

Spørsmål til drøftelse

1. Hvordan er du som leder eller påvirker av andre? Hvordan kan du stå for det
som er rett?
2. Tenk på kulturen og de sosiale strukturene der du bor. Hvordan kan du arbeide for å hjelpe dem som lider?
3. Hvorfor er prinsippene om rett og rimelighet viktige for å bygge et sterkt
samfunn?
4. Ordspråkene er opptatt av visdom for å leve et godt liv. Hva sier dette om Gud?

Sammendrag

Salmene og Ordspråkene er spesielt opptatt av utfordringene ved å leve et trofast liv.
Begge gir innsikt i Guds mål for samfunnet og hans omsorg for fattige og undertrykte. Salmenes nødrop og Ordspråkenes visdom er at Gud ser og vil gripe inn for
å beskytte dem som blir ignorert og utnyttet. Og hvis det opptar Gud, bør det også
oppta oss.
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40 KILO LETTERE
Herik Dun Siope (46), Salomonøyene

H

erik Dun Siope vokste opp i et adventisthjem og
• De første misjonærene på øyene
ble en av Salomonøyenes fremste kampkunstut
var G.F. Jones og hans kone, som
øvere. Han vant medaljer.
kom fra Australia i 1914. På NyMen da han fikk det travelt med arkitektarbeidet og
Georgia bygget han et hovedkvarter
ble gift og fikk fire barn, gikk han lite i kirka. Han sluttet
og startet en skole.
å trene og spiste mye ferdigmat. Elleve år senere veide
• Kristendommen kom til øyene
på 1800- og 1900-tallet. De største
han 105 kilo, godt over idealvekta på 65.
kirkesamfunnene er katolikkene,
En dag fikk han stygge smerter i venstre fot. Smermetodistene og adventistene.
tene krøp oppover. Legen kunne ikke hjelpe, til slutt
kunne han ikke gå.
Herik var redd. Han visste at han ikke hadde blodsirkulasjon i beinet og var redd for å miste
det. Nå husket han Gud. ”Hjelp meg å finne en kur,” ba han.
En dag banket en eldre slektning på døra. Han hadde følt at han burde besøke Herik, og spurte
hvorfor han ikke kunne gå. Herik forklarte.
”Det skal jeg hjelpe deg med,” sa den gamle. Han ga ham daglig behandling med en hjemmelaget medisin i tre uker. Da kunne Herik stå, men ikke gå.
”Du er for svak i beina,” sa den gamle. ”Du må trene”.
Herik takket Gud for helbredelsen og ba: ”Gud, jeg vil du skal bruke meg. Vis meg din plan.”
Nå ville Herik slanke seg. Han sov dårlig og hadde ryggsmerter. Når han gikk, var det vondt å
puste. Vekta var problemet, det visste han, men hvordan slanke seg?
Han begynte å lese Ellen Whites råd. Han sluttet med ferdigmat og klarte å kutte ut koffeinholdige drikker. Sukker og melkeprodukter holdt han også opp med. Han spiste frukt, grønnsaker,
korn og nøtter, og prøvde ikke å spise etter kl. 16. Han begynte også å trene. Først gikk han, og så
gjorde han enkle øvelser. På et år gikk han ned 40 kilo.
I dag er Herik 46 år og leder mosjonistgrupper for overvektige i et av adventistenes lokaler.
Over 200 kommer fire ganger i uka. Han holder også seminarer for landets helsedepartement og
private selskaper.
”Jeg vet det er dette Gud vil bruke meg til, og det har styrket mitt trosliv. Jeg takker Gud for
hans velsignelser og at jeg kan få hjelpe andre”, sier Herik.
En del av offeret 13. sabbat går til prosjektet ”Redd 10 000 tær,” et prosjekt for å hjelpe diabetikere i Salomonøyene. De 10 000 tærne er diabetikertær som risikerer å bli amputert. Takk for
sabbatsskolegavene.
Se video om Herik her: bit.ly/Herik-Siope
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Profetenes rop

Bakgrunnsstoff

1 Sam 8,10–18; Amos 5,10–15; Mi 6,8; 1 Mos 19,1–13; Esek 16,49; Jes 1,15–23.

Minnevers

Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av
deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din
Gud (Mi 6,8).

Profetene er noen av Bibelens mest interessante personligheter. Deres skarpe ord og
dristige budskaper, deres sorg, sinne og raseri, samt sporadiske dramatiske fremstillinger av budskapene, gjorde at de ikke kunne overses, selv om de kanskje ikke alltid
var de enkleste å leve med.
De talte primært til Israel og Juda og kalte folket tilbake til Gud. Folket og lederne
ble revet med av nabofolkenes avguder og livsstil. Profetene fikk den utakknemlige
oppgaven å kalle dem til omvendelse, iblant ved å minne dem om Guds kjærlighet og
det han hadde gjort for dem, iblant ved å advare om følgene av å gå bort fra Gud.
Blant det de advarte lederne og folket imot, var undertrykkelsen av de fattige, de
nødstedte og de hjelpeløse. Avgudsdyrkelse var ille, og falske religioner var ille, men
de som utnyttet de svake og fattige, skulle fordømmes.
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Søndag

GJENTATTE KALL TIL RETTFERDIGHET
Gud hadde klare planer for Israel, men folket levde sjelden opp til kallet. Og dagen
kom da de ba profeten og dommeren Samuel om å sette en konge til å styre dem,
«slik alle de andre folkene har» (1 Sam 8,5).

Les 1 Samuel 8,10–18. Hva advarte Samuel dem om da de ba om en konge?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Samuel så det som et skritt mot å bli som de andre folkene også på andre måter. Da
han prøvde å veilede den første kongen, Saul, begynte profetien å bli virkelighet.
Selv i Israels storhetstid, under David og Salomo, tok fristelser, korrupsjon og utsvevelser overhånd.
Under kongene i Israel og Juda sendte Gud profeter som forkynte hans vilje og
minnet lederne og folket om deres ansvar for de forsømte medlemmene av samfunnet.
Profetene oppfordret til å leve og handle rett. Profetene konfronterte ledernes og
folkets utroskap og talte for de stemmeløse, de som var offer for at Israel unnlot å
følge Guds vilje.
Abraham Joshua Heschel reflekterer over profetenes brennende glød og krav om
rettferdighet i kontrast til vår selvtilfredshet: «Det som forferdet profetene, hender
hver dag i hele verden i vår tid. ... Vi kan oppfatte deres heseblesende utålmodighet
med urett som hysteri. Vi er også vitne til urett, hykleri, falskhet, ugjerninger og
elendighet, men vi blir sjelden forarget eller spesielt opprørt. For profetene antar selv
en liten urett kosmiske proporsjoner.» – The Prophets (New York , 1962), side 3, 4.
Profetene gir oss innblikk i Guds hjerte og sinn. Når de taler for Gud, hjelper de
oss å se uretten og lidelsen gjennom Guds tårefylte øyne. Men denne lidenskapen
kaller til handling, til samarbeid med Gud for å lindre og rette opp den undertrykkelse og sorg som omgir oss.
Hvordan prøver vi iblant å være som «alle de andre folkene» på måter som kan
skade oss og andre?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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AMOS
«Ikke er jeg profet og ikke profetdisippel. Jeg holder husdyr og dyrker fiken. Men
Herren tok meg bort fra saueflokken, og Herren sa til meg: ‘Gå og tal profetord til
mitt folk Israel!’» (Am 7,14.15).
Amos la ikke skjul på at han manglet kvalifikasjoner som profet, men når han
fremfører sitt budskap for folket, blir tilhørerne revet med.
Han begynner populært og tar for seg nabofolkene Syria, Filistia, Fønikia, Edom,
Ammon og Moab og deres forbrytelser, ugjerninger og grusomheter som Gud vil
straffe dem for (Am 1,3–2,3). Det er lett å se for seg israelittene humre over anklagene mot fienden, for mange av disse forbrytelsene hadde gått ut over dem.
Men så blir Amos mer nærgående og avviser Guds dom mot folket i Juda, naboen
i sør. Amos viser til deres avvisning av Gud, deres ulydighet mot hans bud og
straffen som skulle ramme dem (Am 2,4.5). Folk i nordriket klapper nok når Amos
påpeker nabofolkets feil.
Men så taler han til dem. Resten av boka fokuserer på Israels ondskap, avgudsdyrkelse, urett og mange feil i Guds øyne.

Les Am 3,9–11; 4,1.2; 5,10–15; og 8,4–6. Hvilke synder advarer han mot?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Amos advarer om en kommende dom, og budskapet kaller dem til omvendelse. Da
må de behandle de fattige med rettferd og omsorg: «La rett velle fram som vann
og rettferd lik bekker som alltid strømmer» (Am 5,24). De siste versene av Amos’
profeti peker på en fremtidig gjenreisning for Guds folk (Am 9,11–15): «Da frafallet
var dypest og nøden størst, sendte Gud et budskap med tilgivelse og håp.» – Alfa og
Omega, bind 3, side 129 [PK 283].
Hender det at vi må bruke harde ord for å rette opp feil? Hvordan kan vi vite når
slik tale er på sin plass?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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MIKA
«Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg?
Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud» (Mi
6,8). Hvordan kan du leve ut disse ordene her og nå?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mi 6,8 er kanskje en av Skriftens best kjente tekster. Men som med mange av de versene vi lager slagord eller «plakater» av, vet vi kanskje mindre om versets kontekst
enn vi vil innrømme.

Les Mi 2,8–11 og 3,8–12. Hva gjorde folket som Mika fordømte?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mens Akas var konge i Juda, nådde Guds folk et nytt lavmål. Avgudsdyrkingen og
dens onder tiltok. De fattige ble fortsatt utnyttet og utbyttet.
Mika er like mye dommedagsprofet som sine kolleger. Hans første tre kapitler
uttrykker Guds vrede og sorg over det onde folket hadde gjort, og forkynte ødeleggelsen som lå foran.
Men Gud hadde ikke forlatt sitt folk. Selv profetenes harde ord var tegn på at
Gud elsket dem. Hans advarsler bunnet i kjærlighet og omsorg. Han ønsket å tilgi og
gjenreise dem. Han ville ikke være sint til evig tid (Mi 7,18–20).
Dette er bakgrunnen for den kjente «formelen» – gjøre rett, vise trofast kjærlighet
og vandre ydmykt. Det kan lyde enkelt, men å leve slik er en utfordring, spesielt når
man kommer i utakt med resten av samfunnet. Når andre har fordel av urett, spotter
barmhjertighet og er stolte av det, da krever det mot og utholdenhet å gjøre rett, vise
trofast kjærlighet og vandre ydmykt. Men vi gjør det ikke alene, for når vi handler
slik, vandrer vi med Gud.
Hva er sammenhengen mellom å gjøre rett, vise trofast kjærlighet og vandre
ydmykt for Gud?
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ESEKIEL
Hvis man spurte en gruppe mennesker om «Sodomas synder», ville vi nok få høre
om seksuelle synder. For 1 Mos 19,1–13 skildrer et sykt og forkvaklet samfunn som
er modent for ødeleggelse.
Interessant, men svaret er ikke så liketil. Tenk på Esekiels beskrivelse: «Se, dette
er synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i: hovmod. Hun og døtrene
hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Men hun ga ikke de hjelpeløse og fattige en
håndsrekning» (Esek 16,49). Herren overså ikke de andre ondene, men Esekiel er
opptatt av økonomisk urett og manglende omsorg for dem som led.
Var de økonomiske syndene like ille i Guds øyne som de seksuelle?
Esekiel kommer etter Amos, Mika og Jesaja, og domsbudskapet i de første profetiene hans minner om deres. Men etter at babylonerne inntok Jerusalem og folket
kom i fangenskap, fokuserte Esekiel mer på Guds løfter om gjenreisning.

Les Esek 34,2–4.7–16. Sammenlign Guds ord om Israels korrupte ledere med ham

som hyrde. Hvordan skiller deres behandling av de svakeste «sauene» seg fra hans
metoder?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Enda de ble sammenlignet med Sodoma, kom Herren til dem i håp om vende dem
bort fra ondskapen. I Guds nye plan for sitt folk skulle de komme hjem igjen,
Jerusalem ville bli gjenreist og templet bygget opp igjen. Guds høytider skulle atter
feires, og landet skulle deles likt mellom folket som arv (Esek 47,13–48,29). Gud
ville tydeligvis at planen han hadde gitt Moses og israelittene etter utgangen fra
Egypt, skulle videreføres når folket kom tilbake fra fangenskapet. Dette omfattet
omsorg for de svakeste i samfunnet og dem som kunne kalles fremmede.
Hvor viktig er det at Gud gir en ny sjanse, også til dem som har kommet galt av
sted etter å ha fått sjansen til å velge noe bedre?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JESAJA
Les Jes 1,15–23; 3,13–15; og 5,7.8. Hvordan vil du beskrive profetens reaksjon på
samfunnsforholdene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesajas åpningstale – de fem første kapitlene – er en blanding av krass kritikk av det
Guds folk var blitt, advarsler om forestående dom fordi de hadde forkastet Gud og
gjorde ondt, og tilbud om håp hvis de vendte om til Gud og fornyet sitt liv og samfunnet. Men først og fremst uttrykker han sorg. Ut fra sin forståelse av hvem Gud
er og hva han ønsker for folket, sørger profeten over det som er gått tapt, de utallige
som er glemt og har det vondt, og dommen som kommer over folket.
Jesaja fortsetter slik gjennom sitt profetiske virke. Han ber folket huske hva Gud
har gjort for dem. Han gir dem også håp om hva Gud vil gjøre i fremtiden. Derfor
bør de søke Herren nå, for dette forholdet til ham vil omfatte omvendelse fra det gale
de gjør nå og en annen måte å behandle andre på.
I kapittel 58 og 59 beskriver Jesaja igjen et samfunn der «retten er drevet tilbake,
rettferdigheten står langt borte. For sannheten har snublet på torget, og det som er
rett, kommer ingen vei» (Jes 59,14). Men han bekrefter også at Gud er klar over det
og at han vil redde sitt folk: «En som løser ut, skal komme» (Jes 59,20).
I en stor del av Jesajas bok forkynner profeten den kommende Messias, han som
skal gjenreise Guds styre på jorden og føre rettferd, barmhjertighet, legedom og
gjenreisning med seg.
Les Jes 9,6.7; 11,1–5; 42,1–7; og 53,4–6. Hvordan passer disse profetiene med
det du forstår av Jesu liv, tjeneste og død? Hva antyder profetiene om hensikten
med hans komme til verden?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Israel-riket forsvinner» i Alfa og Omega, bind 3, side 127–134 [PK 279–292],
«Jesaja får profetkall» i samme, side 140–144 [PK 303–310].
«Profetene hevet sin røst mot tidens åpenbare maktmisbruk, den skrikende urett,
den uvante luksus og overdådighet, den skamløse festing og drukkenskap og den
løsslupne livsførsel. Men det var forgjeves at de protesterte og fordømte synden.»
– Alfa og Omega, bind 3, side 128–129 [PK 282].
«Det var særlig de sosiale forhold som gav grunn til engstelse. For å kare til seg
mest mulig kjøpte innbyggerne opp hus og jord. Lov og rett ble satt til side, og ingen
hadde tanke for de fattige. ... Selv øvrighetspersoner som hadde plikt til å beskytte
de hjelpeløse, vendte det døve øret til ropet fra de fattige og trengende enkene og de
farløse. ...
Under disse forhold var det ikke så merkelig at Jesaja vek tilbake for ansvaret da
han de siste årene av Ussias regjeringstid ble kalt til å formidle Guds advarsler og
irettesettelser til Juda. Han visste at han ville møte innbitt motstand.» – Side 141–142
[PK 306, 307].
«Disse tydelige utsagn som profetene ... har gitt, bør vi oppfatte som Guds røst til
ethvert menneske. Vi bør ikke gå glipp av noen anledning til å vise barmhjertighet,
vennlig omtanke og kristelig høflighet mot dem som er nedtrykt og bærer tunge
byrder.» – Side 154 [PK 327].

Spørsmål til drøftelse

1. Vi tenker ofte at profetier forutsier fremtiden. Men GTs profeter fokuserte på
den verden de levde i. Hvordan endrer dette din oppfatning av deres rolle?
2. Profetenes liv og budskap viser hvor vanskelig og farlig det kan være å stå for
sannheten. Hvorfor gjorde de det de gjorde og talte slik de talte?
3. I profetenes skrifter later Gud til å veksle mellom å være sint og vise dyp omsorg for sitt folk. Hvordan kan du forene disse to sidene av Guds natur?

Sammendrag

Profetene var ofte lidenskapelige og opprørte forsvarere av Guds vilje og handlemåte
med sitt folk. De gjenspeilte Guds engasjement og sterke fokus på rettferd for de fattige og undertrykte. Profetenes oppfordring til å komme tilbake til Gud, innebar slutt
på urett, noe Gud lovte å gjøre i sine visjoner om en bedre fremtid for sitt folk.
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INSPIRERT AV ANSATT
Geoffrey Samuel (51), Salomonøyene

G

eoff Samuel, som er sjef for et bygningsfirma på
• Den spanske oppdagelsesreiSalomonøyene, trodde ikke sine egne øyne da en
sende Álvaro de Mendaña oppdaget
av de tilsatte slanket seg 40 kilo på et år. Kunne han
øyene i 1568. Han fant spor etter
klare det samme? Geoff veide 130 kilo og hadde hatt
avleiret gull og trodde han hadde
høyt blodtrykk i ti år. Han visste at det gikk utfor bakke.
funnet kilden til kong Salomos
rikdom. Herav navnet.
Geoff hadde vokst opp som adventist og kjente helsebudskapet, men han levde stikk i strid med det. Dagens
• Det skal ha bodd folk på Salomonøyene siden iallfall 2000 f.Kr.
største måltid var kveldsmaten.
• Penger er relativt nytt. ByttehanEn dag i 2017 spurte han Herik hvordan han hadde
del og andre slags penger, som for
klart å slanke seg 40 kilo. Herik forklarte at han fulgte
eksempel skjell, benyttes fremdeEllen Whites råd. ”Jeg kan lære deg det jeg gjorde,” sa
les.
han. ”Når kan jeg begynne?” ”I dag, hvis du vil.”
De to begynte med 45 minutters økter på stranda. Det
var hardt for Geoff, men han holdt ut. Etter hvert ble flere med. Herik ledet og Geoff var koordinator. I dag er de over 200 som mosjonerer fire ganger i uka.
Hver økt begynner og ender med bønn. En gang i uka settes det av tid til vitnesbyrd. Herik og
Geoff understreker kostholdets betydning. Rådene kommer fra Ellen White.
”Har dere det bra nå? Så hvorfor ikke endre deres åndelige liv,” spør Herik. ”Tenk hvor godt
det ville føles hvis dere ba hver morgen,” sier Geoff.
Herik og Geoff er ikke helsepersonell, men de har sett at Gud hjelper kroppen lege seg selv
når folk behandler den rett.
Geoff har et stykke igjen før han når idealvekta. Men han har slanket seg 35 kilo på et og et
halvt år og føler seg mye bedre. ”Jeg kan løpe, klatre og hoppe. Og hvis jeg kan det, kan alle!” sa
han med et bredt smil.
Fedme er et stort problem i Salomonøyene, og det er mye diabetes. En del av offeret 13. sabbat går til prosjektet ”Redd 10 000 tær”, som er en kampanje for å overvinne diabetes. Prosjektet
ble startet i 2017 og finansierer Herik og Geoffs mosjonsklasser. Takk for sabbatsskoleofferet.
Se en video om Geoff her: bit.ly/Geoffrey-Samuel
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Tilbe skaperen

Bakgrunnsstoff

Sal 115,1–8; 5 Mos 10,17–22; Sal 101,1; Jes 1,10–17; Jes 58; Mark 12,38–40.

