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Bibel-quiz
Hva med å ta en liten quiz, som forberedelse til kvartalets tema?

1. To historiske bibelbøker forteller
om gjenoppbyggingen av
Jerusalem. Hva heter de?
2. Hvem vil du beskrive som den
karismatiske og hvem vil du
beskrive som den intellektuelle
i lederparet som sørget for
gjenoppbyggingen av Jerusalem?
3. Hva gjorde det mulig for Judas folk
å vende hjem?

5. Hvem var Sanballat og Tobia?
6. Nehemja må ha vært en
inspirerende taler som klarte å
mobilisere folk. Her er et utdrag
fra en av talene hans. Fyll inn med
ordene som mangler:
«Vær ikke ___________ for dem!
Tenk på __________ den store og
skremmende, og kjemp for brødre,
________ og døtre, __________
og hjem!» (Neh 4,14)

4. Hva var Nehamjas tittel og hvem
var arbeidsgiveren hans, før
han tok på seg oppdraget med å
gjenoppbygge Jerusalem?

Svar: 1. Esra og Nehemja 2. Karismatiske: Nehemja. Intellektuelle: Esra. 3. Kyros, kongen
i Persias kunngjøring om at Judas folk kunne reise hjem (Esra 1). 4. Tittel: munnskjenk.
Arbeidsgiver: Kong Artaxerxes (Neh 1,11 og Neh 2). 5. Judas fiender. De ønsket ikke at byen
skulle gjenoppbygges og spottet Nehemja (Neh 4). 6. «Vær ikke redde for dem! Tenk på Herren
den store og skremmende, og kjemp for brødre, sønner og døtre, kvinner og hjem!»

R EDA K TØ R ENS F OROR D

Evangeliet ifølge Esra og Nehemja
Esra og Nehemja var ledere og hadde et dypt ønske om at Guds folk skulle ha det godt
og at hans navn måtte bli forkynt over hele verden. Deres liv viser hva Gud kan utrette
gjennom trofaste tjenerledere.
Vi er syndere med egenskaper vi har arvet og tatt oss til. Vi kan bare bli forvandlet
ved studiet av Guds ord og Den hellige ånds hjelp. De troende lever ”ikke ved makt og
ikke ved kraft, men ved min Ånd” (Sak 4,6), og ved å tro på Guds løfter (Hab 2,4).
Bibelstudiene dette kvartalet viser at livet er komplisert. Når vi prøver å gjøre det
som er godt, møter vi hindringer og motstand. Selv venner kan bli våre motstandere,
kanskje også fiender. Hindringer og motstand mot det gode viser at Satan finnes og at
synden er reell. Satan er sterkere enn oss. Bare Gud kan gi seier, revolusjonere tanken
og gi kraft til et balansert liv. Motgang er anledninger til forandring. Skuffelser kan
sette fart i åndelig vekst, og Gud kan gi oss kraft til å seire.
Hverken Esras eller Nehemjas bok ender optimistisk. Synden sprer seg lett og fort.
Den største utfordringen kommer ikke utenfra. Den skyldes at Guds folk er utro mot
Gud og ikke følger hans åpenbarte vilje. Kirkens fremste prøvestein er troskap mot
Herren og utholdenhet i å følge hans veiledning. Esra skjønte at kraften til å forandre
seg, kommer til den som nøye gransker skriftene, forstår dem og tar dem til seg.
Gud grep inn for å oppfylle utgangspunktet for profetiene om de 70 ukene og de 2300
kveldene og morgenene (som begge begynte i 457 f.Kr.) og påvirket kong Artaxerxes 1 til å
la Esra dra tilbake til Jerusalem med en gruppe israelitter. Kongen sørget for sikkerheten på
reisen, og til og med å gi fysisk og økonomisk hjelp til tempeltjenesten (Esra 7,11–28).
De viktigste teologiske temaene i de to bøkene er Guds forsyn, trofasthet og pakt.
Gud oppfylte løftene selv om folket var trangsynt, desorientert og halsstarrig. Gjennom sine tjenere kalte han dem ut av sløvheten til vekkelse og reformasjon.
”Det gjenreisningsarbeid og de reformer som ble gjennomført under ledelse av
Serubabel, Esra og Nehemja, er et symbol på en åndelig gjenreisning i de siste dager
av verdens historie. Den rest av Israel som var tilbake den gangen, var svak, og den var
utsatt for fiendens herjinger. Men Gud hadde bestemt at gjennom den skulle kunnskapen om ham og hans lov bli bevart på jorden. De stod vakt om den sanne gudsdyrkelsen
og vernet om Guds hellige ord.” – Alfa og Omega, bind 3, side 366 [PK 677].
Esra og Nehemja hører historisk sammen i en overgangsfase i Guds folks liv. De 23
kapitlene danner én stor historie med flere avsnitt som utfyller hverandre og tar opp
felles teologiske punkter. Studiet av hvordan de to bøkene ble til, kan vise oss Guds
store handlinger i historien og hvordan han ledet sitt folk.
Ikke alt i disse bøkene står i kronologisk rekkefølge, og noen deler er tematiske.

Vi skal se at utfordringen for Esra og Nehemja ikke var å gjenreise tempelet (det
var ferdig og innviet i 515 f.Kr., over 50 år før Esra kom), men å gjenoppbygge byen
Jerusalem, dens administrasjon og nasjonens suverenitet – som skulle bane veien for
Messias’ komme.
Måtte Herren velsigne oss og inspirere oss, røre ved oss, forvandle våre tanker og
sette oss i stand til å følge ham trofast og med glede.
Jiří Moskala er dekan og professor i gammeltestamentlig eksegese og teologi ved Seventh-day Adventist
Theological Seminary ved Andrews University i USA.
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Gud var der

SANNE HISTORIER FRA EN POLITIPREST

Av Martin Weber
Forfatteren har et brennende
engasjement for alle som strever
med å håndtere livets utfordringer.
I denne boken blir vi med på en
rekke oppdrag de årene han var
politiprest i USA. Det er heftige
beretninger. Men poenget er ikke
elendigheten. Gud var der. Og han
bringer håp til alle.

Martin Weber har en mastergrad i teologi fra La Sierra University i
USA og en doktorgrad fra Carey teologiske seminar ved University
of British Columbia i Canada. Fra 1999 til 2005 var han politiprest i
vestlige deler av Nord-Amerika. Siden 2007 har han vært styreleder
og kursholder ved The Hope of Survivors, for personer som har
blitt seksuelt misbrukt av kirkelige ansatte. Han er også kapellan
ved Pathways to Compassion Hospice i Nebraska, USA. Han er en
ettertraktet foredragsholder over store deler av verden og har skrevet en
rekke bøker.

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

Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følgende tilleggsmateriale som du kan få kjøpt på engelsk:
Adult Teachers Quarterly
Dette er den tradisjonelle engelske leksehjelpen for bibelstudier, med mye
ekstra informasjon, flere henvisninger og utfyllende spørsmål som du kan
bruke i gjennomgåelsen.
http://sspm.gc.adventist.org
Bible Study Guide
Det engelske bibelstudieheftet.1. og 2. kvartal er i et hefte og 3. og 4.
kvartal i et hefte. Det er forlaget i England som deler inn materialet slik.
E. G. White Notes
Dette heftet kommer også ut kvartalsvis og er en samling med Ellen G.
White-sitater og henvisninger som er av betydning for temaet.
Companion Book
Hvert kvartal kommer det ut en bok som består av 13 kapitler (1 for
hver uke) med mange gode tanker rundt de samme temaene som bibelstudiet tar opp. Boken er uavhengig av studieheftet, men kan også være et
fint tillegg til det.
Collegiate Quarterly
Dette er en ungdomsversjon med kommentarer og henvisninger som
passer til tenåringer/ungdommer/studenter. Det er mye brukt på universitetene, hvor studentene forstår og kan snakke engelsk.
Andre interessante internettadresser:
www.ssnet.org
www.GoBible.org
Den raskeste måten å bestille heftene på er via internett:
www.adventistbookcenter.com
Du kan også bestille hos Norsk Bokforlag,
Postboks 103, 3529 RØYSE Tlf. 32 16 15 60, faks 32 16 15 51 eller epost:
ordre@norskbokforlag.no

Studium 1

5. oktober

Serubabel og Esra

Bakgrunnsstoff

Jer 25,11.12; Dan 9,1.2; Esra 4,1–7; Jes 55,8.9; Esra 7,1–28.