Minnevers

Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene
i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med
sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og
kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne (Jes 58,6.7).

Selv en overfladisk lesning av profetbøkene avslører deres bekymringer om uretten
mot de fattige og undertrykte. Profetene og den Gud de talte for, var rasende over det
som ble gjort hos nabofolkene (f.eks. Am 1 og 2). Men de viste også vrede og sorg
over uretten som ble gjort av Guds eget folk. I lys av historien og deres lover burde
de ha visst bedre. Men det gjorde de ikke alltid, og profetene hadde mye å si om
tingenes tilstand.
Det er interessant at mange av profetenes mest kjente uttalelser om rett og urett
er gitt i sammenheng med retningslinjer om tilbedelse. Vi skal se at sann tilbedelse
ikke bare skjer i religiøse sammenhenger. Tilbedelsen handler også om å leve et liv
der man viser Guds omsorg for andres ve og vel og løfter opp dem som er undertrykt
og glemt.

48

Bibelstudier juli – september 2019

Studium 6 / 10. august

Søndag

AVGUDSDYRKING OG UNDERTRYKKELSE
Gud førte israelittene ut av Egypt og satte dem stevne på Sinai-fjellet. Der fikk de
tibudsloven, deriblant budene om å ikke tilbe andre guder og ikke lage avguder
(2 Mos 20,2 -6). Til gjengjeld lovte folket å gjøre alt de var blitt befalt og leve som
hans folk (2 Mos 24,1–13).
Men så ble Moses på fjellet i nesten seks uker, og folk begynte å lure på hva som
var blitt av ham. Aron ga etter og laget en gullkalv som de ofret til, og etterpå satte
de «seg ned for å spise og drikke, og så begynte de å more seg» (2 Mos 32,6). Gud og
Moses var rasende over at folket hadde vendt seg bort fra Gud og til avgudsdyrkelse
så fort – og det later til at det bare var Moses’ forbønn som reddet Israel fra straffen
(2 Mos 32,30–34).
Avgudsdyrking var ofte en fristelse for Guds folk. Historien om kongene i Israel
og Juda inneholder perioder med avgudsdyrking og uhyrligheter som noen konger
fikk folket med på under tilbedelsen av avgudene. Profetene som Gud sendte for å
kalle folk tilbake, sto ofte overfor slik utroskap. Og mens de forkynte reformasjon,
oppfordret de folket til å behandle de fattige, de nødstedte og de hjelpeløse bedre.

Les Sal 115,1–8. Hvilket viktig poeng gir forfatteren uttrykk for?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi blir fort som den eller det vi tilber og fokuserer på. Så det var bare naturlig at
omsorgen for andre og lov og rett led når Guds folk sluttet å tilbe en rettferdig
Gud og tilba nabofolkenes avguder, som ofte var krigs- eller fruktbarhetsguder.
Når de valgte andre guder, endret folket seg på mange området, også i behandlingen av andre. Hadde de vært trofaste mot Gud, ville de ha vist hans omsorg for de
nødstedte.
Tenk på den kjensgjerning at vi blir som det vi tilber. Hvor ser man dette i dag?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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GRUNN TIL TILBEDELSE
I Bibelen oppfordres Guds folk til å tilbe Gud, og det oppgis grunner for det. Vi skal
tilbe ham for den han er, det han har gjort og for hans mange egenskaper, blant annet
hans godhet, rettferdighet og nåde. Når man husker hvordan Gud er, hva han har
gjort for oss (tenk på korset) og hva han vil gjøre, har vi god grunn til å tilbe og prise
ham.

Les 5 Mos 10,17–22; Sal 101,1; 146,5–10; Jes 5,16; 61,11. Hvorfor skal vi tilbe og
prise Gud?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Slike grunner for tilbedelse var ikke noe nytt hos Guds folk. Da israelittene var
blitt reddet ved Guds inngripen, tilba de ham med stor iver. For eksempel etter at de
ble reddet ut av Egypt og hadde krysset Rødehavet, ledet Moses og Mirjam folket i
lovsang til Gud for det de hadde sett og blitt frelst fra (2 Mos 15).
Guds rettferd og barmhjertighet åpenbarte seg i slike hendelser og måtte ikke
glemmes. Folket holdt historiene levende ved å gjenfortelle dem jevnlig, og Guds
handlinger og rettferd var en inspirasjon til tilbedelse i senere generasjoner. Et eksempel på slik gjenfortelling og tilbedelse står i 5 Mos 10,17–22.
Guds rettferdighet er først og fremst uttrykk for hans natur. «Gud gjør ikke urett,
Den veldige fordreier ikke retten» (Job 34,12). Gud er rettferdig og er opptatt av
rettferd – og det er en grunn til å tilbe og prise ham.
Vi ser også Guds rettferdighet i hans rettferdige handlinger for sitt folk og for alle
fattige og undertrykte. Hans rettferd handler aldri bare om hans karakter. Nei, Bibelen skildrer en Gud som «hørte skriket fra de hjelpeløse» (Job 34,28) og vil rette opp
den uretten som er så åpenbar i verden. Dette vil bli fullt ut realisert i Guds endelige
dom og når han gjenskaper verden.
Om det gamle Israel hadde grunn til å prise Herren, har vel vi mye mer grunn til å
prise ham, vi som lever etter korset?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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RELIGIØS UNDERTRYKKELSE
I bedre tider under Israels og Judas konger vendte folket tilbake til templet og
tilbedelsen av Gud, selv om den ofte var ispedd avgudsdyrkelse og trekk fra nabofolkenes religioner. Men ifølge profetene var ikke engang deres beste forsøk nok til å få
dem fra den ondskapen som ble begått i landet fra dag til dag. Og uansett hvor stor
vekt de la på religiøsitet, kunne ikke salmesangen overdøve ropene fra de fattige og
undertrykte.
Amos sa om folket på sin tid at de «tråkker fattige ned og gjør ende på de hjelpeløse i landet» (Am 8,4). Han så at de ville få ritualene unnagjort så de kunne åpne
markedet igjen og drive sin uærlige handel der de «kjøper ... småkårsfolk for penger,
en fattig for et par sandaler» (Am 8,6).

Les Jes 1,10–17; Am 5,21–24 og Mi 6,6–8. Hva sa Gud om disse religiøse menneskenes ritualer?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gjennom profetene latterliggjør Gud religion og tilbedelse som er løsrevet fra og står
i motsetning til andres lidelser og undertrykkelsen. I Am 5,21–24 leser vi om Gud
som sier han «hater» og «forakter» tilbedelsen deres. Møtene deres holder han ikke
ut, og ofringene og musikken vil han ha seg frabedt.
Mika spotter dem med forslag om hvordan de best kan tilbe Gud. Han foreslår
brennoffer der man øker antallet til «tusenvis av værer, titusenvis av oljebekker»
(Mi 6,7), for så å ty til forferdelige – men ikke ukjente – ekstreme løsninger, som å
foreslå at de skal ofre sine førstefødte for å få Guds gunst og tilgivelse.
Men til slutt kommer det som Herren virkelig ønsker fra dem, at de «gjør rett,
viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud» (Mi 6,8).
Har du noen gang vært mer opptatt av religiøse former enn av å hjelpe dem som
trenger din hjelp? Hva lærte du av det?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EN MÅTE Å TILBE PÅ
I sin forklaring av forholdet mellom tilbedelse og rettferd anbefaler profetene enda
en ting: Vær aktivt opptatt av å hjelpe de fattige og undertrykte og dem som er i nød,
for det er en del av selve tilbedelsen. I Jes 58 er sammenhengen tydelig.

Les Jes 58. Hva har gått galt mellom Gud og hans folk, slik det er beskrevet i den
første delen av kapitlet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi har sett at kritikken er rettet mot religiøst aktive mennesker. De ser ut til å mene
alvor med gudsdyrkelsen, men den har ingen virkning. Så Gud sier de bør endre
tilbedelsen, finne en annen måte å tjene ham på. De bør heller «løse urettferdige
lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker» (Jes
58,6). De bør også gi de sultne mat og de hjemløse et sted å bo, og hjelpe dem som er
i nød.
Dette er ikke den eneste måten å tilbe på, men Gud peker på det som en form for
tilbedelse som er bedre enn mer tradisjonelle former for tilbedelse. Den skal ikke
bare være innadrettet, den skal være til gagn for alle som omgir dem som tilber
Gud. «Troslivets sanne hensikt er å sette menneskene fri fra deres syndebør, utrydde
intoleranse og undertrykkelse og fremme rettferdighet, frihet og fred.» – SDA Bible
Commentary, bind 4, side 306.
I Jes 58,8–12 lover Gud å velsigne slik tilbedelse. Egentlig sier han at hvis folk var
mindre selvopptatt, ville de oppdage at Gud arbeider med dem og gjennom dem for å
helbrede og gjenreise.
Kapittelet forbinder interessant nok slik tilbedelse med fornyelse av glad sabbatshelligholdelse. Vi har sett noen sammenhenger mellom sabbaten og hjelpetjenester,
men disse versene rommer begge deler i kallet til folket om å gi tilbedelsen ny kraft
og oppdage Guds velsignelse. Ellen White skriver at «de som holder Herrens sabbat,
skal drive et arbeid preget av barmhjertighet og godhet.» – Welfare Ministry, side
121.
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BARMHJERTIGHET OG TROSKAP
Da noen av de religiøse lederne kritiserte Jesus for at han spiste sammen med «syndere», siterte han profeten Hosea og ba dem om å se i Skriften hva Gud mente da han
skrev: «Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer» (Matt 9,13, se Hos 6,6).
Vi skal se at Jesus levde et liv i omsorg og tjeneste. Hans omgang med andre,
hans helbredelser og mange av lignelsene viste at dette var den beste måten å vise
Gud sin troskap på. De religiøse lederne var hans største kritikere, men de var også
gjenstand for hard kritikk. Som de religiøse på Jesajas tid trodde de at de hadde et
spesielt forhold til Gud i kraft av sine religiøse former, mens de utsuget de fattige
og ikke tenkte på de nødstedte. Tilbedelsen og livet var i utakt, og Jesus fordømte
hykleriet.

Les Mark 12,38–40. Virker Jesu ord om at de «eter enker ut av huset» malplassert
i listen, eller er det dette han prøver å si? Hvordan ville du forklare hvorfor «de skal
få desto hardere dom»?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Kanskje finner vi Jesu mest skremmende preken (spesielt for religiøse mennesker) i
Matt 23. Ikke nok med at han beskrev religionen deres som ikke å hjelpe dem som er
dårlig stilt i livet, han regnet slik religion som en ekstra bør. Jesus sa at de med sine
handlinger eller mangel på handling og omsorg «stenger himmelriket for menneskene» (Matt 23,13).
Som profetene i GT pekte også Jesus på gapet mellom religiøs praksis og den
uretten de godtok og hadde fordel av. «Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere
hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier
mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap» (Matt 23,23). Jesus tilføyde at
religiøs praksis ikke er galt i seg selv, men det kan ikke erstatte rettferdig behandling
av andre.
Hvordan kan vi unngå å tro at det er nok å ha og kjenne sannheten?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Til ettertanke

Les «Jes 58 – A Divine Prescription,» side 29–34 i Welfare Ministry; «Til advarsel
og formaning» i Alfa og Omega, bind 5, side 162–174 [DA 610–620].
«Da profeten understreket betydningen av praktisk gudsfrykt, gjentok han bare
det rådet som Israel hadde fått flere hundre år tidligere. ... Fra slekt til slekt gjentok
Herrens profeter disse formaninger med tanke på dem som stod i fare for å komme
inn i formalistiske vaner og glemme å vise barmhjertighet.» – Alfa og Omega, bind
3, side 154 [PK 326, 327].
«Jeg er bedt om å vise vårt folk til Jesaja 58. Les kapitlet nøye og forstå hva slags
tjeneste som vil gi liv i menighetene. Evangeliet skal frembæres både ved hjelp av
vår raushet og vårt arbeid. Når dere møter lidende som trenger hjelp, så hjelp dem.
Når dere finner dem som er sultne, så gi dem mat. Gjør dere dette, arbeider dere slik
Jesus gjorde. Mesterens hellige arbeid var et velvillig arbeid. La vårt folk overalt bli
oppmuntret til å delta.» – Welfare Ministry, side 29.

Spørsmål til drøftelse

1. Har du noen gang tenkt på det å gjøre rett og vise trofast kjærlighet som
tilbedelse? Hvordan kan dette endre din måte å vise omsorg for andre på?
Hvordan kan det endre din oppfatning av tilbedelse?
2. Hvordan kan vi unngå å forsømme «det som veier mer i loven» (Matt 23,23),
både hver for oss og som menighet? Har du eksempler på at du kan ha silt
bort myggen, men slukt kamelen (Matt 23,24)?
3. Hvorfor er hykleri en stor synd? Er det ikke bedre å la det se ut som om vi gjør
godt?
4. Hva har Guds visjon og iver for de fattige og nødstedte å si for ditt verdenssyn? Ville du få et annet syn på lokalnyhetene hvis du så og hørte med profetenes øyne og ører? Hvordan?

Sammendrag

Profetene var opptatt av ondskapen i landet, men de var spesielt opptatt av det onde
som ble begått av dem som kalte seg Guds barn og tilba som om Gud var deres
eiendom. For Jesus og profetene er tilbedelse uforenlig med urett, og slik religiøsitet
er hykleri. Den ekte tilbedelsen som Gud søker, innbefatter å motarbeide undertrykkelse og vise omsorg for de fattige og nødstedte.
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RE OPP SENG
Kinnie Aitorea (18), Salomonøyene

K

innie Aitorea var 18 da hun ble valgt til menighets• Betikama Adventist College har
søster på adventistenes internatskole i Salomonøy520 elever fordelt på fem jenteinterene. Hun var så glad. Pastoren fortalte Kinnie og en av
nater og seks gutteinternater.
de andre, Wendy, at de hadde en helt spesiell oppgave:
Finne ut om jentene på internatet trengte noe.
De satte i gang. Det var plass til 40 jenter i sovesalen.
Hadde de gode lakener, ulltepper og puter? Og hadde de klær og skolesaker? Noen trengte en
smule hjelp.
Så kom de til Mitlyn Todongas seng. Et tynt teppe lå sammenbrettet i fotenden. Ingen madrass. Verken laken eller pute. Hun hadde heller ikke den riktige hvite blusen og den lange, svarte
skjorta som jentene skulle ha.
Kinni og Wendy ville snakke med Mitlyn, men fikk vite at hun var på kortur til et museum i
hovedstaden. Dette var førsteåret hennes, hun gikk i 7. klasse og kom fra en annen øy. Foreldrene
var ikke adventister. De hadde prøvd å hjelpe henne, men pengene strakk ikke til.
Så sa jentene noe som gikk inn på Kinnie. De fortalte at Mitlyn gråt om nettene fordi andre
ertet henne med at hun var fattig. De sa: ”Hun har ikke engang en ordentlig seng. Hva gjør hun
her? Alle andre har bra seng.”
Kinnie og Wendy fortalte pastoren om Mitlyn. ”OK, vi skaffer madrass og klær,” sa han.
De dro til byen og kjøpte en fem cm tykk madrass så Mitlyn kunne ligge godt. De kjøpte også
et brunt laken og et teppe med små blomster, pute og et brunt putevar, hvit bluse og svart skjorte,
skrivepapir, penner, såpe, tannkrem og tannkost.
Da de kom hjem, redde Kinnie og Wendy sengen og la klærne og tingene på den.
Da Mitlyn kom tilbake fra korturen, ble hun forferdet. ”Hvem eier denne madrassen?” spurte
hun de andre. ”Den er din,” sa de. ”Hvem kom med den?” spurte hun. ”Kinnie og Wendy kom
med madrassen og klærne,” sa en annen.
Da Kinnie kom inn i internatet den kvelden, løp Mitlyn gråtende bort til henne. ”Jeg hadde
aldri trodd at noen ville kjøpe meg madrass og klær,” sa hun. ”Det er stort, det dere har gjort. Far
blir så glad!”
Kinnie var glad, hun også. Hun skjønte at Gud har en plan om at vi skal hjelpe hverandre.
”Det er OK,” sa Kinnie og omfavnet Mitlyn. ”Å hjelpe andre er Guds verk.”
Takk for at dere hjelper andre med misjonsgavene.
Du kan se Kinnie her: bit.ly/Kinnie-Aitorea
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Jesus og de som lider nød

Bakgrunnsstoff

Luk 1,46–55; 4,16–21; 7,18–23; Matt 12,15–21; Matt 21,12–16; Mark 11,15–19;
Jes 53,3–6.

Minnevers

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap
for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få
synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren (Luk
4,18.19).

Da Jesus kom, var det blant annet for å vise oss Gud. Det gjorde han med sin lære,
sitt offer og sitt liv. Mye av det han gjorde, førte til endringer i folks liv.
Denne siden av Messias’ virke var forutsagt i GT, av Jesu mor Maria og av Jesus
selv da han forklarte sitt oppdrag i sin første omtalte preken (Luk 4). Dessuten brukte evangelienes forfattere ofte sitater fra profetene når de forklarte det Jesus gjorde.
De så Jesus som en som videreførte tradisjonen fra profetene, også medfølelsen med
de fattige og undertrykte.
Men de religiøse lederne så Jesus som en trussel. De fikk ham arrestert, stilt
for retten og korsfestet. I Jesus vet Gud hvordan urett kjennes – og i hans død ble
ondskapens grusomhet avslørt. Men i oppstandelsen seiret han på vegne av livet,
godheten og frelsen.
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Søndag

MARIAS SANG
Tenk deg situasjonen: Maria hadde fått budskapet fra engelen Gabriel bare noen
dager før. Han hadde sagt at hun skulle bli mor til Jesus, Den høyestes sønn. Hun har
ikke fortalt det til noen, men hun besøker Elisabet, en eldre slektning, som også skal
ha et mirakelbarn. Med Åndens innsikt vet Elisabet allerede hva Maria har å fortelle,
og sammen feirer de Guds løfter og godhet.