Minnevers

Så sier Kyros, kongen av Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle
kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda (Esra 1,2).

I Jeremias skrifter hadde Gud lovt at hans folk skulle få komme hjem etter 70 års
eksil i Babylon. Gud brukte kong Kyros til å oppfylle løftet. Han var salvet av Gud
(Jes 45,1) og kunngjorde et dekret ca. 538 f.Kr. som ga folket frihet til å dra hjem og
bygge opp tempelet.
Det var Gud, ikke Kyros, som sa dette om Jerusalem: ”Hun skal bygges! og om
tempelet: Det skal grunnlegges” (Jes 44,28). Gud garanterte at Jerusalem skulle bli
gjenoppbygd, og han fikk Kyros til å tillate byggeprosjektet.
Det er godt å se Guds folk reagere positivt på Herrens handlinger: ”Da brøt de
opp, Benjamins og Judas familieoverhoder, prestene og levittene, alle som Gud hadde gitt den tanken at de skulle dra opp og bygge Herrens hus i Jerusalem” (Esra 1,5).
Her ser vi et eksempel på at folk reagerer positivt på Guds handlinger. Våre beste
prestasjoner kommer av at vi innser hvem Gud er og hva han har gjort, og av å vite
at han griper inn på vegne av sitt folk.
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Søndag

DE FØRSTE VENDER HJEM
Les Jer 25,11.12; 29,10 og Dan 9,1.2. Når kom de første tilbake? Hvilken profeti ble
oppfylt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Herren påvirket Kyros så han lot dem dra i tråd med Jeremias profeti om de 70 år.
Jeremia hadde skrevet at Juda skulle ligge øde i 70 år under Babylon (dette skjedde
fra 606/605 f.Kr. til 537/536 f.Kr.), men da ville Gud åpne dørene så fangene fikk dra
hjem. Da Daniel studerte Jeremias skrifter, skjønte han at tiden var inne.
I Dan 9 leser vi at Daniel var forvirret fordi de 70 årene var nesten omme uten at
noe hadde skjedd, og Perserriket hadde nå kommet til makten. Han sørget og ba Gud
om å oppfylle løftene. I samme kapittel (Dan 9,24–27) går det frem at Gud forsikret
Daniel om at han overvåker alt og har planlagt en fremtid med en frelser som skal dø
for folket og sone deres synd, bringe rettferdighet og oppfylle offersystemet. Egentlig
sa Gud: ”Daniel, ta det med ro. Den sanne redningsmannen (Jesus) kommer, og jeg
vil også sende dere en redningsmann nå.” Kort tid etter fikk Gud perserkongen Kyros til å befale at fangene skulle frigis. Gud holder alltid ord (se Dan 10 om hvordan
Gud griper inn for sitt folk i hjemlandet.)
Kong Kyros kunngjør at israelittene får dra hjem til Jerusalem og bygge Herrens
hus (Esra 1). Befalingen ble gitt en gang i tiden 539–537 f.Kr. I tillegg til å la dem
dra, sørget Kyros for at de kom tilbake med gaver og offer, deriblant karene fra tempelet, som Nebukadnesar hadde stjålet. Hendelsen minner om da israelittene forlot
Egypt lenge før. Da fikk Gud også folk til å gi dem avskjedsgaver. Denne første
gruppen som kom tilbake til Juda, besto av cirka 50 000 mennesker, trolig også
kvinner og barn fra andre områder.
Hvilke andre historiske profetier ble oppfylt, og hvordan kan vi finne trøst i dem?
Hva sier de om Gud?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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OVERSIKT OVER KONGER OG HENDELSER
Den første gruppen som kom tilbake, skulle gjenoppbygge tempelet. Vi skal ta for
oss motstanden de møtte i et senere studium. Nå skal vi ta for oss perserkongene
under tempelets lange byggetid og gjenreisningen av Jerusalem. Vi må kjenne forhistorien til beretningene om Esra og Nehemja, for den gir oss større innsikt i deres
budskap.