Les Luk 1,46–55. Legg merke til blandingen av lovprisning mellom det som bare

var ment til henne – «for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige» (Luk
1,49) – og det mye mer generelle. Hvorfor bør vår lovprisning og tilbedelse av Gud
favne både det personlige og det generelle?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Dette er en bemerkelsesverdig sang som kunne passe godt blant salmene eller profetenes skrifter. Maria er full av undring og takknemlighet. Hun har sett Gud arbeide
i sitt eget liv, men hun er også klar over ringvirkningene av hans plan for sitt folk og
for menneskeheten.
Maria ser imidlertid ikke på Gud bare som mektig og verdig vår pris, han er
også barmhjertig og har en svakhet for de ydmyke, de underkuede og de fattige.
Engelen hadde knapt dratt etter å ha kunngjort «det gode budskapet» om at Maria
skal bli mor før hun sang: «Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave.
Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg» (Luk
1,52.53).
Helt i begynnelsen av historien om Jesu liv på jorden omtales han som hersker
(Luk 1,43) – men som hersker over et annet slags rike. Mange kommentatorer
har beskrevet det Gudsriket Jesus kom for å grunnlegge, som et «opp ned-rike»
sammenlignet med denne verdens riker og den måten samfunnet var ordnet på. I
beskrivelsene av Jesu rike er verdens mektige og rike blitt de minste, og de fattige og
undertrykte settes fri, mettes og løftes opp.
Hvis kirken skulle være et bilde på Guds rike, hvor godt eksemplifiserer den det
«opp ned-riket» som Maria beskrev? Hvordan kan man fremstille det uten å gjøre
urett mot de rike og mektige, for de var jo også gjenstand for Kristi kjærlighet?
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JESU MÅLSETNING
Kanskje var det dagens tekst, eller kanskje valgte Jesus versene med overlegg (Jes
61,1.2) i den rullen han ble bedt om å lese fra. Men det var ingen tilfeldighet at disse
versene var teksten for hans første offentlige preken. Det er heller ingen tilfeldighet
at historien om Jesu korte preken: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere
hørte på» innleder Lukas’ beretning om Jesu offentlige virke (Luk 4,21).
Jesus fortsetter tonen fra Marias sang om et «opp ned-rike» idet han begynte å
sette det ut i livet i sitt virke. Jesus – og Lukas i fortellingen om Jesus – brukte Jesajas profeti til å forklare hva Jesus gjorde og skulle gjøre, men det var også et uttrykk
for det Maria hadde beskrevet 30 år tidligere. De fattige, de lidende og de undertrykte står i fokus og tar imot de gode nyhetene som Jesus forkynte.
Han brukte versene fra Jes 61 som idégrunnlag. Hans oppdrag skulle være både
åndelig og praktisk, og han ville vise at det åndelige og praktiske ikke står så langt
fra hverandre som vi iblant tror. For Jesus og disiplene var fysisk og praktisk omsorg
for mennesker i hvert fall en del av den åndelige omsorgen.
Sammenlign Luk 4,16–21 og 7,18–23. Hvorfor svarte Jesus slik? Hvordan vil du
svare på lignende spørsmål om Jesus som Messias og Gud?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Da Jesus sendte ut disiplene, fikk de et oppdrag som var i tråd med dette oppdraget.
De skulle kunngjøre at «himmelriket er kommet nær» (Matt 10,7), og han utdypet
det: «Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi
som gave det dere fikk som gave» (Matt 10,8). Deres tjeneste i hans navn skulle
avspeile og iverksette verdiene og prinsippene for hans tjeneste og det riket han
innbød folk til. Disiplene skulle også ta del i Jesu oppdrag med å styrke de svakeste
og fortapte.
Hvordan balanserer vi dette arbeidet med oppgaven å forkynne de tre englebudskapene? Hvorfor må alt vi gjør, være forbundet med forkynnelsen av sannheten
for vår tid?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JESUS HELBREDER
Evangeliene har mange fortellinger om Jesu mirakler, spesielt helbredelser. Som
Jesaja hadde profetert, helbredet han de blinde og satte fri dem som var fanget av
sykdom, noen ganger etter mange års lidelse (f.eks. Mark 5,24–34; Joh 5,1–15). Men
han gjorde mer: Lamme gikk igjen, og spedalske ble helbredet – ikke bare med ord,
men han rørte ved dem enda de var «urene». Han konfronterte demoner som hadde
besatt folk på sinn og kropp, og han vekket opp døde.
Man skulle tro disse miraklene ble gjort for å skaffe tilhørere og bevise hans
makt for tvilerne og kritikerne. Men så enkelt er det ikke. Jesus ga ofte den som ble
helbredet, beskjed om ikke å si det til noen. De holdt det neppe for seg selv likevel,
men Jesus ville ikke at miraklene skulle være noen oppvisning. Endemålet var at
folk skulle finne frelsen.
Jesu helbredelser var også uttrykk for hans medfølelse. Forut for miraklet da 5000
ble mettet, skriver Matteus: «Da han nå gikk i land, fikk han se en stor folkemengde.
Han fikk inderlig medfølelse med dem og helbredet de syke blant dem» (Matt 14,14).
Jesus følte smerten hos dem som led, og gjorde det han kunne for å hjelpe dem han
kom i kontakt med.

Les Jesajas profeti i Matt 12,15–21. Hvordan sier Jesaja og Matteus at Jesus gjorde
noe mer enn å helbrede noen få syke – eller til og med noen få hundre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Hvert mirakel Jesus gjorde, var et tegn på hans guddommelighet. Han gjorde
nettopp de gjerninger som det var forutsagt at Messias skulle utføre. Men for
fariseerne var disse barmhjertighetsgjerninger direkte anstøtelige. De jødiske ledere
så med hjerteløs likegyldighet på menneskelig lidelse. I mange tilfeller var deres
egoisme og tyranni årsak til den lidelse som Jesus lindret. Slik ble hans mirakler en
bebreidelse mot dem.» – Alfa og Omega, bind 4, side 349 [DA 406].
Jesu helbredelser var uttrykk for medfølelse og rettferd. Men de var ikke et mål i
seg selv. Han gjorde det for å føre folk til evig liv (Joh 17,3).
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HAN RYDDET TEMPLET
Når vi leser om Jesus i evangeliene, ser vi ofte den milde Jesus – omsorgen for de
syke og barna, historiene om å lete etter det tapte og ordene om Guds rike. Det kan
være derfor historier om at han taler skarpt til tidens religiøse ledere og deres skikker, overrasker oss.

Les Matt 21,12–16; Mark 11,15–19; Luk 19,45–48 og Joh 2,13–17. Hva betyr det at
disse ganske like historiene forekommer i alle evangeliene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er ingen overraskelse at hendelsen er med i alle evangeliene. Den er full av
drama, handling og lidenskap. Jesus følte sterkt at denne bruken av templet var en
krenkelse av alt det ofringene sto for: hans død for verdens synd i vårt sted!
Slike direkte handlinger inngår i den profetiske tradisjon. Dette antydes i alle
evangeliene hvor enten Jesus eller forfatterne sitere fra Jesaja, Jeremia eller Salmene
for å forklare det som skjer i denne historien. Folket så Jesus som en profet (Matt
21,11) og kom til ham da han helbredet og underviste i templet etter å ha drevet ut
handelsmennene og pengevekslerne. Mange fant legedom i hans berøring, og håpet
vokste da de lyttet til det han sa.
De religiøse lederne skjønte også at Jesus var en profet – som truet deres makt og
stilling i samfunnet. Derfor ville de drepe ham, slik deres forgjengere hadde rottet
seg sammen mot profetene (Luk 19,47.48).
Hvordan kan vi gjøre vårt til at vår lokale menighet aldri blir et sted som trenger
det samme som templet trengte på Kristi tid? Hvordan kan vi unngå disse åndelige farene? Hvilke farer?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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KRISTI KORS
Gud ser og hører de fattiges og undertryktes rop. I Jesus har Gud opplevd og utholdt
det verste av verdens umenneskelighet, undertrykkelse og urettferdighet. Enda så
mye medfølelse og godhet som Jesus viste i sitt liv og virke, var hans død et resultat
av hat, sjalusi og urett.
Fra Jesu fortvilte bønner i Getsemane, til pågripelsen med tortur, spott, korsfestelse og død, utholdt han store smerter, grusomhet, ondskap og undertrykkelse. Alt
dette ble verre av at han som led, var uskyldig, ren og god: Han «ga avkall på sitt
eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset» (Fil 2,7.8). I lys
av frelseshistorien ser vi skjønnheten i Jesu offer for oss, men vi skal ikke glemme
den lidelse og urett han ble utsatt for.

Les Jes 53,3–6. Hva sier dette om det som skjedde med Jesus, den uskyldige som

led for de skyldige? Hvordan gjør dette det lettere å forstå hva han gjennomgikk på
våre vegne?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Jesus vet Gud hvordan ondskap og urett føles. Det er uhørt at en uskyldig henrettes, og mordet på Gud er enda mer uhørt. Han har gjort seg så til ett med oss
at vi ikke kan tvile på hans empati, medfølelse og trofasthet: «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). For en åpenbaring av Guds karakter! Hvordan skal man kunne fatte det gode budskapet om Gud som korset forteller?
Hvorfor må Jesu død som stedfortreder for oss og dem vi hjelper, få være sentrum
for alt vi gjør for Herren, spesielt når vi hjelper de nødstedte?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «In the Footsteps of the Master,» side 117–124 i Welfare Ministry; «I tjeneste for
andre» i Helse og livsglede, side 21–34 [MH 29–50]; «I sitt tempel» i Alfa og Omega,
bind 5, side 140–152 [DA 589–600] og «Fra Herodes til Pilatus» i samme, side
273–294 [DA 723–740].
«I sitt ord har Gud gjort det klart at han vil straffe dem som overtrer hans lov. De
som innbiller seg at han er for barmhjertig til å øve rettferdighet mot syndere, behøver bare å kaste et blikk på Golgatas kors. At Guds syndfrie Sønn måtte dø, viser at
‘syndens lønn er døden’, og at ethvert brudd på Guds lov medfører rettferdig straff.
Den syndfrie Kristus ble gjort til synd for menneskene. Han bar skylden for
overtredelse, og måtte tåle at Faderen skjulte seg for ham, til hans hjerte brast og han
døde. Dette store offeret ble gitt for at syndere skulle bli frelst. Ikke på noen annen
måte kunne menneskene unngå straffen for synd. Enhver som avslår å få del i forsoningen som kostet så mye, må selv ta syndens skyld og straff.» – Alfa og Omega,
bind 8, side 51 [GC 539, 540].

Spørsmål til drøftelse

1. Les sitatet ovenfor. Snakk om urettferdighetens virkelighet: Den uskyldige lider
de skyldiges straff! Hvorfor er det viktig å ha denne sannheten klart for øye?
2. Jesus gikk aldri inn for politiske reformer for å skape det «riket» han talte om.
Historien er full av historier om folk som har brukt vold og undertrykkelse for
å hjelpe de underkuede. Ofte erstattet de et urettferdig regime med et annet.
Vi kan og bør samarbeide med myndighetene for å hjelpe de fattige, men
hvorfor må vi alltid være forsiktige med å bruke politikk for å oppnå disse
målene?
3. Tenk på hva frelsesplanen innebar. Jesus, den rettferdige, led for de urettferdige – for hver og en av oss. Hvorfor bør dette store offeret gjøre oss til nye
mennesker i Kristus?

Sammendrag

Evangeliene innleder og forklarer Jesu virke med henvisning til profetenes arbeid.
Godt nytt til fattige, frihet for undertrykte og helbredelse for syke ble forkynt som tegn
på Messias – og preget hele Jesu virke. Men da han døde, led han også urettferdig og
beseiret det verste av syndige menneskers umenneskelighet. Takket være hans urettferdige død for oss kan vi få tilgivelse for våre synder, og vi har løftet om evig liv.
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SABBATSARBEID
Ny-Caledonia

S

ophie Buama ble adventist og aksepterte sabba• De første adventistmisjonærene
ten som hviledag. Men hun sluttet ikke i jobben.
på øygruppa var kaptein G.F. Jones
Arbeidsdagene var tirsdag til fredag i kjøpesenteret i
og hans kone, som kom til Noumea i
landsbyen Mebuet på den lille øya Maré.
Ny-Caledonia i 1925.
Sophie likte ikke å arbeide på sabbaten. Hun skulle
stenge butikken kl. 19, og solen gikk ned mellom 17.30
og 18.45, alt etter årstida. Men hun ville ikke slutte, for det var ikke mange jobber på øya, og hun
var familiens forsørger. Så hun ba Gud om å få en annen arbeidstid.
En fredag ringte Celine, som passet butikken på lørdagene. Hun var i hovedstaden Noumea og
fikk ikke billett hjem. ”Kan du ta over for meg i morgen?” ”Nei, i morgen skal jeg i kirka, det vet
du da,” sa Sophie.
Litt etter fikk Sophie SMS fra eieren av supermarkedet. ”Du må åpne butikken i morgen.” Sophie SMS-et tilbake: ”Nei, i morgen er min helligdag.” Eieren svarte: ”Ikke noe problem. Steng.”
På søndag var medarbeideren fremdeles borte, så Sophie åpnet butikken. Eieren kom på jobb
og var rasende: ”Butikken har aldri vært stengt på lørdag, og det må aldri skje igjen,” sa hun.
Sophie minnet henne om sin tro og sa: ”Vil du sparke meg, så får du bare gjøre det.”
Sophie fikk beholde jobben. Noen uker senere fikk hun fri fire dager til å dra til hovedstaden
med sin datter. Men da hun kom hjem, sa eieren at hun måtte ta igjen det tapte. To av dagene var
sabbater.
Sophie prøvde å bytte med sin medarbeider, men eieren insisterte på at hun skulle gjøre det.
Sophie arbeidet begge sabbatene. Det gjorde vondt. Hun hadde vanskelig for å sove om nettene.
Fortvilet ba hun: ”Gud, hjelp meg å få fri på sabbaten.” Hun ba menigheten om å be også.
Noen dager senere kunngjorde eieren et nytt arbeidsprogram. Sophie hadde arbeidet mye overtid og kostet eieren mye ekstra. ”Fra nå av skal du arbeide søndag til onsdag,” sa eieren.
Sophie fortalte det gledesstrålende til sin mann.
Nå tjener hun mindre enn før, men det er fint. Hun kan tilbe på sabbaten. ”Lønnen er ikke
viktig, men tiden med Gud er viktig,” sa hun.
For tre år siden gikk en del av offeret 13. sabbat til å bygge to barnesabbatsskoleklasser på
Maré, en av dem i Sophies menighet. Takk for gavene.
Du kan se en video om Sophie her: bit.ly/Sophie-Buama
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Den minste av disse

Bakgrunnsstoff

Matt 5,2–16.38–48; Rom 12,20.21; Luk 16,19–31; 12,13–21; Matt 25,31–46.

Minnevers

Og kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av
disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (Matt 25,40).

Etter å ha sett at Jesus levde et liv i omsorg for andre, skulle man forvente at han
også hadde mye å si om omsorg. Det hadde han.
Jesu lære er praktisk, fokusert på hva det vil si å leve som et Guds barn. Han
oppfordrer oss til rettferdige handlinger, godhet og barmhjertighet. Følger vi hans
eksempel, vil vi hjelpe andre.
Jesus talte også om himmelriket. Han beskrev det som en realitet vi kan være en
del av her og nå. Det er en livsstil med andre prioriteringer og verdier og moral enn i
jordiske riker. Jesu lære er oppskriften på dette riket, og den fokuserer på hvordan vi
tjener Gud og dermed forholder oss til andre. Vi ser også at det å hjelpe andre er en
tjeneste vi gjør Gud.
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INNLEDNING TIL BERGPREKENEN
Jesu lengste tale – eller læresamling – er Bergprekenen. De tre kapitlene om livet i
Guds rike begynner med det idégrunnlaget som har fått navnet saligprisningene.

Les Matt 5,2–16 (se også Luk 6,20). Hva er felles for de ni verdiene eller mennesketypene som Jesus kaller «salige»?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ordene har en dyp åndelig anvendelse, men vi må ikke overse det praktiske innholdet. Jesus talte om å se fattigdommen i oss selv og i vår verden. Han talte også om
rettferdighet, ydmykhet, barmhjertighet, fred og renhet i hjertet. Vi bør merke oss
den forskjellen som disse egenskapene vil gjøre i vårt liv og i verden når vi lever
dem. En praktisk lesning understrekes av Jesu oppfordring om å være salt og lys i
verden (Matt 5,13–16).
Riktig brukt vil salt og lys gjøre en forskjell. Salt får frem smaken og bevarer
mat, det er et symbol på det gode vi bør tilføre våre omgivelser. Og lyset fordriver
mørket, avslører hindringer og farer, gjør huset eller byen tryggere og er noe man
kan navigere etter, også på avstand. Som lyset skinner i mørket, sa Jesus, «slik skal
deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og
prise deres Far i himmelen!» (Matt 5,16).
Både salt og lys peker på vårt ansvar for å påvirke og høyne livet for omgivelsene
våre. Vi er salt og lys når vi lever slik at vi sørger når det er på sin plass, har et rent
hjerte, viser ydmykhet og barmhjertighet, skaper fred og utholder undertrykkelse.
Så Jesus innleder talen med å oppfordre oss til å leve ut hans rikes «undervurderte
verdier».
Hvordan er menigheten din salt og lys der du bor? Hvordan er stedet ditt et bedre
sted fordi menigheten er aktiv der? Og hvilken forskjell ville det gjøre for folk
hvis menigheten ble nedlagt?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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OVERVINNE ONDT MED GODT
Når vi ser på Jesu lære, bør vi huske hvem han talte til og deres omstendigheter. Det
var kommet store folkemengder til Jesus fra områdene der han hadde vært (Matt
4,25; 5,1). De fleste var vanlige mennesker, som slet under romeråket, men noen var
rådsherrer og religiøse ledere. Tilværelsen var ofte besværlig. Folk hadde få alternativer og slet med høye skatter og religiøse tradisjoner.
Jesus var opptatt av å gi dem et godt liv, et liv med verdighet og mot uansett
omstendigheter. Matt 5,38–48 er et eksempel på dette. Anvisningene «vend også
det andre kinnet til» og «la ham få kappen også» er så velkjent at de er blitt klisjeer.
Men selv om alle kjenner dem, er det radikale handlinger og holdninger.
Mange av lytterne kjente situasjonene. De ble ofte utsatt for overlast fra sine
«overordnede» eller herrer. Ofte var de gjeldsslaver og måtte gi fra seg det de hadde
til utleiere og långivere. Romerske soldater presset dem til gratisarbeid. Jesus lærte
dem å reagere med integritet og behandle undertrykkerne bedre enn fortjent. Slik
slapp de å miste sin egen menneskelighet. Når undertrykkerne brukte makt, sto det
folket fritt å velge hvordan de ville reagere, og med ikke-voldelig motstand og en
raus reaksjon ble undertrykkelsens ondskap og urettferdighet avslørt.
Sammenlign Matt 5,38–48 med Rom 12,20.21. Hvordan skal vi leve etter disse radikale prinsippene?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus oppsummerte «loven og profetene» – alle de hellige skriftene i GT – med
ett enkelt prinsipp som er blitt kjent som den gylne regel: «Alt dere vil at andre
skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem» (Matt 7,12). Hvordan kan
du her og nå prøve å gjøre det han befaler oss, koste hva det koste vil?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DEN BARMHJERTIGE SAMARITANEN
Les Luk 10,25–27. Den lovkyndige kom med en standard oppsummering av GTs
bud om et liv Gud har glede av. Hvordan er de to budene forbundet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når Jesus ble utspurt, avsluttet han ofte med noe annet enn det spørreren var ute
etter. Som respons på budet i 3 Mos 19,18 om å «elske din neste som deg selv»,
brukte religiøse mennesker ofte tid og krefter på å stramme inn omfanget og grensene for «neste-prinsippet».
Jesus hadde prøvd å utvide disiplenes forståelse av begrepet og sa at de ikke bare
skulle elske naboene, men gjøre godt mot alle: «Men jeg sier dere: Elsk deres fiender,
velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem
som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige
og urettferdige» (Matt 5,44.45).
Men da en ekspert på det religiøse lovverket prøvde å sette Jesus på prøve, stilte
han det mye omtalte spørsmålet: «Hvem er så min neste?» (Luk 10,29). Da fortalte Jesus historien om den barmhjertige samaritanen, men det endelige svaret på
advokatens spørsmål var ikke å definere begrepet «neste». I stedet sa Jesus egentlig:
«Gå og vær neste for alle som trenger din hjelp» (Luk 10,36.37).

Les Luk 10,30–37. Hva skal man legge i kontrasten mellom de tre som ser at mannen i veikanten trenger hjelp?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesu skarpeste kritikk gjaldt ofte de «religiøse» som brydde seg lite om andres
lidelser. «I fortellingen om den barmhjertige samaritan fremstiller han innholdet
i sann gudsfrykt. Han viser at den ikke består av systemer, trosbekjennelser eller
ritualer, men i kjærlighetsgjerninger, det å gjøre mest mulig godt for andre, og i ekte
barmhjertighet.» – Alfa og Omega, bind 5, side 55 [DA 497].
Jesus peker på en outsider for å vise hva Guds kall er for alle som sier de er hans
etterfølgere. Når vi kommer til Jesus og spør hva vi skal gjøre for å arve det evige
liv, sier han at vi skal gå og være neste for alle nødstedte.
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DEN RIKE MANNEN OG LASARUS
I denne lignelsen (Luk 16,19–31) sammenligner Jesus en rik og en lutfattig mann. I
et land uten sosialomsorg, sykehus eller suppekjøkken var det vanlig at de som led
nød (funksjonshemmede og annerledes nødstedte), tigget utenfor de rikes hus. Man
forventet at de var gavmilde og delte litt av rikdommen for å lette lidelsene. Men
her viste den rike «det selviske menneskets likegyldighet overfor sin lidende bror.»
– Ord som lever (2006), side 182 [COL 261]. I livet forble deres respektive omstendigheter uendret, men i døden, etter Guds dom, byttet de plass.

Les Luk 16,19–31 og Luk 12,13–21. Hva er likt og ulikt, og hvilken lærdom inneholder begge historiene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ingen av tekstene beviser at mennene ble rike av å gjøre noe galt. Kanskje hadde de
jobbet hardt, vært dyktige forvaltere og blitt velsignet av Gud. Men noe gikk galt
med innstillingen til livet, Gud, penger og andre mennesker, og det fikk store og
evige følger.
Historien om den rike mannen og Lasarus benytter populære bilder fra Jesu tid.
Den viser at de valgene vi gjør her i livet, har følger for det neste. Vår reaksjon på
dem som ber om eller trenger vår hjelp, avslører våre valg og prioriteringer. Som
«Abraham» påpeker overfor den lidende rike mannen, gir Bibelen mer enn nok
veiledning til et bedre valg: «De har Moses og profetene, de får høre på dem» (Luk
16,29).
Jesus lærte at rikdommens fristelser – om man har mye, holder det for seg selv
eller jakter på overflod – kan føre oss bort fra hans rike, bort fra andre og inn i selvopptatthet og egoisme. Jesus ba oss søke hans rike først og dele velsignelsene våre
med omgivelsene, især dem som lider nød.
Hvordan kan du unngå at penger eller pengebegjær forvrenger ditt syn på vårt
fokus her i livet?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EN AV DISSE MINSTE
En annen gang Jesus besvarte et spørsmål ganske annerledes enn forventet, finner
vi i talen i Matt 24 og 25. Disiplene kom og spurte om ødeleggelsen av templet i
Jerusalem og tiden for Jesu gjenkomst (Matt 24,1–3). Avslutningen av Jesu lange
svar på spørsmålet handler om å mette de sultne, gi drikke til de tørste, be hjem
fremmede, kle de nakne, ta seg av de syke og besøke dem som er i fengsel. Han sa:
«Det dere gjorde (eller ikke gjorde) mot én av disse mine minste søsken, har dere
gjort mot meg» (Matt 25,40.45).
Dette er knyttet til spørsmålene som innledet denne undervisningen som et bilde
på den endelige dom. I Matt 24 ga Jesus flere direkte svar på disiplenes spørsmål.
Han talte om tegn og advarsler om ødeleggelsen av Jerusalem og verdens ende, men
han understreket behovet for å «våke» og leve et godt liv i lys av løftet om hans annet komme. I første del av Matt 25 viser historien om de kloke og uforstandige jomfruene at man må være forberedt på en uventet eller forsinket gjenkomst. Historien
om de tre tjenerne viser behovet for å leve godt og produktivt mens man venter, og
lignelsen om sauene og geitene viser hva Guds folk bør være opptatt av.

Les Matt 25,31–46. Hva sier Jesus? Hvorfor er ikke dette frelse ved gjerninger?
Hva vil det si å ha en frelsende tro?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesu uttalelse – at når vi tjener andre, gjør vi det mot ham – bør farge våre relasjoner
og holdninger. Tenk å kunne be Jesus til kvelds eller besøke ham på sykehuset eller i
fengselet. Det er det vi gjør når vi gjør det for andre. Fantastisk!
Les Jesu ord i disse versene. Hvordan forstår vi dette at han praktisk talt setter
likhetstegn mellom seg og de sultne, de nakne og de innesperrede? Hvordan
forplikter det?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Les «Hvem er min neste?» i Alfa og Omega, bind 5, side 55–62 [DA 497–505];
«Kristendom i hverdagen» i samme, side 192–197 [DA 637–641]; «En dyp kløft» i
Ord som lever (2006), side 182–191 [COL 260–271] og sidene 249–258 [376–389].
«Jesus rev ned egenkjærlighetens og nasjonalstolthetens skillevegg, og han forkynte
at vi skal elske alle mennesker. Han løfter menneskene opp fra egenkjærlighetens
snevre krets, og fjerner alle nasjonale grenselinjer og all kunstig klasseforskjell
i samfunnet. Han gjør ingen forskjell på naboer og fremmede, på venner og
fiender. Han lærer oss at et menneske i nød er vår neste, og at hele verden er vår
misjonsmark.» – I naturens tempel, side 47 [MB 42].
«Grunnlaget for den gylne regel er også den kristnes grunnlag, og alt som krever
noe mindre, er bare et bedrag. En religion som gir deg rett til å forakte mennesker
som Jesus satte så høyt at han ga sitt liv for dem, en religion som tillater oss å være
likegyldige overfor menneskenes nød og lidelse og rettigheter, er en falsk religion.
Når vi ikke bryr oss om de krav de fattige, lidende og syndige har, er vi forrædere
mot Jesus. Kristendommen har så liten kraft i denne verden, fordi mange av dem
som bekjenner seg til Jesu navn, fornekter ham i sitt daglige liv og sin karakter.»
– I naturens tempel, side 136 [MB 136, 137].

Spørsmål til drøftelse

1. Hvilken av tekstene vi har studert denne uka liker du best? Hvorfor?
2. Hvorfor er en tro som «tillater oss å være likegyldige overfor menneskenes
nød og lidelse og rettigheter, en falsk religion»? Hvorfor må vi unngå den fellen det er å tenke at vi har «sannheten» og at det er alt som teller?
3. Hvordan viser versene i torsdagens avsnitt hva det vil si å ha «sannheten»
også innebærer?

Sammendrag

Jesu lære viser en annen måte å leve på for dem som tilhører Guds rike. Jesus bygget
på GTs skrifter da han gjentok og utvidet fokuset på omsorg for de fattige og undertrykte og understreket at hans barn vil være preget av medfølelse og barmhjertighet
mens de venter på hans gjenkomst.
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ENGLER I STORMEN
Annie Paama (48), Ny-Caledonia

A

nnie Paama vokste opp som adventist i Ny-Caledonia, men forlot menigheten som 16-åring
og flyttet inn med kjæresten Leonce. De fikk to barn.
Leonce drakk, og de kranglet. Iblant slo han barna. En kveld hørte Annie Leonce rope på vei
opp mot huset. Hun skjønte at han var full. Det regnet litt, man ventet at orkanen Erika skulle
hamre inn over dem den natta.
Annie ville ikke sitte værfast med en full voldsmann, så hun grep treåringen og sønnen på åtte
måneder og fikk dem inn i bilen. Hun kjørte til bensinnåla viste tom tank før hun parkerte under
et tre.
Vinden rev i bilen og det ble kaldere. Hun hadde glemt tepper. Barna sov. For første gang på
turen tenkte hun på Gud. ”Pass på oss i natt, Gud, hvis du finnes,” sa hun.
Trettheten overmannet henne. Hun lente seg bakover og så ut av vinduet. Der ble skyene rullet
sammen og himmelen åpnet seg. Skjelvende så hun opp. Engler hastet frem og tilbake på himmelen. Kanskje kunne hun se Guds trone? Hun strakte hals, men så rullet skyene på plass igjen. En
diger taustige falt ned mot bilen. Tre engler kom, hvite som snø. En stilte seg foran bilen, to andre
på sidene. Annie skalv av redsel. Så kjente hun at bilen vugget. De fyltes av varme. Hun følte en
dyp fred og sovnet. Hun våknet av fuglesang. Stigen kom ned igjen og englene forsvant oppover.
Annie begynte å riste av kulde. Da storheten i det som hadde skjedd, gikk opp for henne,
overga hun seg til Jesus. ”Jeg går aldri tilbake til det verdslige livet igjen, jeg lover å leve for
deg,” ba hun.
Det var nok bensin til å komme til morens hus. Moren tok imot henne med åpne armer og ga
henne penger til drivstoff.
Huset sto da hun kom hjem. Hun rev ned bilder av Bob Marley og cannabis fra veggene, rasket
sammen smykkene og kastet dem i peisen. De brant ennå da Leonce kom. Hun fortalte at hun
hadde tatt imot Jesus.
”Hvor var du og barna?” sa han. ”Det var tomt her da jeg kom.” Annie fortalte om fylleropene
hans og at hun hadde flyktet. Leonce ristet på hodet. ”Det var ikke meg. Jeg drakk ikke i går.”
Annie holdt løftet om å tjene Gud, og hun giftet seg med Leonce. Hun ble menighetssøster og
har vært det i ti år. Da Leonce fikk høre om englene, sluttet han å slå, og Annie ber om at han må
bli døpt.
Takk for gavene 13. sabbat for tre år siden, da vi bygget to barnesabbatsskolerom på Maré, en
av øyene i Ny-Caledonia.
Du kan se en video om Annie her: bit.ly/Annie-Paama
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Tjeneste i menigheten i NT

Bakgrunnsstoff

Apg 2,42–47; 4,32–37; Matt 25,38.40; Apg 9,36; 2 Kor 8,7–15; Rom 12; Jak 2,1–9.

Minnevers

En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår Far, er å hjelpe enker og
foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden (Jak 1,27).

Misjonsbefalingen (Matt 28,18–20) er blant Bibelens mest kjente tekster. Versene
kalles gjerne vår målsetning og har gitt inspirasjon til utallige misjons- og evangeliseringsprosjekter. Inspirert av disse versene har kristne mennesker utbredt
evangeliet over hele verden.
Hva sa Jesus i misjonsbefalingen? Å gjøre til disipler, døpe og lære dem å «holde
alt det jeg har befalt dere» (Matt 28,20). Og mye av det Jesus befalte oss, har å gjøre
med å ta seg av dem som lider nød, har det vondt eller ikke klarer å ta vare på seg
selv. Vi skal huske at for Jesu første disipler var ikke dette noen ny oppgave, som
de ikke hadde hørt eller sett før, men mer en videreføring av oppdraget han hadde
arbeidet med blant dem. Denne siden av Jesu lære ser vi tydelig i kirkens liv som en
del av oppfyllelsen av misjonsbefalingen.
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Søndag

ET NYTT FELLESSKAP
Etter Jesu himmelfart og Den hellige ånds komme på pinsedagen, vokste gruppen
av troende raskt og dannet den første menighet, et nytt samfunn blant Jesu tilhengere som først ble ledet av de opprinnelige disiplene. Men det nye fellesskapet var
ikke bare noe de fant på. Det bygget på Jesu lære og virke og hentet inspirasjon fra
jødenes gamle skrifter.

Les Apg 2,42–47 og 4,32–37. Hva er det sentrale i disse beskrivelsene av det første menighetsfellesskapet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Israelittene ser ikke ut til noen gang å ha levd ut planen om et rettferdig og raust
samfunn, men den første menighet tok det på alvor at: «Det skal ikke finnes noen
fattige hos deg» (5 Mos 15,4). Et av de praktiske uttrykkene for deres tro var å dele
det de hadde – til og med selge jord og bidra med de midlene det ga (Apg 4,34–5,2)
– for å hjelpe trossøsken og være til velsignelse for dem som sto utenfor det nye fellesskapet, især ved hjelp av helbredelser (Apg 3,1–11; 5,12–16).
Likevel var det ikke et utopisk fellesskap. Da antallet troende økte, ble det uro om
fordelingen av ressursene, særlig når det gjaldt utdelingen av mat til enker (Apg 6,1).
Disiplene var de naturlige lederne, men ønsket å fokusere på forkynnelsen. For å
håndtere situasjonen, måtte man omorganisere.
Dermed ble sju personer satt til å ta seg av praktiske anliggender. Dette var kanskje den første erkjennelsen av de ulike tjenestene og evnene som skulle til i kirken.
Samtidig viste det betydningen av praktisk tjenersinn i kirkens liv og vitnesbyrd.
«Fromheten og rettferdigheten, som var rettesnorer for dem som ledet Guds folk
mens Moses og David levde, gjaldt også for dem som fikk overoppsynet med den
nyorganiserte menigheten i evangeliets tidsalder.» – Alfa og Omega, bind 6, side 67
[AA 95].
Prøv å forestille deg hvordan det må ha vært i den første menighet. Hvordan kan
vi gjenspeile de samme prinsippene i dag?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DORKAS’ TJENESTE OG VITNESBYRD
Da kirken fikk større utbredelse – som Jesus forutsa – «i Jerusalem og hele Judea, i
Samaria og helt til jordens ende» (Apg 1,8), tok nye troende del i hans tro og tjeneste.
Blant dem var Dorkas – også kjent som Tabita – i byen Jaffa. Hun tok på alvor det
Jesu sa om at når hun kledde de nakne, gjorde hun det for Jesus selv (Matt 25,38.40).

Les beskrivelsen av Dorkas og hennes arbeid i Apg 9,36. Hvordan kan ditt liv og
tjeneste sammenfattes? Hvordan vil du gjerne omtales?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det ser ut til at Dorkas’ tjeneste var slik at beskrivelsen av henne som «disippel»
(Apg 9,36) og hennes trofasthet, energi og fokus på andre var kjent også utenfor
hjembyen.
Peter besøkte byen Lod ikke langt unna, og folk i Jaffa ba ham om å komme etter Dorkas’ altfor tidlige død (Apg 9,37–41). Da Peter kom til Jaffa, ble han møtt av
mange som Dorkas hadde hjulpet. De viste ham klærne hun hadde sydd og sa sikkert
mye om hvordan hun hadde hjulpet dem og andre.
Det at Peter ba for Dorkas og Gud ga henne livet tilbake, er ingen garanti for at
det vil gå slik for alle som lever i tjeneste for andre. Dorkas var jo allerede blitt syk
og hadde utåndet, og diakonen Stefanus var blitt den første martyren (Apg 7,54–60).
Et liv i tjeneste er ikke et problemfritt liv, iblant kan det også være hardere enn vanlig.
Men her brukte Gud erkjennelsen av hans kjærlighet og makt i Dorkas’ liv og død
til å gjøre et sterkt inntrykk på folk i Jaffa: «Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange
kom til tro på Herren» (Apg 9,42).
Ville ditt bidrag ha blitt gjenstand for sorg og savn hvis du skulle dø, slik Dorkas’
tjeneste ble husket og sørget over? Hvordan kan vi etterlate oss et bedre minne
om vår tjeneste? Hvilke praktiske evner har du (som Dorkas’ ferdigheter til å lage
klær) som du kan bruke i tjenesten for andre?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Å GI
Etter omvendelsen tok Paulus oppdraget med å bringe evangeliet ut til hedningene.
Den suksess Gud ga ham, reiste spørsmål om forholdet mellom den nye troen, dens
jødiske røtter og Jesu nye, ikke-jødiske tilhengere. På et rådsmåte i Jerusalem drøftet
jødiske og hedningkristne ledere saken og søkte Guds veiledning i disse kompliserte
spørsmålene. Møtet og resultatene er nedtegnet i Apg 15.
Men i Paulus’ rapport om møtet i Gal 2 føyer han til noe annet som Jerusalemrådet sa om hans virksomhet blant hedningene: «Vi måtte bare huske på de fattige,
og nettopp det har jeg lagt vinn på å gjøre» (Gal 2,10).
Paulus fortsatte å ha dette fokuset (Apg 20,35) hele tiden. Som den første menighet i Jerusalem, utvidet han tanken om det kristne fellesskapet til å favne alle
troende.

Les 2 Kor 8,7–15. Hvordan forbinder Paulus evangeliet med giverglede?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Paulus viste også til to GT-tekster for å få de troende til å vise gavmildhet og omsorg
for vanskeligstilte trossøsken. Han siterte historien om mannaen i ørkenen som
eksempel på å gi og dele med resten av menighetsfellesskapet (2 Kor 8,15). Han
siterte også fra Sal 112,9: «Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid
vare» (2 Kor 9,9).
Paulus ba leserne gi med plan, og systematisk legge til side noe av inntekten, så
det ble lett å gi når han eller Titus besøkte dem for å hente gavene til de troende som
led nød i Jerusalem. Han brukte eksempelet fra en menighet til å oppmuntre andre
til liknende gavmildhet. «Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud
fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med
dem og med alle» (2 Kor 9,13).
Hvordan bør vi prioritere når vi ikke kan gi til alle gode formål?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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PAULUS’ VEILEDNING TIL LIVET OG KJÆRLIGHETEN
Romerbrevet er best kjent for den grundige forklaringen av læren om frelse ved tro
på grunn av Kristi død. Men etter elleve kapitler endrer han fokus. Han gir praktisk
veiledning til et godt liv i kjærlighet ut fra Guds nåde og kjærlighet slik vi ser det
i Jesus og evangeliet: «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken:
Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være
deres åndelige gudstjeneste» (Rom 12,1). Paulus sier vi skal leve slik på grunn av det
Gud har gjort for oss i Jesus.
Oppsummer Rom 12 og legg merke til anvisningene om å elske andre og ha omsorg
for dem, spesielt dem som lider nød.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Rom 12 tar opp mange emner som Paulus behandler i større detalj i andre brev. Han
taler om de ulike rollene og gavene i forsamlingen, så som å tjene og oppmuntre
andre og gi gode gaver (vers 3–8). Men dette skal vi ikke bare gjøre, men med iver
og kjærlighet (vers 9–11).
Paulus gir praktiske tips om et slikt liv. Han ber dem være tålmodige i
vanskeligheter og forfølgelse, ta seg av de nødstedte, skape fred hvor og når det er
mulig å gjengjelde ondt og urett med godhet, overvinne ondskap ved å gjøre godt
(Rom 12,20.21).
Kapitlet skisserer hva det vil si å leve et nytt liv, tjene Gud hver for oss og som del
av fellesskapet. Paulus fortalte de nye troende at liv, prioriteringer og handlinger bør
ta form etter det Jesus gjorde for dem ved sin død på korset og håpet om evig liv. De
levde i et undertrykkende og ofte grusomt samfunn i Romerrikets midte, men Paulus
ber dem leve annerledes: «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere
forvandle ved at sinnet fornyes» (Rom 12,2).
Hvilke holdninger og handlemåter i storsamfunnet må du avstå fra for å leve og
elske godt som Jesu etterfølger?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JAKOB «DEN RETTFERDIGE»
Kristen tradisjon tyder på at Jakob, Jesu bror eller stebror, ble leder for den første
menigheten i Jerusalem og ledet apostelmøtet i byen (Apg 15; Gal 1 og 2). I så fall er
det sannsynlig at han skrev Jakobs brev.
Jakob var et vanlig navn, men hvis det var samme person, kan han også ha vært
den kirkelederen som kalles Jakob «den rettferdige», noe som antyder at han var en
klok leder som behandlet andre riktig og tok seg av dem som ofte ble glemt eller
tråkket på. Boken som bærer hans navn, er blitt kalt «Ordspråkene i Det nye testamentet», siden den fokuserer på praktisk gudsfrykt og et klokt liv som Guds etterfølgere.
Forfatteren av Jakobs brev minnet leserne om å «gjøre det Ordet sier, ikke bare
høre det, ellers vil dere bedra dere selv» (Jak 1,22), og at den troen som betyr noe og
er ren og varig i Guds øyne, fokuserer på omsorg for de nødstedte og undertrykte og
motsetter seg storsamfunnets ødeleggende innflytelse (Jak 1,27).