Les Esra 4,1–7. Hvem var konger da motstanden mot byggingen av tempelet fant
sted?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Her er en kronologisk liste over perserkongene som vi kan knytte til Esras og
Nehemjas bøker. Det begynner med Kyros, som grunnla Perserriket og inntok
Babylon i 539 f.Kr.:
Kyros 2 ”den store” (559–530 f.Kr.)
Kambyses 2 (530–522 f.Kr.)
Dareios 1 (522–486 f.Kr.)
Xerxes 1 (485–465 f.Kr.)
Artaxerxes 1 (465–424 f.Kr.)
Når vi studerer disse bøkene, må vi være klar over at kongene ikke er nevnt i
kronologisk rekkefølge hos Esra. For eksempel står Esra 4,6–24 foran kapittel 5,
som fortsetter historien om motstanden mot gjenreisningen av tempelbygningen.
Derfor hører brevene som gjelder Xerxes 1 og Artaxerxes 1 og som er nevnt i Esra 4,
til etter hendelsene i kapittel 5 og 6, som handler om Dareios 1. Dette kan virke
forvirrende. Det er lettere å forstå budskapene i Esra og Nehemja når vi kjenner
begivenhetenes rekkefølge.
Hvor ofte har du funnet ting i Bibelen som har forvirret deg? Hvordan kan du stole
på Gud og hans ord, også når det ikke ser ut til å gi mening? Hvorfor er dette
viktig? (Se Jes 55,8.9.)
______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

DEN ANDRE GRUPPEN
I Esra 7,1–10 og 8,1–14 ser vi at kong Artaxerxes 1 lar Esra dra tilbake til Jerusalem
(året er 457 f.Kr.) og ta med seg alle som vil. Man vet lite om forholdet mellom
kongen og Esra, eller om Esra jobbet ved hoffet. Esra 8 inneholder familieover
hodene til dem som kom tilbake, først prestefamiliene, så etterfulgt av kongeslekten,
og så resten av jødene. Tolv familier er spesielt nevnt. Man får inntrykk av at dette er
en bevisst påminnelse om Israels tolv stammer.
Avsnittet omtaler ca. 1500 menn. Det var trolig 5000–6000 i alt med kvinner og
barn. Dette var en mye mindre gruppe enn den første gruppen som kom sammen
med Serubabel og Josva.

Les Esra 7,1–10. Hva sier dette om Esra?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Esra er skriver, og han er etterkommer av Aron, Moses’ bror og Israels første prest.
Ennå i dag nyter Esra høy anseelse, delvis på grunn av fortellingene i Esras bok,
delvis takket være jødisk tradisjon. Man vet ikke om han var skriver hos kong
Artaxerxes. Omtalen av Esra som skriver viser enten til tidligere oppgaver eller til
tiden etter ankomsten til Juda. Men Esra må ha hatt en rimelig betrodd stilling hos
Artaxerxes siden han ble brukt som ekspedisjonsleder.
I Esra 7,6.10 omtales han som en lærd og samvittighetsfull skriver eller lærer.
Ordet ”lærd” betyr bokstavelig talt ”rask”, rask i oppfattelsen og hurtig til å håndtere
informasjon. Esra var snartenkt – han var kjent for sin kunnskap og dyktighet når
det gjaldt Guds lov. Det at kongen valgte ham til å føre en gruppe israelitter til Juda,
vitner om Esras mot og lederevner.
Legg merke til at Esra satte alt inn på å granske ”Herrens lov” (Esra 7,10).
Hvordan kan vi anvende dette prinsippet?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ARTAXERXES’ DEKRET
Les Esra 7,11–28. Hvordan var kongens dekret sammensatt? Hvorfor var disse anvisningene viktige for jødene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Artaxerxes’ dekret minner om Kyros’ første dekret. Kongen oppfordrer alle som var
villige, spesielt prestefamiliene, om å reise til Jerusalem. Murashu-dokumentene
viser at de fleste jødene ble i Persia (som vi ser av Esters historie), men noen hadde
ventet på muligheten til å starte et nytt liv i hjemlandet. De fleste av kongens ord var
rettet til skattmestrene i området på den andre siden av Eufrat. De skulle gi Esra alt
han trengte for å gjenreise byen og ”pryde Herrens hus” (Esra 7,27). Kongen ba Esra
om å sikre at både Guds lov og landets lov ble overholdt, ved å innføre rettssystemet.
Den orden og ryddighet som dette skulle føre til, er viktig i alle samfunn. Kongen
gjorde det også lettere for Esra og israelittene å gjenreise hjemlandet.
Betyr kongens omsorg for gjenoppbyggingen av byen og tempelet at han trodde
på Esras Gud? Artaxerxes kaller Gud, ”Israels Gud, han som har sin bolig i Jerusalem” (Esra 7,15). Dette viser at han så på Herren som en lokal guddom som måtte
mildnes med gaver. Han ville ikke at den lokale guden skulle være sint på ham
og hans sønner (Esra 7,23). Vi skal også merke oss at 457 f.Kr. også er året for et
egyptisk opprør mot perserstyret. Det er sannsynlig at kongenes velvillige holdning
skulle skape lojalitet i provinsen Juda.
Men kongen trodde ikke på Gud. Ingenting i teksten tyder på at han gjorde det.
Altså kan Herren til og med bruke uomvendte mennesker til å utrette sin vilje.
Hvordan kan vi lære å stole på Guds makt midt i lidelser?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

UNDERVISNINGENS BETYDNING
Les Esra 7,6 og 10. Hva sier dette om betydningen av god trosopplæring?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Esras troskap mot Gud og beslutningen om å studere, praktisere og lære Guds ord
(Esra. 7,6.10) forberedte ham til større oppgaver. Bibelteksten sier bokstavelig talt at
han viet seg til å studere, følge og undervise i Herrens lov.
”Esra var etterkommer av Aron og hadde fått opplæring som prest. Han var dessuten kjent med skriftene til åndemanerne, astrologene og vismennene i Medo-Persia. Men han var ikke tilfreds med sin åndelige tilstand. Han lengtet etter å komme
helt og fullt i harmoni med Gud og få visdom til å gjøre hans vilje. Derfor satte han
seg fore å granske Herrens lov og å følge den. Spesielt ivrig var han etter å studere
Guds folks historie slik den er fremstilt i skriftene om profetene og kongene. Han
studerte også de historiske og poetiske bøkene i Bibelen for å få vite hvorfor Herren
hadde tillatt at Jerusalem ble ødelagt og hans folk ført som fanger til et hedensk
land.” – Alfa og Omega, bind 3, side 321–322 [PK 608].
”Esras innsats for å vekke ny interesse for studiet av de hellige skrifter satte
varige spor, ettersom han gjennom hele sitt liv arbeidet omhyggelig med å ta vare på
de hellige skriftrullene og lage avskrifter av dem. Han samlet alle de eksemplarer
av loven som han kunne få tak i, og sørget for at de ble skrevet av og delt ut. Guds
rene ord, som på den måten nådde ut til mange mennesker, formidlet en kunnskap av
uvurderlig verdi.” – Side 322.
Esra hadde lært om hedningens veier, men han så at de ikke var riktige. Derfor
søkte han å kjenne sannheten fra Guds ord og ”Herrens lov”. Han måtte legge bort
en stor del av det han lærte på verdslige læresteder, for mye av det var utvilsomt galt.
For til hvilken nytte var ”astrologenes og vismennenes” skrifter?
Hvordan kan vi bli nødt til å glemme mye av det vi har lært i verden?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier oktober – desember 2019