Les Jak 2,1–9 og 5,1–5. Hvordan skiller Jakobs holdning til de rike seg fra det som
er vanlig i de fleste samfunn? Hva sier han om hvordan rike og fattige skal behandles i menighetsfellesskapet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jakob sier at det nytter lite bare å ønske folk alt godt hvis de fryser og sulter. Det er
bedre å gi dem mat og klær som uttrykk for omsorg enn å servere fromme følelser
og velmente ønsker (Jak 2,14–16). Jakob bruker dette som eksempel på samspillet
mellom tro og gjerninger. Han gjentar også (Jak 2,8) det Jesus lærte om å elske sin
neste som seg selv, og viser hvordan budet skal etterleves i hverdagen, nemlig i tjeneste for Gud og andre, ikke for å fortjene frelsen, men fordi det uttrykker sann tro.
Hvorfor er det så lett å foretrekke de rike fremfor de fattige?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Les «Dorcas – Her Ministry and Its Influence,» side 66, 67 i Welfare Ministry; «En
gavmild menighet» i Alfa og Omega, bind 6, side 232–238 [AA 335–345]; «This Is
Pure Religion,» side 35–41 i Welfare Ministry.
«Frelseren har gitt sitt dyrebare liv for å opprette en menighet som er i stand til å
ha omsorg for mennesker som er nedtrykt av sorg og fristelser. Mange troende kan
være fattige, ulærde og ukjente. Men i Kristus kan de gjøre en gjerning i hjemmet, i
nabolaget, i menigheten og endog på fjernere felter. Resultatene av dette vil bli like
vidtrekkende som evigheten.» – Alfa og Omega, bind 5, side 196 [DA 640].
«Uegennyttig gavmildhet brakte den første menighet overstrømmende glede, for
de troende visste at deres innsats bidro til at evangeliet ble utbredt blant dem som
levde i mørket. Deres godgjørenhet viste at de ikke hadde tatt imot Guds nåde for
gjeves. Hva annet enn helliggjørelse ved Ånden kan skape en slik gavmildhet? Både
for troende og vantro var dette en nådens undergjerning» – Alfa og Omega, bind 6,
side 237–238 [AA 344].

Spørsmål til drøftelse

1. Hvordan kan menighetsfellesskapet bli mer likt det fellesskapet vi leser om i
de første kapitlene i Apostlenes gjerninger? Hvilke praktiske skritt kan ledelsen ta for å føre menigheten i denne retningen?
2. Syvendedags Adventistkirken bruker noen av prinsippene i ukas lekse til å
fordele tiende og gaver mellom ulike deler av verden. Hva er fordelene med et
slikt system for ressursdeling?
3. Er det realistisk og praktisk å leve etter retningslinjer som dem vi finner i Rom
12? Fungerer de i «den virkelige verden,» eller føles de mer som idealiserte
bilder for pene «hellige»?
4. Jak 5,1–5 bruker sterke ord som minner om GT-profetenes skarpe advarsler.
Hvorfor er et så kraftig uttrykk hensiktsmessig og nødvendig?

Sammendrag

Ansporet av Jesu misjonsbefaling og Den hellige ånds kraft satte disiplene og de
første kristne i gang og utbredte Jesu budskap og misjon. Den første menighet hentet
inspirasjon fra Jesu lære og GT, og var et nytt fellesskap der de delte det de hadde med
dem som led nød, både i og utenfor den lokale menigheten. I liv og lære viste lederne
hvordan menighetene kunne leve i troskap og tjeneste, spesielt for dem som led nød.
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HEI, HOPE CHANNEL
William Arama (49), New Zealand

W

illiam Arama er pastor i Kerikeri New Zealand,
• Verdens lengste stedsnavn er
250 km nord for Auckland, landets største by. Det
Taumatawhakatangihangakoau-auvar bare en adventistfamilie der. Hvordan få kontakt med
otam ateapokaiwhenuakitanatahu,
folk? Gud ga ham tanken om å starte et treningssenter.
en høyde i Hawkes-bukta i New
Snart hadde han kontakt med en masse mennesker. Han
Zealand.
begynte også å bidra til Hope Channel New Zealand,
• Kjempe-wetaen er verdens tyngste
som ble startet i 2016. Der ga han mosjonstips, talte om
insekt og holder til i New Zealand.
Den er tyngre enn en spurv og ser ut
folks bekymring for helsen og spurte: ”Men hva med din
som en kjempeedderkopp.
åndelige helse?”
• I 1893 ble New Zealand det første
Dette programmet talte til Colin Horshall og hans
landet i verden der kvinnene fikk
kone Robyn. De skulle flytte til byen og så seg om etter
stemmerett.
en kirke å gå i, så de sendte en e-post til William, som
• Sir Edmund Hillary, som var første
forklarte at adventistene hadde møter på et eldresenter
menneske på Mount Everest i 1953,
kl. 10 hver sabbat.
var fra New Zealand.
Colin og Robyn fikk en hjertelig velkomst av de tolv
• 15 prosent av New Zealands innmedlemmene, og fant seg godt til rette under lunsjen
byggere er maorier.
etterpå. ”Alle var hyggelige, og de fortsatte å komme”
• Med 4 mill. innbyggere og et areal
som er 70 prosent av Norges størsier William.
relse, er New Zealand mindre tett
Det viste seg at Colin på 75 var medaljevinner i lanbefolket enn Norge.
dets store sykkelkonkurranse World Masters Games, og
• Maorienes navn for New Zealand
Robyn elsket Hope Channel.
er Aotearoa og betyr ”den lange,
Colin og Robyn ba om bibelstudier og forbereder seg
hvite skys land”.
nå på dåp. William er overbevist om at Hope Channel
• Kea-fuglen er kjent for å dra
åpner mange dører i det sekulære New Zealand. ”Slik
vindusviskerne av biler og spise
kan Gud tale til dem som har problemer de ikke vil at
gummilistene fra vinduer.
andre skal vite om. De vil ikke bli sett i en kirke, men
• I New Zealand Pacific Union Conmed Hope Channel kan de sitte hjemme i egen stue og
ference er det 83 menigheter, 26
grupper og 13 000 medlemmer.
høre Guds budskap.”
Takk for offeret 13. sabbat i andre kvartal 2016, som
hjalp Hope Channel å starte gratis sendinger til alle husstander i New Zealand. Takk også for deres regelmessige misjonsgaver som sprer budskapet om
Jesu snare gjenkomst til verden.
Du finner bilder til denne historien her: bit.ly/fb-mq
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Å leve evangeliet

Bakgrunnsstoff

Rom 8,20–23; Joh 3,16.17; Matt 9,36; Ef 2,8–10; 1 Joh 3,16.17; Åp 14,6.7.

Minnevers

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans
verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt
ferdige for at vi skulle vandre i dem (Ef 2,8–10).

Når vi taler om Guds befalinger, krav og anvisninger, kan vi bli fristet til å tro at vi
på et vis fortjener eller bidrar til vår frelse eller kommer på særlig god fot med Gud.
Men Bibelen sier gjentatte ganger at vi er syndere og frelst av Guds nåde i Jesus og
hans død for oss på korset. Hvordan kan vi fikse på dette? Eller som Ellen White
har skrevet: «Om man rasker sammen alt som er godt og hellig og edelt og elskelig i
mennesket, og så forteller Guds engler at dette bidrar til menneskets frelse eller gjør
noen fortjent til noe, ville utsagnet ha blitt forkastet som høyforræderi.» – Tro og
gjerninger, side 19,20 [FW 24].
Derfor må vi ikke tro at barmhjertighetsgjerninger gir oss status. Nei, når vi
forstår frelsen bedre, vil forbindelsen mellom Guds kjærlighet og hans omsorg for de
fattige og undertrykte bli overført til oss som har mottatt hans kjærlighet. Vi har tatt
imot, derfor gir vi. Når vi ser hvor høyt Gud har elsket oss, ser vi også hvor høyt han
elsker andre og vil at vi skal elske dem.
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Søndag

FOR SÅ HØYT HAR GUD ELSKET ...
I Joh 3,16 står det: «For så høyt har Gud elsket verden ...» – det greske ordet er
kosmos og betyr «verden som en skapt, organisert enhet.» – SDA Bible Commentary,
bind 5, side 929. Verset handler om frelse for menneskene, men frelsesplanen har
også følger for hele skaperverket.

Les Rom 8,20–23. Hva sier dette om de mer vidtrekkende delene av frelsesplanen?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Selvfølgelig handler frelsen om hver enkelt av oss og vårt forhold til Herren. Men
ikke bare det. Rettferdiggjørelsen handler ikke bare om å få vår synd tilgitt. Ideelt
sett bør det også handle om hvordan Herren skaper Guds familie gjennom Jesus og
Den hellige ånds kraft, en familie som feirer tilgivelsen og frelsesvissheten ved blant
annet å vitne for verden med gode gjerninger.

Les Joh 3,16.17. Hvordan bidrar vers 17 til en bredere forståelse av vers 16?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi godtar at Gud elsker andre enn bare oss selv. Han elsker dem vi elsker, og det er
vi glad for. Han elsker også dem vi rekker ut til, og derfor rekker vi ut til dem. Men
han elsker til og med dem vi har liten sans for eller frykter. Gud elsker alle mennesker overalt, også dem vi kanskje ikke har stort til overs for.
I skaperverket ser vi et eksempel på dette. Bibelen peker konsekvent på verden
rundt oss som bevis på Guds godhet: «For han lar sin sol gå opp over onde og gode
og lar det regne over rettferdige og urettferdige» (Matt 5,45). Livet er en gave vi får
fra Gud uansett vår respons eller holdning til ham.
Hvordan burde det endre vår holdning til andre og deres omstendigheter når vi
ser at de er skapt og elsket av Gud?
______________________________________________________________________________________________________________
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MEDFØLELSE OG OMVENDELSE
Historiene om frelse og den store konflikten vil ha oss til å innse en sannhet om
livet som er grunnleggende for vårt syn på verden og oss selv: både vi og verden er
avsporet, ødelagt og syndig. Verden er ikke slik den skulle være, og selv om vi fortsatt bærer Guds bilde, er vi en del av forfallet. Synden i vårt liv er av samme natur
som det onde som medfører så mye smerte, undertrykkelse og utbytting verden over.
Derfor er det riktig å føle smerten, ubehaget, sorgen og tragedien i verden omkring oss. Bare roboter kan unngå å føle smerten i livet her i verden. Klagene i Salmenes bok, Jeremias og de andre profetenes sorg og Jesu tårer og medfølelse viser
at det er riktig å reagere slik på verden og dens ondskap, særlig overfor dem som så
ofte lider under det onde.

Les Matt 9,36; 14,14; Luk 19,41.42 og Joh 11,35. Hva leser vi i disse versene som
fylte Jesus med medfølelse? Hvordan kan vi bli berørt av smerten rundt oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi må også huske at synd og ondskap ikke bare er «der ute» eller resultatet av at
andre er har sporet av: «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss» (1 Joh 1,8). Slik Bibelens profeter så det, var synd en tragedie,
ikke bare fordi noen hadde brutt «reglene», men fordi synden har ødelagt forholdet
mellom Gud og hans folk og påfører andre smerte. Enten det skjer i liten eller stor
skala, er ondet det samme.
Selvopptatthet, griskhet, smålighet, fordommer, uvitenhet og uforsiktighet er
roten til all verdens onder, urett, fattigdom og undertrykkelse. Og det å bekjenne
vår syndighet er et første skritt til å takle ondet, men også et første skritt mot å la
Guds kjærlighet få sin rette plass i hjertet: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han
trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett» (1 Joh 1,9).
Se på deg selv. Hvordan er du sporet av og en del av det større problemet? Hva er
det eneste svaret, og det eneste stedet å finne det?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

NÅDE OG GODE GJERNINGER
Sammenfatt Ef 2,8–10. Hva sier versene om forholdet mellom nåde og gode
gjerninger?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bibelen forteller at vi ble skapt for å tilbe Gud og tjene andre. Bare i fantasien kan vi
prøve å forstå hva disse handlingene ville være i et syndfritt miljø.
Men nå, og på grunn av synden, kjenner vi bare en maltraktert og syndig verden.
Heldigvis åpner Guds nåde i Jesu offer for verdens synder veien til tilgivelse og legedom. Midt i vår avsporede eksistens blir livet mer Guds håndverk, og Gud lar oss
samarbeide med ham for å helbrede og rette opp skaden og smerten i andres liv (Ef
2,10). «De som tar imot, må dele med andre. Fra alle kanter lyder rop om hjelp, og
Gud kaller på mennesker for at de med glede skal tjene sine medmennesker.»
– Helse og livsglede, side 72 [MH 103].
Og vi gjør ikke gode gjerninger (viser omsorg for de fattige, hjelper de undertrykte, gir mat til de sultne) for å fortjene frelsen eller stå på god fot med Gud. I Kristus
står vi på så god fot med Gud ved tro som vi noensinne får bruk for. Nei, vi innser
at vi er både syndere og syndens ofre, men elsket og frelst av Gud. Vi kjemper mot
fristelsen til selvopptatthet og grådighet, men Guds selvoppofrende nåde tilbyr en ny
form for liv og kjærlighet som forandrer livet.
Når vi vender blikket mot korset, ser vi det store og fullkomne offeret som er gjort
for oss og skjønner at vi ikke kan føye noe til det vi får i Kristus. Men dette betyr
ikke at vi skal være uvirksomme etter alt det vi har fått i Kristus. Tvert imot må vi gi
et svar, og hvordan kan vi bedre besvare den kjærligheten som er vist oss enn ved å
vise andre kjærlighet?
Les 1 Joh 3,16.17. Hva sier disse versene om hva vårt svar på korset skal være?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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VI ER MENNESKER SAMMEN
Med ord og handling oppfordret Jesus til en radikalt inkluderende holdning. Alle
som søkte hans oppmerksomhet med ærlige motiver (enten det var kvinner med
dårlig rykte, skatteoppkrevere, spedalske, samaritaner, romerske offiserer, religiøse
ledere eller barn) ble ønsket velkommen med ekte varme og omsorg. Som man
skulle se i den første menighet, inkluderte dette tilbudet om frelsens gave.
Da de første kristne langsomt begynte å innse hvor inkluderende evangeliet er,
ble ikke gode gjerninger for andre bare noe «fint» å gjøre. Det var kjernen i deres
forståelse av evangeliet slik de hadde opplevd det i Jesu liv, tjeneste og død. Mens de
kjempet med problemene og spørsmålene som oppsto, først hver for seg hos ledere
som Paulus og Peter (f.eks. Apg 10,9–20), deretter som kirke ved apostelmøtet i Jerusalem (Apg 15), begynte de å innse den dramatiske endringen som evangeliet hadde
tilført forståelsen av Guds kjærlighet og inkluderende natur, og hvordan det burde
vise seg hos dem som sier de er hans folk.
Hva lærer disse tekstene om vår felles menneskelighet? Hvordan skal hver av ideene påvirke vår holdning til andre?
Mal 2,10

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Apg 17,26

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Rom 3,23

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gal 3,28

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gal 3,28 er et teologisk sammendrag av Jesu praktiske historie om den barmhjertige
samaritanen. Ikke krangle om hvem vi skal hjelpe. Bare gå og hjelp dem, og kanskje
til og med være innstilt på å bli hjulpet av dem vi kanskje ikke forventer hjelp fra.
Fellesskapet i vår globale familie realiseres på et høyere plan i fellesskapet hos dem
som hører sammen i evangeliet, ved Guds frelsende kjærlighet som kaller oss til
enhet i ham: «For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder
eller grekere, slaver eller frie» (1 Kor 12,13).
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Torsdag

DET EVIGE EVANGELIUM
Evangeliets forvandlende invitasjon til «dem som bor på jorden, for alle nasjoner og
stammer, tungemål og folk» (Åp 14,6), har fortsatt gjennom kristenhetens historie.
Men Åpenbaringen skildrer en fornyet forkynnelse av dette budskapet – den gode
nyheten om Jesus og alt dette innebærer – ved tidens ende.

Les Åp 14,6.7. Hvordan er den vanlige forståelsen av evangeliet (som regel oppsummert i Joh 3,16) inkludert i budskapet i vers 7?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Åp 14,7 samler tre sentrale elementer vi allerede har nevnt i denne studien av Guds
bekymring over ondskap, fattigdom og undertrykkelse i hele Bibelen:
Dom. Appellen om dom – så rettferdighet kan skje – har de undertrykte gjentatt
opp gjennom hele historien. Heldigvis hører Gud nødropene. I Salmene leser vi om
at for dem som blir behandlet urettferdig, er dommen som godt nytt.
Tilbedelse. I profetenes skrifter hører tilbedelse og gode gjerninger ofte sammen,
spesielt når de sammenligner tilbedelsen hos dem som kaller seg Guds folk med den
urett de begikk og videreførte. Gud ga uttrykk for at den tilbedelsen han ønsket seg
mest, var godhet og omsorg for fattige og nødstedte (Jes 58,6.7).
Skapelsen: Et av grunnelementene i Guds kall til rettferdighet er at menneskene
er én familie, at alle er skapt i Guds bilde og elsket av ham, at alle er verdifulle i
hans øyne og at ingen skal utnyttes eller undertrykkes på grunn av andres urettmessige vinning og griskhet. Det ser ut som om forkynnelsen av evangeliet i den siste tid
er et bredt kall om å ta imot den redning, gjenløsning og gjenreisning som Gud ønsker for menneskeheten. Midt i spørsmålet om sann og falsk tilbedelse og forfølgelse
(Åp 14,8–12) vil Gud ha et folk som står for det som er rett, for Guds bud og Jesu tro,
også midt i den verste ondskap.
Hvordan kan vi hjelpe dem som er i nød og samtidig gi dem del i håpet og advarslene i englebudskapene?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Da Gud ble menneske» i Alfa og Omega, bind 4, side 11–17 [DA 19–26];
«Frelst for å tjene andre» i Helse og livsglede, side 66–76 [MH 95–107]
«Gud gjør krav på hele jorden som sin vingård. Riktignok er den ennå i hendene på
maktraneren. Men den tilhører Gud. Den er hans, først fordi han har skapt den, og
dernest – noe som ikke er mindre – fordi han har gjenløst den. Det var for denne
verden Kristi offer ble brakt. ’For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn,
den enbårne.’ Joh 3,16. Det er ved denne ene store gaven også alle andre gaver er
blitt menneskene til del. Daglig tar hele verden imot velsignelser fra Guds hånd.
Hver regndråpe og hver solstråle over vår utakknemlige slekt, hvert blad og hver
frukt vitner om Guds overbærenhet og hans store kjærlighet.» – Ord som lever
(2006), side 216 [COL 301, 302].
«Hos Kristus finnes det ’ikke jøde eller greker’, ’ikke slave eller fri’. Nei, nå er
hver og en som før ’var langt borte, ved Kristi blod kommet nær’ (Gal 3,28; Ef 2,13).
Hvor stor enn forskjellen i religiøs oppfatning måtte være, så må et kall fra den
lidende menneskeheten høres og besvares. ... Overalt omkring oss er det stakkars
forpinte mennesker som trenger medfølende ord og hjelpende hender. Det finnes
enker som har behov for sympati og aktiv støtte. Det finnes foreldreløse som Kristus
har bedt sine etterfølgere ta imot som en betroelse fra Gud. Altfor ofte går en rett
forbi slike uten å akte på dem. De kan riktignok være alt annet enn tiltrekkende,
så fillete og uflidde som de gjerne er. Men de er ikke desto mindre Guds eiendom.
De er blitt kjøpt for en høy pris, og i hans øyne er de like dyrebare som vi er. De er
medlemmer av Guds store husstand, og kristne er som Guds husholdere ansvarlige
for dem.» – Ord som lever (2006), side 281, 282 [COL 386,387]

Spørsmål til drøftelse

1. Når vi prøver å gjøre godt og hjelpe andre: Hvordan kan vi motstå fristelsen til
å tro at det på et vis gjør oss bedre og gir oss en fordel Gud bør ta hensyn til?
2. Er dere et menighetsfellesskap der det er «ingen forskjell», men alle er ett i
Kristus? Hvordan kan det bli mer slik? Hvor inkluderende er menigheten din?
3. Hvordan finner vi den rette balansen mellom å gjøre godt mot dem som lider,
(fordi de trenger det og vi kan hjelpe) og å rekke hånden ut med evangeliets
sannheter? Hvordan kan vi gjøre begge deler, og hvorfor er det alltid best å
gjøre begge deler?

Sammendrag

Guds kjærlighet slik den er skildret i frelsesplanen og uttrykt i Jesu liv og offer,
tilbyr oss tilgivelse, liv og håp. Som mottakere av nåden vil vi dele den med andre,
ikke for å fortjene frelsen, men fordi det er det vi er skapt og gjenskapt for å gjøre.
Evangeliet forvandler relasjoner og motiverer oss til tjeneste, spesielt for de svakeste.
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GANGSTER BLE GUDS BARN
Jayson Rogers (36), New Zealand

J

ayson var uregjerlig som barn. Han drev med inn• I 1874 ble det vakt interesse for
brudd og stjal biler fra han var ti år. Da han var 15
adventistbudskapet i New Zealand
år, stjal han sin første cannabis-plante og flyttet inn med
da folk fikk lesestoff fra familie og
kjæresten Krystal hjemme hos foreldrene hennes. Han
venner i USA.
ble med i en gategjeng og solgte cannabis i flere år. Så
• I oktober 1885 kom S.N. Haskell
ble han avhengig av metamfetamin og solgte det i 11 år.
til Auckland fra Australia. Etter fire
”Jeg var kjent fra innbrudd, kidnapping og pengeuker begynte en liten gruppe å
holde sabbaten.
utpressing. Jeg hadde tre kokker og fire som solgte for
meg.” Han hadde masse penger. To ganger i uka håvet
han inn 50 000 kroner på meth-salget.
Så en dag kom en som het Andrew bort til ham i svømmebassenget og inviterte ham til gratis
kickboksing-klasser. Jayson ville gjerne forbedre gatekampkunstene sine.
Han og andre gangstertyper stilte opp i en gymsal onsdag kveld. Andrew førte an i en times
hard trening. Så fant han frem bibler og sa: ”Vi setter oss rundt bordet og prater.” Jayson var
lamslått og ville gå, men ble værende. Han raste mot Gud mens Andrew talte. Han tenkte: ”Hvem
er Gud? Jeg er Gud i min verden!”
Han kvapp til da Andrew avsluttet møtet med Matt 6,19-20: ”Dere skal ikke samle skatter på
jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle
skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.”
Jayson tenkte: ”Hvordan samle smykker i himmelen der andre tyver ikke fikk tak i dem?” Det
funderte han på til neste onsdag. Flere uker senere spurte Andrew om han ville hjelpe til med
klassen. Jayson ble glad. For å bli godkjent tok han et førstehjelpskurs i Andrews kirke.
Snart kom Jayson og Krystal og deres syv barn på sabbatsmøtene i kirka. Han tok imot Jesus
og fridde til Krystal, etter 21 år sammen. Menighetens største dåp var dagen da de to og fem av
barna ble døpt samme sabbat. De to yngste ble barnevelsignet.
Jaysons liv er snudd opp ned de siste tre årene. ”Vi bor ikke lenger bak to meter høye gjerder
med avsagde rifler og Rambo-kniver. Nå bor vi bak et hvitt stakittgjerde, og jeg driver min egen
håndverkerbedrift.”
Han hjelper fremdeles til med kickboksingklassen, som har ført til at seks personer er blitt
døpt. ”Nå lever jeg et fredelig liv. Jeg vil ikke bytte med noen. Jeg er et Guds barn og vil fortelle
så mange som mulig om ham,” sier Jayson.
Du kan se Jayson her: bit.ly/Jayson-Rogers
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Livet i adventhåpet

Bakgrunnsstoff

Luk 18,1–8; Matt 24–25; 1 Kor 15,12–19; Fork 8,14; 12,13.14; Åp 21,1–5; 22,1–5.

Minnevers

Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for
Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves (1 Kor 15,58).

Jesus kunngjorde Guds rike som en realitet her og nå. Han sendte disiplene ut for
å forkynne det sanne evangeliet og tjene andre. De skulle gi for intet det de hadde
mottatt for intet (Matt 10,5–8).
Men Jesus lærte også at hans rike var annerledes – «ikke av denne verden» (Joh
18,36) – og dets fulle komme ligger i fremtiden. Da han ble menneske, levde og døde
og sto opp, ble Guds rike innviet, men Jesus så frem til en tid da hans rike skulle
erstatte denne verdens riker fullt ut og Guds rike ville overta helt.
Alle som venter på hans komme og dette riket, er håpets folk. Men håpet er ikke
bare en fremtidig ny verden. Håpet er fremadrettet, men det forvandler dagen i dag.
Med et slikt håp lever vi i nåtiden som vi forventer å leve i fremtiden, og vi arbeider
for å gjøre en forskjell nå i tråd med den verden vi venter på.
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Søndag

«HVOR LENGE, HERRE?»
I Bibelen finner vi at Guds folk – særlig de som opplever slaveri, eksil, undertrykkelse, fattigdom eller annen urett eller tragedie – gjentatte ganger roper til Gud om å
gripe inn. Slavene i Egypt, israelittene i Babylon og mange andre ba Gud se og høre
deres lidelser og rette opp uretten. Og Bibelen gir eksempler på at Gud grep inn og
reddet sitt folk. Iblant tok han også hevn mot undertrykkere og fiender.
Men slike redningsaksjoner var som regel kortvarige, og profetene fortsatte å
peke mot et endelig inngrep da Gud ville sette en stopper for all ondskapen og gi de
underkuede deres rett. Samtidig fortsatte profetene å rope: «Hvor lenge, Herre?» For
eksempel spurte Herrens engel om israelittenes eksil: «Herre over hærskarene, hvor
lenge vil det vare før du viser barmhjertighet?» (Sak 1,12).
Salmene er fulle av klagesanger om de ugudeliges velstand og lykke mens de
rettferdige er misbrukt, utnyttet og fattige. Salmisten ber ofte Gud om å gripe inn i
tillit til at verden for tiden ikke er slik Gud skapte den eller vil ha den. Her gjentas
profetenes og de undertryktes rop. «Hvor lenge, Herre?» (f.eks. Sal 94,3–7).
Urett er på et vis vanskeligere å utholde for dem som tror på en rettferdig Gud
som ønsker rettferdighet for sitt folk. Guds folk vil alltid være utålmodige med verdens ondskap – og Guds tilsynelatende handlingslammelse vekker også utålmodighet. Derfor stiller profetene iblant krasse spørsmål: «Hvor lenge, Herre, skal jeg rope
uten at du hører, skrike til deg om vold uten at du frelser?» (Hab 1,2).
Et lignende rop finner vi i NT, der hele skaperverket stønner etter at Gud skal
redde og gjenskape (Rom 8,19–22). I Åp 6,10 ropes det «Herre, hvor lenge?» på
vegne av dem som har lidd døden for sin tro på Gud. Men det er det samme ropet om
at Gud må gripe inn på vegne av sitt undertrykte og forfulgte folk.
Les Luk 18,1–8. Hva sier Jesus om Guds svar på sitt folks rop og bønner om handling? Hvordan er dette forbundet med behovet for tro?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EN VISS FORM FOR HÅP
Troen blir ofte kritisert for at den gjør de troende verdensfjerne og får dem til å
lengte etter et bedre liv etter døden, at den blir en salig virkelighetsflukt og gjør den
troende mindre dugelig i verden og samfunnet. Iblant har slik kritikk vært på sin
plass, og maktmennesker har oppmuntret fattige og undertrykte til å godta sin triste
skjebne her og nå fordi alt skal bli rettet opp når Jesus kommer igjen.
Ja, verden er et syndig og tragisk sted, og det er ikke galt å lengte etter tiden
da Gud vil sette alt i rette skikk og gjøre slutt på urett, smerte og sorg, da han vil
erstatte tidens uorden med sitt rettferdsrike. For uten dette håpet og dette løftet har
vi jo ikke noe håp.
I sin tale om verdens ende (Matt 24 og 25) benyttet Jesus den første halvdelen til
å beskrive behovet for en redning og sa at «om disse dagene ikke ble forkortet, ville
ikke noe menneske bli frelst» (Matt 24,22). Men dette er mer en innledning til hans
forklaring av betydningen av Guds løfter. Hvis man kun fokuserer på kristenhåpet
som flukt eller redning, går man glipp av noen av de dypere av Jesu uttalelser.

Les Matt 24 og 25. Hva er det viktigste i Jesu tale? Hvordan vil du oppsummere
hans ord om hvordan vi skal leve mens vi venter på hans komme?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vår forståelse av fremtiden har følger for livet. En sunn tillit til Guds løfter om hans
fremtid for verden, bør utløse energisk engasjement og gi oss et liv som er rikt og
dypt og gjør en forskjell for andre.
Hvordan kan og bør håpet og løftet om Jesu gjenkomst påvirke oss her og nå,
spesielt når det gjelder å hjelpe de nødstedte?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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OPPSTANDELSESHÅPET
Vårt håp om Jesu annet komme handler ikke bare om å glede seg til en lys fremtid.
For de første kristne ga Jesu legemlige oppstandelse løftet om gjenkomsten en solid
forankring. Hvis han kunne komme tilbake fra de døde – og det hadde de selv sett –
ville han jo komme tilbake for å fullføre arbeidet med å fjerne synden og dens følger
og fornye verden (1 Kor 15,22.23).
For Paulus var oppstandelsen nøkkelen til adventhåpet. Han var villig på å satse
hele sin forkynnelse på dette ene mirakelet i fortellingen om Jesus: «Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening» (1 Kor 15,17). Tenk på det han sier
her, og hvor viktig Kristi oppstandelse er for vårt håp.

Les 1 Kor 15,12–19. Hvordan vil du forklare en interessert ikke-kristen hvorfor
oppstandelsens sannhet er så viktig for kristenhåpet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Møtet med den oppstandne Jesus forvandlet de første disiplene. Jesus hadde sendt
dem ut for å kunngjøre og leve Guds rike (Matt 10,5–8), men da han døde, mistet
de motet, og håpet lå i grus. Misjonsbefalingen (Matt 28,18–20), som de fikk av den
oppstandne Jesus og kraften de fikk da Den hellige ånd kom (Apg 2,1–4), gjorde at
de kunne forandre verden og leve ut det riket Jesus hadde opprettet.
De første kristne fryktet ikke døden, men levde og forkynte i Jesu navn (1 Kor
15,30.31). Det onde som fører til døden, er det samme onde som gir all slags lidelse,
urett, fattigdom og undertrykkelse. Men takket være Jesus og hans seier over døden,
skal alt dette en dag ta slutt. «Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden»
(1 Kor 15,26).
Alle vi hjelper nå, kommer til å dø. Hva sier denne harde virkelighet om hvor viktig det er å la andre få kjennskap til håpet om Jesu død og oppstandelse?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DOM OG HÅP
Les Fork 8,14. Hvor ser du disse ord i deres harde virkelighet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Lidelse, undertrykkelse og tragedie er ille nok, men urett og fornærmelser er verre
hvis det synes meningsløst eller går upåaktet hen. Den mulige meningsløsheten er
tyngre enn sorgen når den først rammer. En verden uten endelig rettferdighet er
grusomt absurd. Ikke rart at ateistiske forfattere har stønnet over det de så som det
«absurde» i menneskets tilværelse. Hvis vi var uten håp om rettferdighet, dom eller
håp om at ting blir rettet opp, ville verden virkelig være absurd.
Men ropet er ikke slutten på visa. Etter alle sine protester gjør Salomo plutselig
helomvending. Midt i klagesangen om det meningsløse sier han i bunn og grunn: Hold
nå an, Gud skal dømme, så alt er ikke meningsløst. Ja, nå har alt og alle betydning.

Les Fork 12,13.14. Hva sier dette om viktigheten av alt vi gjør?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Håpet om dommen dreier seg om det man tror om Guds natur, livet og verden vi
lever i. Bibelen lærer at vi lever i en verden Gud skapte og elsker, men det er en
verden som har sporet av og hvor Gud arbeider på sin plan om gjenskapelse gjennom
Jesu liv og død. Guds dom er et viktig ledd i hans plan for å få verden på rett kjøl.
Løftet om dom er godt nytt for dem som har vært utsatt for verdens urett, de som er
blitt marginalisert, brutalisert, undertrykt og utnyttet.
Hva betyr det for deg at den rettferdigheten vi lengter etter, en dag endelig skal
komme, og det på en måte vi ikke kan forestille oss? Hvordan kan dette løftet gi håp?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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INGEN FLERE TÅRER ELLER SMERTE
Les Åp 21,1–5; 22,1–5 og tenk på hvordan livet vil bli slik det er beskrevet her.
Hvorfor er det vanskelig å tenke seg et liv uten synd, død, smerte og tårer?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bibelens skildring av livet etter synden er fantastisk, og bare en skygge av det som
venter oss. Versene sier nesten like mye om hva som ikke skal være der som det som
skal være der. Når vi bare kjenner vår verden, blir det vanskelig å forestille seg livet
uten smerte og lidelse, død og frykt, urett og fattigdom.
Ikke nok med at dette skal være borte, beskrivelsen får et personlig preg: «Han
skal tørke bort hver tåre fra deres øyne» (Åp 21,4). Guds medfølelse med alle som
har opplevd lidelser, når sitt klimaks i denne setningen. Han ikke bare setter punktum for lidelsen, han skal selv tørke vekk tårene.
Etter urett og tragedier peker Åpenbaringen på en helingsprosess for alle som har
vært syndens offer. Om livets tre sier Johannes at «bladene på treet er til legedom for
folkene» (Åp 22,2). Igjen viser Gud at han forstår og har medfølelse med hva det vil
si å være menneske og føle, oppleve, være vitne til og ta del i verdens ondskap. Vår
gjenreisning og legedom inngår i hans plan for å gjenskape verden.
Inntil det skjer, må vi være alt vi kan i Kristus og gjøre vårt, enda så lite det er,
for å hjelpe mennesker omkring oss som trenger hjelp. Uansett hva vi kan bidra med
– vennlige ord, et varmt måltid, medisiner, tannlegehjelp, klær, veiledning – skal vi
gjøre det med den kjærlighet som Jesus viste da han var her.
Verden blir verre uansett hva vi gjør. Det visste Jesus, men det hindret ham ikke i
å hjelpe andre, og det bør heller ikke stanse oss.
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TIL ETTERTANKE

Les «Høyere mål» i Alfa og Omega, bind 6, side 215–223 [AA 309–322]; «Jorden
legges øde» i samme, bind 8, side 151–158 [GC 653–661].
«Når Guds røst gjør slutt på fangenskapet for hans folk, våkner de som har tapt alt
i livets store strid, og det skjer med gru. Så lenge prøvetiden varte, var de blendet
av djevelens bedrag, og de prøvde å finne unnskyldning for sitt syndige liv. De rike
opptrådte nedlatende overfor dem som ikke var så heldig stilt. Men rikdommen
hadde de skaffet seg ved å overtre Guds lov. De forsømte å gi mat til de sultne
og klær til de nakne og gjøre rett og vise barmhjertighet. ... De solgte sin sjel for
materiell rikdom og fornøyelser fremfor å bli rike i Gud. Resultatet ble et mislykket
liv. Deres glede blir til sorg, og deres rikdom smuldrer bort.» – Alfa og Omega, bind
8, side 151–152 [GC 654].
«Den store strid er slutt. Synd og syndere er ikke mer. Hele universet er rent.
Harmoni og glede går som pulsslag gjennom hele det umåtelige skaperverket. Fra
ham som skapte alt, strømmer liv, lys og glede ut gjennom universets grenseløse
rom. Alle ting, fra det minste atom til den største klode, det levende og det livløse,
forkynner i ufordunklet skjønnhet og fullkommen glede at Gud er kjærlighet!»
– Alfa og Omega, bind 8, side 175 [GC 678].

Spørsmål til drøftelse

1. Forklar hvordan det dere har studert denne uka, viser at livet her og nå betyr
noe. Sammenlign dette med tanken om at vi ikke skal tenke på dette livet
og denne verden fordi Gud skal ødelegge alt og starte forfra. Hvordan kan vi
passe på at vi ikke bruker løftet om en ny eksistens til å forsømme dem som
lider (siden Gud vil rette opp alt)? Og hvordan kan vi unngå at vi blir en av
dem som har brukt løftet til å utnytte andre?
2. Vår forståelse av Bibelens profetier forventer at ondskap, problemer og lidelse skal tilta etter som vi nærmer oss Jesu gjenkomst. Når dette skjer, viser
vi ofte til Matt 24. Hvordan skal vi oppfatte disse tragediene i lys av Matt 25?

Sammendrag

Gud vil ikke la det onde fortsette til evig tid. Bibelens store håp er Jesu gjenkomst
for å gjøre ende på ondskapen, rette opp urett og skape verden ny, slik den var ment
å være. Håpet bygger på Jesu oppstandelse. Det forvandler dagen i dag og gir mot til
å tjene Gud og andre mens vi venter på hans gjenkomst.
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ALLTID FREMOVER
Joel Rabo (67), Fiji

J

oel Rabos tante sto over ham ved sengen på syke• Det er 26 000 medlemmer i Fiji,
huset. ”Du må kutte ut den menigheten. Det vil skje
som har 900 000 innbyggere.
mye mer vondt hvis du fører den til vår landsby. Du
Adventistene har to skoler der:
tilber på en annen dag. Nå ser du følgene.”
Navesau Adventist High School og
Joel så på bandasjene sine. Begge armene ble brukket
Suva Adventist College.
i bilulykken. To av nevøene hans var døde.
Joel hadde ivret etter å forkynne adventbudskapet på
hjemstedet Nabouciwa. Mange var imot, også slektninger. Men ti ble døpt. Han skaffet kirketomt
og satte av en dag da menigheten skulle rydde tomta. Men dagen før skulle han tidlig opp og
kjøre en nevø til flyplassen.
Kl. 4 sovnet Joel ved rattet og kjørte utfor. Nevøen og hans bror døde. Andre kom på sykehus.
Joels tante kom for å få ham til å slå fra seg tanken om å bygge kirke.
”Tante,” sa han, ”du har bare en sønn. Hvis jeg kunne dø her på sykehuset for at sønnen din
skulle bli adventist en dag, ville jeg takke Gud for at jeg fikk gi mitt liv for din sønns liv.” Tante
snudde seg bort med tårer i øynene.
Joel var likevel ikke så sikker. Den måneden på sykehuset ba han: ”Kjære Gud, jeg vet ikke
om jeg gjør din vilje.” Men da han ble utskrevet, var han sikker. Lidelse har vært en del av Guds
folks liv siden Abels tid. Så hvorfor skal vi sky lidelser?
Joel skjønte at slikt kan skje når man utbrer evangeliet. Kirka ble åpnet en måned senere. Nå
ville Joel plante en kirke i Kiuva. Men han ville ikke ha noen tragedie, så de fastet og ba to ganger i uka mens de gikk fra hus til hus. Til hans overraskelse ble de bedt om å holde gudstjenester
hjemme hos en av innbyggerne. Senere ga han tomt til en kirke. Joel følte at bønn og faste bidro
til at det gikk så lett.
Senere kom de til Buretu. Igjen ba og fastet de. Her ble høvdingen og familien hans døpt. Men
før de fikk bygget en kirke, døde høvdingen av diabetes, og folk lurte på om det var straffen for at
han ble adventist.
Joel sa at det var djevelens verk og tror at kirka vil bli bygget. Han gleder seg også til offeret
13. sabbat, som skal bidra til å forebygge diabetes med midler til prosjektet ”Redd 10 000 tær”.
Joel sa at Gud vil seire i landsbyen. Han mintes ordene om at han hadde vært villig til å dø for
sin tantes eneste sønn. Senere ble han og hans fire barn døpt. ”Da jeg besøkte tante før hun døde,
takket hun meg for at jeg delte budskapet med sønnen hennes,” sa Joel. ”Gud styrer alt.”
Du kan se Joel her: bit.ly/Joeli-Rabo
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Vise barmhjertighet

Bakgrunnsstoff

Matt 6,25–33; Jak 1,5–8; 2,15.16; Jes 52,7; 1 Joh 3,16–18; Jes 58,1–10.

Minnevers

Lys bryter fram i mørket for de rettskafne, for den som er nådig, mild og rettferdig. Det går godt med den som villig gir lån, den som skjøtter sine saker rett
(Sal 112,4.5).

Bibelen er full av beskrivelser av Guds omsorg for de fattige og undertrykte, og han
ber sitt folk om å arbeide for dem. Enda problemene ofte er tatt opp, har folk bare
fulgt Bibelens veiledning sporadisk og delvis, og løftene blir ikke oppfylt fullt ut før
Kristi gjenkomst.
Inntil da har vi alle former for ondskap, drevet frem av djevelen og hans engler.
Denne ondskapen ses best i fattigdom, vold, undertrykkelse, slaveri, utnyttelse, egoisme og griskhet. I en slik verden må samfunnet, kirkene og familiene motarbeide
disse ondene, uansett hvor vanskelig det er. Som svar på Guds kjærlighet må vi i lys
av Jesu liv og offer og styrt av Den hellige ånd vise medfølelse, kreativitet og mot så
vi «gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud» (Mi 6,8).
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DET VIKTIGSTE I GUDS RIKE
Jesus og NTs forfattere påpekte at de som velger å tilhøre Guds rike, lever etter
andre verdier og prioriteringer enn verden.

Les Matt 6,25–33. Hvilken forsikring får vi, og hva bør den få å si for vår
prioritering?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus lærte at «livet [er] mer enn maten og kroppen mer enn klærne» (Matt 6,25).
Dette er viktig, men vi må se det i lys av Guds rike, og da må vi omprioritere livet
rent praktisk. Når vi tar til oss Bibelens kall om omsorg for andre, blir kallet en
prioritert sak for oss når vi går i Jesu fotspor. Kallet bør få oss til å tenke mindre på
oss selv og mer på andre.
De nye prioriteringene endrer også forholdet til dem som har makt over oss og de
undertrykte. Bibelen lærer at den kristne skal respektere myndighetene og lyde dem
så langt det er mulig (f.eks. Rom 13,1–7), men før eller siden må vi si med Peter: «En
skal lyde Gud mer enn mennesker» (Apg 5,29). Jesus satte disse to prinsippene opp
mot hverandre: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører
Gud» (Matt 22,21).
De som har makt, håndhever den ofte med trusler og maktbruk. Som Jesus behøver heller ikke den troende alltid å forholde seg passiv overfor det onde. For eksempel skrev Ellen White dette om slaveriet i Amerika: «Når menneskers lover står i
konflikt med Guds ord og lov, skal vi adlyde sistnevnte, uansett hva konsekvensene
måtte være. Landets lov påbyr at vi overgir en slave til hans herre. Den loven skal vi
ikke holde, og vi må ta følgene av vårt lovbrudd. Slaven er ikke en annens eiendom.
Gud er hans rettmessige herre, og mennesker har ingen rett til å ta hans verk i sine
hender og si at han er hans.» – Testimonies for the Church, bind 1, side 201, 202.
Hvor går linjen mellom lydighet mot myndighetene og forsvar av dem som er
offer for undertrykkende myndigheter?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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OMSORGSTRETTHET
Mange vil gjerne gjøre mer for å gjøre en forskjell i de nødstedtes liv, men våre gode
hensikter blir nesten overveldet av «all verdens problemer». En rekke holdninger og
handlinger kan hjelpe oss å gi et positivt svar til dem som trenger hjelp.
Medfølelse: Å se problemet og ha empati med smerten hos dem som har det
vondt, er første skritt mot handling. Vi må vokse og ta vare på vår innlevelse i
lidelsen. I dag snakker folk om «omsorgstretthet», at vi er så omgitt sorg og tragedie at mange blir trette av alle de gode formålene som vil ha vårt engasjement og
økonomiske støtte. Jesus var årvåken overfor ondskapen og smerten som omga ham,
men han bevarte sin medfølelse. Det må vi også.
Utdanning: Urett og fattigdom er kompliserte forhold, og det er viktig å lytte og
lære mest mulig om dette. Mange ganger har velmenende mennesker gjort skade på
andres liv ved å prøve å hjelpe. Dette er ingen unnskyldning for passivitet, men vi
bør tenke gjennom vårt engasjement.
Bønn: Når vi ser et problem, er vår første tanke «praktisk» handling. Men Bibelen minner om at bønn er praktisk. Vi kan gjøre en forskjell i de fattiges og undertryktes liv når vi ber for dem og for dem som har makt over dem (1 Tim 2,1.2), samt
ved å søke Guds veiledning for hvordan vi best kan hjelpe (Ordsp 2,7.8).
Forventninger: Når vi vil lindre lidelse, er det viktig å ha de riktige
forventningene i lys av komplekse sosiale, politiske og personlige forhold. Vårt håp
bør være å gi folk valgmuligheter som de kanskje ellers ikke ville ha fått. Noen
ganger blir vi skuffet over hva folk gjør med mulighetene, men vi må respektere
deres valg. Når vi vil hjelpe dem som lider, må hovedprinsippet uansett være at det
dere «vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem» (Matt 7,12).
Les Jak 1,5–8. Hvilken rolle skal bønn spille i kristen handling? Hva sier Jak
2,15.16 om hvordan vi kan bidra til å besvare våre bønner for andre?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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GAVMILDHET
«Gud elsker en glad giver» (2 Kor 9,7), og generøse gaver er et viktig trekk ved kristenlivet. Vi må la Bibelen utfordre vår giverglede og økonomiske prioriteringer, men
gavmildhet er mer enn bare å gi penger til en sak, uansett hvor god den er.
Gavmildhet er noe av det viktigste i livet og et kjennetegn på «dem som frykter
Herren», som Sal 112 sier flere ganger: «Det går godt med den som villig gir lån, den
som skjøtter sine saker rett» (Sal 112,5).
Hva lærer disse tekstene om gavmildhet overfor dem som lider nød? 3 Mos 25,35–
37; Sal 119,36; 2 Kor 8,12–15; 1 Joh 3,16–18; 1 Tim 6,17–19.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Paulus skrev ofte at kristenhåpets kilde var Guds gavmildhet (som viste seg mest
fullstendig da Jesus ga sitt liv for oss). Hans død for oss er det som gjør at vi viser
gavmildhet mot andre: «Jeg ber om at den tro du har felles med oss, må være virksom og gi deg større innsikt i alt det gode vi har i Kristus» (Fil 1,6).
Generøsitet er en storsinnet, modig og omfavnende holdning til livet. Mye i livet,
samfunnet og kulturen får oss til å tenke på oss selv og beholde mest mulig selv. Og
de fleste tenker uansett nesten alltid på seg selv, selv, selv.
Hvis troen er ekte, vil den få oss til å la selvet dø og leve mer for andre. Troen
hjelper oss å se verden og dens mennesker slik Gud ser dem, både i deres godhet
og deres elendighet, og den tvinger oss til å prøve å hjelpe dem som lider nød, i den
grad det er mulig.
Som livsprinsipp er generøsitet noe veldedige organisasjoner vet å verdsette. Slik
gavmildhet er målbar og direkte anvendelig. Men store donasjoner er ikke alltid tegn
på gavmildhet (Mark 12,41–44). Et omtenksomt liv er større og mer verdifullt enn
noen donasjon. En generøs ånd i alt man gjør, må fremelskes og bli mer verdsatt.
For de fleste er ikke generøsitet naturlig. Det er en nåde vi må uttrykke proaktivt og
målrettet, på tross av vår synd og egoisme.
Med hva annet enn pengegaver bør vi vise en generøs ånd?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FREDSSTIFTERE
Les Matt 5,9. Hvordan gjør man dette her i verden? Hvor mye hell kan man ha med
det? Se Mark 13,7.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Voldskonflikter er en utbredt årsak til lidelse. Blant krigens kostnader er de direkte
ofrene og ødelagte liv, all oppmerksomheten og pengene som ofres på militærmaskineriet, men kunne ha vært bedre brukt til å avhjelpe nød, og de overlevendes varige
men. I tillegg har man de mange mindre konfliktene som rammer utallige familier
og lokalsamfunn. Derfor kan ikke vår iver for rettferdighet ses isolert fra plikten til å
skape fred.
Sentralt i Jesu evangelium står Guds store fredshandling med forsoning mellom
syndige mennesker og skaperen (2 Kor 5,18–21). Og den forsoningen vi mottar, blir
mønsteret for oss som «ambassadører» for denne holdningen.
Jes 52,7 Hvordan kan vi leve ut denne teksten?
__________________________________________________________________________________________________________________

Fredens evangelium blir også motivasjon, mønster og ressurs for arbeidet for fred i
en voldsramt verden: «Den som lever i harmoni med Gud, har del i himmelens fred,
og utøver en velsignet innflytelse over alle han kommer i kontakt med. Fredens ånd
vil legge seg som dugg over hjerter som er trette av verdens strid og ufred.» – I naturens tempel, side 34 [MB 28].
I Bergprekenen sa Jesus: «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds
barn» (Matt 5,9). Og ikke nok med at han støttet budet mot drap, han sa at vi ikke
skulle være sinte eller bære nag (Matt 5,21–26). Vi skal elske våre fiender og be for
dem som forfølger oss (Matt 5,43–48). Så vi bør arbeide aktivt for at det skal gå dem
godt. Det går mange historier om folk som har viet livet til fredsskapende arbeid i
verdens problemområder og gir glimt av forsoning og bedring. Ofte lindrer de mye
av den urett og lidelse som konfliktene har ført med seg.
Hvordan kan din lokale menighet drive fredsskapende arbeid?
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EN RØST FOR DE STEMMELØSE
Salomo skrev at det er «en tid for å tie, en tid for å tale» (Fork 3,7). Det er ikke lett
for noen av oss å finne den rette balansen. Men kan det tenkes at vi som en kirke har
talt for lite når vår røst burde ha blitt hørt og det gjaldt å tale for de undertrykte og
være en røst for de stemmeløse og prøve å overvinne ondskap med det gode?
Kristne mennesker har ofte talt om å være Jesu hender og føtter, med henvisning
til kallet til praktisk tjeneste. Men i den profetiske rollen som Bibelen viser til, er
Guds fremste kall at menn og kvinner skal være hans røst. Og når de taler på Guds
vegne, skal de også tale på vegne av dem Gud vil forsvare (Sal 146,6–10).

Les Jes 58,1–10. Hva bør dette budskapet, som ble gitt i en bestemt tid og sted og

kontekst, få si til oss i en annen tid, et annet sted og i en annen kontekst? Hvor mye
har egentlig forandret seg i mellomtiden?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Profetens kall til rettferdighet var aldri populært. De tok utgangspunkt i Guds kall
og sin forståelse av hans iver etter rettferdighet, sympati med de fattige og undertrykte, og ønsket om det beste for sitt samfunn. Og da våget de å være en røst for de
stemmeløse i sin tid og sitt sted, til tross for motstand, ubehag og fare (1 Pet 3,17).
Ut fra vår forståelse av evangeliet og kallet om å gjenspeile Jesus for verden, har
vi også mye godt å tilby når det gjelder å takle verdens ondskap.
Så som: «Syvendedags adventister mener at tiltak for å redusere fattigdom og
tilhørende urettferdighet er en viktig del av den kristnes samfunnsansvar. Bibelen
viser tydelig at Gud er spesielt opptatt av de fattige og har forventninger til hvordan
hans barn skal hjelpe dem som ikke klarer å ta vare på seg selv. Alle mennesker er
bærere av Guds bilde og mottakere av Guds velsignelse (Luk 6,20). I arbeidet med
de fattige følger vi Jesu eksempel og undervisning (Matt 25,35.36). Som åndelig
fellesskap forfekter syvendedags-adventistene rettferd for de fattige og taler «for den
som ikke selv kan tale» (Ordsp 31,8) og mot dem som ’tar retten fra de hjelpeløse’
(Jes 10,2). Vi samarbeider med Gud som ’skaper rett for fattige.’ (Sal 140,13).»
– Syvendedags adventistenes offisielle uttalelse om global fattigdom, 24. juni 2010.
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Til ettertanke

Les «En høyere erfaring» i Helse og livsglede, side 387–397 [MH 503–516]; «Duty
to the Unfortunate» og «Man’s Duty to His Fellow Men,» side 511–526 i Testimonies
for the Church, bind 3; «Doing for Christ» side 24–37 i samme, bind 2.
«Man kan gjennomforske himmel og jord, og man vil ikke finne noen sannhet mer
tydelig åpenbart enn den som viser seg i gode gjerninger mot dem som trenger vår
sympati og hjelp. Dette er sannheten som den er i Jesus. Når de som bekjenner Jesu
navn, begynner å praktisere prinsippene i den gylne regel, vil den samme kraft
ledsage evangeliet som på apostlenes tid.» – I naturens tempel, side 136 [MB 137].
«Å elske Gud over alt annet og uselvisk å elske hverandre er den beste gaven
vår himmelske Far kan gi. Denne kjærligheten er ikke et plutselig innfall, men et
guddommelig prinsipp og en stadig kraft. Et hjerte som ikke er helliget til Gud,
kan verken unnfange eller praktisere den. Det kan bare de som lar Jesus ha makten
i hjertet. ... Når denne kjærligheten fyller sinnet, forskjønner den livet og sprer en
foredlende innflytelse overalt.» – Alfa og Omega, bind 6, side 378 [AA 551].

Spørsmål til drøftelse

1. I ukas lekse ser vi at evangeliet fremdeles er mal og motivasjon for å handle
på vegne av andre slik Jesus handlet på våre vegne. Hvordan har dette utvidet din forståelse av evangeliet om hva Gud har gjort for oss og hvordan han
viser oss sin kjærlighet?
2. Vi kan bli trukket inn på offentlige og politiske arenaer om vi taler til fordel
for de stemmeløse, engasjerer oss i fredsskapende arbeid og lignende. Men
Syvendedags Adventistkirken har talt for adskillelse av kirke og stat. Hva er
forskjellen på upassende politisk engasjement og å tale og arbeide offentlig
for fred?
3. Hvilket tiltak som er nevnt i ukas lekse kunne du tenke deg å gjøre bruk av?
Hvordan kan du få realisert tanken?
4. Hvilket tilfelle av ondskap og undertrykkelse har du bestemt deg for å be for?

Sammendrag

Hvis vi følger Jesus, vil det forandre livet på mange måter. Det vil også gi oss iver
etter å få del i Guds aktive omsorg for fattige og underkuede. Dette er ikke lett og
sjelden populært, men det vil endre våre prioriteringer og motivere oss til å gå aktivt
inn for å avhjelpe smerte i verden omkring oss.
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OMVENDT I BEGRAVELSEN
Kositela Tito (33), Fiji

I

ngen ville hjelpe Tito da faren døde. ”Han får ingen
• De første ordene du må lære på
kirkelig begravelse, begrav ham selv,” sa de. Faren
fiji-språket, er ”bula”, som betyr
hadde bodd avsides i Nakavika og var blitt adventist.
”hei”. Man hører det overalt, selv
Alle andre, også Tito, tilhørte en annen menighet.
om de fleste taler engelsk godt.
Høvdingen ville tillate kirkelig begravelse, men bare
• Mange hever øyenbrynene som en
hvis Tito bygget en adventistkirke. Så han bygget et skur
måte å si ”ja” på.
der en adventistpastor talte om de døde.
• Meke er en feiring av kulturen
Tito lyttet forferdet. Kom ikke de døde rett til himmed fortelling og dans, som brukes
ved festivaler i Fiji.
melen? Hans søster ga ham en bibel så han kunne følge
med mens presten talte om Lasarus, fra Joh 11. Så leste
han fra 1 Tess 4,16 om at de døde våkner i gravene når
Jesus kommer.
Det pastoren leste, stemte med Bibelen Tito leste. Etter begravelsen grep han tak i en adventist. ”Kan du komme og fortelle meg mer?” spurte han. Mannen kom og forklarte alt om de dødes
tilstand. Tito ville vite mer, og mannen lovte å komme tilbake.
Men Titos kone Vika ville ikke ha noe med det å gjøre. Hun stengte seg og barna inne på et
rom når adventisten kom. Etter to måneder kom studiet om dåpen, og Tito sa han ville bli døpt.
Vika gråt. ”Da får vi gå hver vår vei. Vi har to barn. Du tar en og jeg den andre.”
Tito var lei seg, men ga seg ikke. ”Fra nå av vil Gud være nr. 1 i mitt liv, og du nr. 2. Men hvis
jeg elsket deg 50 prosent før, skal det være 100 prosent nå.”
Etter dåpen sa Tito at han ikke ville hindre henne i å gå i kirka på søndag, men hun måtte
slutte med matlaging og klesvask på lørdager. Han skulle gjøre det på søndag.
Etter en måned så Vika at Tito var forvandlet. Han gikk ikke lenger ut og drakk med vennene.
Og ikke kom de hjem og røykte og bannet. Han gikk rett hjem fra jobben og var sammen med
henne og barna.
En dag sa hun: ”Du er ikke den samme. Vi krangler ikke mer, og vi er mer sammen som familie. Jeg vil vite mer om din sannhet.” De ba og studerte sammen, og snart ble hun døpt.
Tito underviser i sabbatsskolen og Vika hos barna.
Livet har ikke bare vært lett på skolen etter at han ble adventist. En dag hadde noen tisset på
kateteret. Rektor måtte tilkalle politiet en dag en full mann truet Tito med kniv. Men Tito er bestemt på å lære andre om evangeliet. Han ber: ”Gud, jeg er villig til å forkynne ditt ord for resten
av landsbyen. Bruk meg.”
Her er en video om Tito: bit.ly/Kositela-Tito
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Et tjenerfellesskap

Bakgrunnsstoff

2 Kor 2,14–16; 2 Mos 32,1–14; 1 Pet 2,12; Fil 2,15; Ef 2,19; Hebr 10,23–25.

Minnevers

La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet,
er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger (Hebr 10,23.24).

Når vi arbeider for å fullføre det kristne oppdraget, bør vi ikke undervurdere kirkens
potensial som et organisert fellesskap av troende. Vi har alt merket oss de utfordringene vi kan støte på når vi takler urett og fattigdom. Men når vi samarbeider i et
trosfellesskap kan vi være en velsignelse for mennesker rundt oss.
Når vi samles som en menighet, blir vi lett distrahert av å holde kirken i gang, og
glemmer at den skal tjene den verden Gud har satt den i. Som menighet må vi ikke
lukke øynene for lidelsen og ondskapen som omgir oss. Hvis Kristus ikke ignorerte
det, må heller ikke vi gjøre det. Vi må være trofaste mot vårt mandat om å forkynne
evangeliet, og med forkynnelsen kommer også arbeidet med å hjelpe de undertrykte,
de sultne, de nakne og de hjelpeløse.
Som kirkesamfunn og organisasjon er vi Kristi legeme (1 Kor 12,12–20). Som et
fellesskap må vi vandre som Jesus vandret, rekke ut hånden slik Jesus gjorde det og
tjene andre som Jesu hender, føtter, røst og hjerte i verden i dag.

104

Bibelstudier juli – september 2019

Studium 13 / 28. september

Søndag

PÅDRIVERE FOR FORANDRING
I de første kapitlene i Apostlenes gjerninger så vi at de første troende skapte et alternativt samfunn og viste omsorg for dem som led nød. Sammen rakte de ut hånden
til dem utenfor. De tilbød hjelp der det var nødvendig og ba dem bli med på det Gud
gjorde blant dem.
Jesus talte om salt og lys. Paulus har en rekke bilder på kirkens aktivitet i verden.
Han beskriver blant annet de som lever som Guds folk som et offer (Rom 12,1),
Kristi kropp (1 Kor 12,12–20), ambassadører (2 Kor 5,18–20) og som parfyme (2 Kor
2,14–16). Hvert av disse bildene viser til en rolle som representanter for Guds rike
her og nå, i en verden som herjes av den store konflikten.
Se over hver av disse «representative» beskrivelsene ovenfor. Hvilken passer best
til hvordan du vil representere Gud og hans vei der du bor, og hvorfor?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Alle bildene er forbundet med handling, ikke som middel til å bli akseptert av Gud,
men fordi vi er godtatt av Gud ved Kristi offer og har tatt imot Guds kjærlighet og
nåde til å være hans representanter i en skakkjørt verden.
Men de kan også forstås på et dypere plan: Siden Guds rike handler om Guds
kjærlighet og nåde, deltar vi aktivt i evighetsriket når vi handler slik og gjenspeiler
hans kjærlighet og nåde for andre her og nå.
I folkeretten anses et lands ambassade som en del av det landet den representerer,
også når den rent fysisk ligger i et fremmed land, kanskje langt hjemmefra. Når man
handler i tråd med Guds rike, gir man et glimt av evighetens virkelighet her og nå,
og da peker man også på og er en forsmak på det ondes endelige nederlag. Og når vi
gjør det – som Kristi ambassadører eller sendebud – kan vi oppleve at hans kjærlighet og rettferdighet er en realitet i vårt liv, i menigheten og i dem vi søker å tjene.
Les 2 Kor 2,16. Hva er forskjellen på de to duftene, og hvordan kan vi vite hvilken
vi er?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EN TJENENDE REST
Standarddefinisjonen på dem som omtales som «de andre» (KJV: «remnant», en
rest) finner vi i Åp 12,17: «de som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om
Jesus» (også Åp 14,12). Dette kjennetegner Guds folk mot slutten av verdens historie.
Men i bibelhistorien finner vi også eksempler på hvordan en slik «rest» opptrer og
hvordan slike mennesker tjener andre.
Moses er et eksempel på det. Les 2 Mos 32,1–14. Hva er likt og ulikt mellom Moses
i denne historien og resten i Åp 12,17?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I vrede mot israelittene truer Gud med å ødelegge dem og overføre løftene som var
gitt til Abraham – at hans etterkommere skulle bli et stort folk – til Moses og familien hans (2 Mos 32,10).
Men Moses nektet. Han drister seg til å krangle med Gud og sier at hvis Herren
gjør det han truer med, vil han ta seg dårlig ut (2 Mos 32,11–13). Men Moses går
lenger og satser sin egen posisjon.
Han hadde slitt med å lede folket gjennom villmarken. De hadde klaget og kjeklet
nesten hele veien. Men likevel sier han: Hvis du ikke kan tilgi dem, «så stryk meg ut
av boken du skriver i» (Mos 32,32). Moses vil gi avkall på evigheten for å redde dem
han har reist sammen med. For et eksempel på selvoppofrende forbønn for dem som
ikke fortjener det! Og for et symbol på hele frelsesplanen!
«Da Moses gikk i forbønn for Israel, glemte han sin frykt på grunn av sin dype
interesse og kjærlighet til dem han hadde vært Guds redskap for. Herren lyttet til
hans uselviske bønn og oppfylte den.
Gud satte sin tjener på prøve for at han kunne vise sin trofasthet og kjærlighet
til dette villfarne, utakknemlige folket. Og Moses bestod prøven med glans. Hans
interesse for Israel hadde ikke noe selvisk motiv. Folkets ve og vel betydde mer for
ham enn personlig ære, og mer enn å skulle bli stamfar til et stort folk. Gud så med
velvilje på hans trofasthet, hans hjertelag og hans hederlighet. Fordi han var en tro
hyrde, fikk han det store oppdraget å føre Israel til løftets land.» – Alfa og Omega,
bind 1, side 298 [PP 319].
Hva sier dette om hvordan vi bør behandle dem omkring oss som er på villspor?
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Tirsdag

Å NÅ MENNESKER
Menighetens drøftelser kan ofte henge seg i et følt behov for å velge enten et fokus
på sosialt arbeid eller evangelisering, enten godgjørenhet eller vitnetjeneste. Men
når vi forstår begrepene bedre og ser på Jesu liv, blir forskjellen borte, og vi ser at
forkynnelsen av evangeliet og arbeidet for å hjelpe andre hører sammen.
En av Ellen Whites mest kjente uttalelser lyder slik: «Ikke noen annen metode
enn den Kristus brukte vil gi virkelig suksess når det er snakk om å nå mennesker.
Frelseren blandet seg med menneskene som en som ønsket at de skulle ha det godt.
Han viste dem sin sympati, fylte deres behov og vant deres tillit. Så bød han dem:
«Følg meg. ...
Vi må lindre de fattiges nød, pleie de syke, trøste dem som har sorg, undervise de
uvitende, gi råd til de uerfarne. Vi må lære oss å gråte med dem som gråter og glede
oss sammen med dem som har glede.» – Helse og livsglede, side 104–105 [MH 143].
Vi har sett at rettferd og evangelisering hører sammen, ikke bare i Jesu virksomhet, men i hans første utsendelse av disiplene: «Gå og forkynn: ‘Himmelriket
er kommet nær!’ Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde
ånder! Gi som gave det dere fikk som gave» (Matt 10,7.8). Kort sagt, en av de beste
måtene å nå andre med budskapet vårt, er å avhjelpe deres nød.

Les 1 Pet 2,12 og Fil 2,15. Hva sier Peter og Paulus om det vitnesbyrdet som ligger
i Guds folks gode gjerninger?

__________________________________________________________________________________________________________________

I lys av en utvidet forståelse av Guds budskap gir evangelisering uten engasjement
for andre ingen mening. Vers som 1 Joh 3,16–18 og Jak 2,16 understreker hvor
selvmotsigende det er å forkynne evangeliet uten å leve det. På sitt beste er evangelisering – å overbringe den gode nyheten om håp, redning, omvendelse, forvandling
og Guds altomfattende kjærlighet – et uttrykk for rettferd.
Både evangelisering og ønsket om rettferd bunner i anerkjennelse av Guds kjærlighet til fortapte, avsporede og skadde mennesker – en kjærlighet som vokser i oss
under Guds påvirkning. Vi velger ikke den ene eller andre handlingen. I stedet samarbeider vi med Gud når vi arbeider med mennesker, avhjelper deres reelle behov og
bruker de ressursene Gud har betrodd oss.
Men hvordan kan vi sikre oss at vi ikke forsømmer å forkynne evangeliet om frelsen når vi også gjør godt mot andre?
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NÅDE I KIRKEN
I begynnelsen av Jobs bok peker Gud på Job og hans trofasthet som eksempel på at
Guds veier og hans omgang med syndere er god (Job 1,8). Det er påfallende at Gud
lar sitt gode navn og rykte avhenge av hvordan hans folk lever. Men Paulus utvidet
den tilliten Gud har til enkelte av sine «hellige» til å omfatte menighetsfellesskap:
«Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og
åndskreftene i himmelrommet» (Ef 3,10).

Les Ef 2,19. Hva tror du ligger i tanken om å beskrive menighetsfellesskapet som

Guds «familie»? Hva bør denne beskrivelsen få å si for hvordan kirken som organisasjon opptrer?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I grupper og organisasjoner er den måten medlemmene behandles på, en gjenspeiling av gruppens grunnverdier. Som Guds familie, Kristi kropp og Åndens
fellesskap har kirken det høyeste kall for sitt liv og levnet: «For Gud vil ikke uorden,
men fred» (1 Kor 14,33).
Verdiene rettferd, nåde og kjærlighet – slik de ses i lys av Guds rettferd, nåde
og kjærlighet – bør få styre alt som skjer i menigheten. Fra lokale menigheter til
verdensorganisasjonen bør disse prinsippene veilede kirkeledere i hvordan de leder,
tar beslutninger og viser omsorg for «disse mine minste» i menighetsfellesskapet. De
samme prinsippene bør avgjøre hvordan vi løser tvister som oppstår blant medlemmer. Hvis vi ikke kan behandle våre egne med rettferd og verdighet, hvordan skal vi
kunne gjøre det med andre?
Der kirken sysselsetter folk, bør den være en generøs arbeidsgiver og sette mennesker høyere enn andre hensyn og motarbeide urettferdig behandling av medlemmer. Kirken skal være et trygt sted der alle gjør det de kan for å beskytte de svake.
Og som i den første menighet bør medlemmene være innstilt på å støtte dem i
«menighetsfamilien» som har det vondt eller lider nød.
Dette var Jesu befaling, en befaling som ikke bare ville forvandle trosfellesskapet,
men også vise andre at troen var ekte: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at
dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre» (Joh 13,34.35).
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OPPMUNTRE HVERANDRE TIL GODE GJERNINGER
Selv om vi har de beste motiver og tror vi er på Guds og det godes side, kan arbeidet for Herren være både vanskelig og hardt. Sorg og smerte er en realitet. Derfor
trenger vi menighetsfellesskapet. I arbeidet med disiplene ga Jesus eksempel på et
støttende fellesskap. Han sendte sjelden folk ut alene, og når det skjedde, kom de
snart tilbake for å dele sine opplevelser og samle krefter og nytt mot.

Les Hebr 10,23–25. Vers 25 er best kjent av disse versene, men hvordan utvider de
to foregående versene forståelsen av dette kjente verset? Hvordan kan vi oppmuntre hverandre til «kjærlighet og gode gjerninger»?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I nesten hvilken som helst oppgave, tiltak eller prosjekt kan en gruppe som arbeider
sammen, oppnå mer enn om alle arbeider hver for seg. Dette minner oss igjen om
kirken som Kristi legeme (Rom 12,3–6) der vi har ulike oppgaver, men utfyller hverandre. Når alle gjør det vi er best til, men gjør det slik at vår innflytelse kan fungere
sammen, kan vi ha tillit til at vårt liv og virke vil gjøre en forskjell for evigheten.
Resultater er viktige når man søker å gjøre det som er riktig – for utfallet gjelder
mennesker og deres liv – men vi må iblant la Gud ta seg av resultatene. Det hender
vi ser liten fremgang når vi arbeider for å avhjelpe fattigdom, beskytte de sårbare,
sette fri de undertrykte og tale for de stemmeløse. Men vi har det håpet at vi arbeider
for en langt større og i siste instans seirende sak: «La oss ikke bli trette mens vi gjør
det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt
mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen» (Gal 6,9.10;
se også Hebr 13,16).
Derfor er vi kalt til å oppmuntre hverandre, bokstavelig talt inspirere hverandre
med mot. Et trofast liv er både vanskelig og fullt av glede. Både rettens Gud og rettsfellesskapet støtter oss og det vi oppmuntrer andre til å bli med i.
Hvem kjenner du som arbeider fast med å avhjelpe andres lidelser? Hvordan kan
du oppmuntre dette mennesket eller denne gruppen i det gode de gjør?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Les «Et trofast vitne» i Alfa og Omega, bind 6, side 375–381 [AA 546–556];
«Kindness the Key to Hearts,» side 81–86 i Welfare Ministry.
«Det arbeidet disiplene gjorde, må vi også gjøre. Hver eneste kristen må være en misjonær. I vår tjeneste for dem som trenger hjelp må vi gjenspeile sympati og medlidenhet
og forsøke på en uegennyttig måte å lindre smertene blant lidende mennesker. ...
Det er vår oppgave å mette dem som sulter, kle de nakne og trøste dem som lider
og har det vondt. Vi skal hjelpe dem som lever i fortvilelse, og gi håp til dem som
føler at de ikke har noe håp.
Når Kristi kjærlighet kommer til uttrykk gjennom uegennyttig tjeneste for andre,
vil den kunne gjøre mer for å omvende en urettferdig enn hva sverd og domstoler
vil kunne gjøre. ... Det er ofte slik at det hjertet som hardner under irettesettelser, vil
smelte under Kristi kjærlighet.» – Helse og livsglede, side 73–75 [MH 104, 106].
«Slaveriet, kastesystemet, urettferdige rasefordommer, undertrykkelse av fattige,
forsømmelse av de ulykkelige – alt dette fremsettes som ukristelige og alvorlige
trusler mot menneskets velvære og som onder som Herren har kalt Kristi menighet
til å bryte ned.» – Generalkonferansens formann A. G. Daniells i sin tale om Ellen
Whites livsverk ved hennes begravelse, Life Sketches of Ellen G. White, side 473.

Spørsmål til drøftelse

1. Mange mennesker, grupper og organisasjoner søker å avhjelpe nøden
i verden. Hvilke sterke sider, tanker og ressurser har Syvendedags
Adventistkirken som kan tilføres denne oppgaven?
2. Kan du huske en tid da du har følt deg oppmuntret og støttet av menighetsfellesskapet? Hvordan kan den erfaringen hjelpe deg å gi den samme oppmuntringen videre til andre?
3. Hva annet enn menighetsfellesskapets støtte kan hjelpe oss å unngå at vi blir
«trette mens vi gjør det gode»?
4. Hvilke rettferds- og fattigdomsprosjekter og initiativer vet du om som
Syvendedags Adventistkirken for tiden støtter opp om rundt om i verden?
Hvordan kan du bidra til denne siden av kirkens arbeid?

Sammendrag

Ja, som kristne er vi kalt til å avhjelpe andres behov, spesielt andre som har det
vondt, lider og er undertrykt. Og selv om vi har individuelle oppgaver på dette området, kan vi være mye mer effektive når vi arbeider sammen som en kirkefamilie.
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M

ISJONSFORTELLING

28. september

INGEN BEIN, NYTT LIV
Lepani Kuruduaua (60)

L

epani Kuruduaua følte at livet var slutt. Den pensjonerte læreren hadde skåret seg i høyre
bein mens han reparerte en kirke i en landsby. Såret grodde ikke, og beinet måtte amputeres.
Lepani var sengeliggende en måned, og funderte på livet. Han hadde vært adventist i 17 år og
hadde ikke brukt sine to bein til å føre noen til Jesus. Nå hadde han bare ett bein.
Han fikk et nytt, kunstig bein ti måneder senere og tenkte at han måtte gjøre noe for Gud. Han
kom til å tenke på en landsby der det bodde en adventistfamilie. Han ville be dem om hjelp med
en møteserie.
Da han kom frem, traff han datteren Anna. Foreldrene hadde flyttet, men Anna fortalte at hun
iblant holdt andakt sammen med naboen Nico, som ikke var adventist. ”La oss be, jeg vil besøke
Nico,” sa Lepani.
Da de nærmet seg huset, fløy døra opp og en mann ropte: ”Du er gjesten jeg har ventet på!”
Nico sa han hadde bedt og bedt om at noen skulle komme og snakke med ham om Jesus. Da
han hadde samlet brenne i morges, følte han sterkt at nå ville gjesten komme. Han skyndte seg
hjem, men der var det ingen. Så han tok en dusj og hadde akkurat kommet ut av dusjen da han
hørte Lepani utenfor.
”Jeg vil bli med i din menighet,” sa Nico. ”Neste sabbat kommer jeg sammen med kone og tre
døtre.” Lepani ba sammen med ham. Men han sa: ”Neste sabbat kommer jeg til deg, og så starter
vi en menighet hjemme hos deg.”
De neste sju månedene kom Lepani. Flere naboer kom også. Etter møteserien ble 16 døpt,
deriblant Nico, hans kone og to av de tre døtrene. Menigheten vokste og flyttet ut av huset og inn
i egen bygning.
Lepani er 60 år nå og vil plante en ny menighet et annet sted i år. Og en tredje et tredje sted
neste år. ”Det jeg ikke fikk gjort med to bein, kan jeg gjøre med ett,” sa han. ”Jeg har funnet min
oppgave.”
En del av offeret i dag går til ”Redd
FREMTIDIGE PROSJEKTER:
10 000 tær”, et program som skal forebygge
Offeret 13. sabbat neste kvartal går til divisjonen
diabetes og hjelpe diabetikere i Fiji og seks
Øst-Sentral-Afrika:
andre land. Takk for at du gir.
• Klasserom ved Goma Adventist University i Den
Se en video om Lepani her: bit.ly/Lepani-K
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demokratiske republikken Kongo.
• Utvide helsetjenestene ved Kinshasa Adventist
Clinic i Den demokratiske republikken Kongo.
• Bygge hovedkvarter i Wau i Sør-Sudan.
• Opprette Juba videregående skole i Sør-Sudan.
• Bygge Kisumu Adventist Hospital i Kenya
• Bygge fire barnesabbatsskolerom i Etiopia.
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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

4. KVARTAL 2019
Tema: Evangeliet i Esra og Nehemja
Forfatter: Jiri Moskala, dekan ved teologisk fakultet på Andrews University.
Bibelstudiet dette kvartalet illustrerer at livet er komplisert. Når vi forsøker
å gjøre det som er godt, dukker hindringer og opposisjon opp, venner kan bli
fiender. Dette var også erfaringen til profetene Esra og Nehemja når de forsøkte
å bygge opp igjen Jerusalem og gjøre det klart for Messias. Livene deres viser
hva Gud kan gjøre gjennom dedikerte og trofaste ledere.
1. Studium, Klarhet i historien
Minnevers: Esra 1,2
Bibeltekster: Jer 25,11-12; Dan 9,1.5; Esra 4,1-7; Jes 55,8.9; Esra 7,1-28
2. Studium, Nehemja
Minnevers: Neh 1,4-5
Bibeltekster: Neh 1-2; 5 Mos 7,9; Sal 23,1-6; 4 Mos 23,19
1. KVARTAL 2020
Tema: Daniel
2. KVARTAL 2020
Tema: Hvordan tolke Skriften
3. KVARTAL 2020
Tema: Alle engasjert

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!

429
146
1045
530
2150

Hele divisjonen

MENIGHETER

Unionsdistriktet Australia
Unionsdistriktet New Zealand Pacific
Unionsmisjonen Papua New Guinea
Unionsdistriktet Trans Pacific

UNION

4040

107
50
3182
701

GRUPPER

518 016

61 338
20 474
315 759
120 445

MEDLEMMER
000
000
000
000

40 515 000

24 487
5 378
8 317
2 333

FOLKETALL

1. Lage barneserien ”Daniel” i Australia, en tegnefilm i 13 deler for barn i alderen
8-12 år, som følger opplevelsene til Daniel og hans tre venner.
2. ”Redd 10 000 tær,” et opplegg via helsetjenester for å forhindre amputasjon av
tær i Fiji, Vanuatu, Salomonøyene, Samoa, Amerikansk Samoa, Kiribati og Tonga.
3. Bygge studioer for Hope TV og radio i Tongatapu i Tonga.

PROSJEKTER:

DEN SØRLIGE STILLEHAVSDIVISJON

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.
•

Gymsalkveld: Inviter med venner, naboer og andre bekjente i alle aldre til
gymsalkveld, med lek, fotball, innebandy, osv., i en sal som menigheten
enten leier eller gymsalen på adventistskolen. Midtveis kan man ha en liten
andakt. Avslutt gjerne kvelden med forfriskninger.

•

Inviter venner, naboer eller barnebarn til å være med på familiegudstjeneste
eller kirkemorro.

•

Meld deg som blodgiver.

•

Gå en tur med en venn/kollega/nabo som trenger noen å prate med.

•

Uttrykk din takknemlighet til en person som har gjort noe pent/hyggelig for
deg. Gi blomster til noen du mener fortjener det.

•

Slå av en prat med noen på skolen eller jobben som du aldri har snakket med
før.

•

Gi bort pent, brukt tøy til noen som organiserer innsamling.

•

Hvis du er en del av en gruppe, prøv å involvere alle i samtalen.
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