13

Fredag

Studium 1 / 5. oktober

TIL ETTERTANKE
Les ”Esra – den lovkyndige presten” i Alfa og Omega, bind 3, side 321–327 [PK
607–617]
Tenk på Esras arbeidsomhet: ”Han ble Guds talerør og underviste dem som var
sammen med ham, i de prinsipper som danner grunnlaget for himmelens styreform.
Resten av sitt liv var han hovedsakelig lærer, både når han var ved hoffet til den
medo-persiske kongen og når han var i Jerusalem. Etter hvert som han underviste
andre, økte hans egen arbeidskapasitet. Han ble en gudfryktig og plikttro mann, og
Herren benyttet ham for å vise verden at Bibelen har kraft til å foredle dagliglivet.”
– Alfa og Omega, bind 3, side 322 [PK 609].
”I det reformasjons verk som skal utføres i dag, er det behov for personer som i
likhet med Esra og Nehemja nekter å bagatellisere eller unnskylde synd og som ikke
vil nøle med å hevde Guds ære. De som har stort ansvar i Guds verk, vil ikke tie når
det blir gjort urett, og de vil heller ikke dekke over synden med en kappe av falsk
overbærenhet. De er klar over at Gud ikke gjør forskjell på folk, og at strenghet mot
de få kan bety barmhjertighet mot de mange. De vil også ha klart for seg at den som
vil påtale synd, alltid må være drevet av Kristi sinnelag.” – Alfa og Omega, bind 3,
side 365 [PK 675].

Spørsmål til drøftelse

1. Vi har fått mange store løfter av Herren. Men han tvinger seg ikke innpå oss.
Hvilke valg kan vi gjøre i livet som kan hindre oppfyllelsen av hans løfter til
oss?
2. Les bønnen i Dan 9,1–23. Hvilke prinsipper kan du anvende på deg selv? Hva
gjorde Daniel, hva var holdningen hans, og hva ba han om? Hva kan ellers
være aktuelt for oss i dag?
3. I torsdagens avsnitt leser vi et sitat om hvor viktig Guds ord var for Esras
innsats og hvor flittig han arbeidet for å utbre det. Hva kan dette si oss i dag
om den betydningen Guds ord burde ha i vårt liv og vår menighet?
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ETT BEIN FOR 25 SJELER
Phylis Odindo (45), Kenya

P

hylis Odindo hadde smerter i høyrebeinet i 2017. Da det ble uutholdelig, dro hun til sykehuset i Kisumu, men der var det streik. Phylis fant en liten klinikk uten røntgenapparat. Legen
anbefalte amputasjon, men Phylis, som var enke med en ung voksen sønn, ville ikke ofre beinet,
og dro hjem. Men smertene ga seg ikke, og hun lot klinikken amputere beinet nedenfor kneet.
Tre uker senere ble Phylis svært syk og kunne ikke bevege seg. På det offentlige sykehuset
fikk hun tatt røntgen. Legen sa det hadde gått koldbrann i såret og spredt seg langt ovenfor kneet.
Hun måtte amputere igjen.
Etter amputasjonen skrantet Phylis og mistet motet. Hun ba Anna, lederen for kvinneforum i
menigheten Kenya-Re SDA-menighet, om forbønn.
Da Anna så henne, var hun sikker på at hun lå for døden. Anna ba, og Phylis følte seg bedre og
spurte Anna om å fortsette å be for henne. Anna ville det, og ga henne noe å drikke.
Neste dag kom Anna tilbake med flere andre fra menigheten. Det fortsatte de med. Pastoren og
forstanderne kom også.
Phylis ba: ”Kjære Gud, se i nåde til meg, for jeg har bare en sønn.” Hun hadde oppdratt ham
alene, og etter at mannen hennes døde for 11 år siden, forlot gutten menigheten. Han var sint på
farens slektninger fordi de hadde gitt moren skylden for hans død og tatt fra henne huset og alt de
eide.
Menighetsmedlemmene besøkte Phylis hver dag i de tre månedene hun lå på sykehuset. De
hjalp henne med legeregningene og skaffet sykeforsikring. Da hun kom hjem igjen, fortsatte de å
besøke henne og hjelpe henne.
Noe utrolig skjedde. Åtte pasienter på sykehuset og syv par i nabolaget ba om dåp etter å ha
sett omsorgen som Phylis’ venner viste henne. Da Phylis’ mor kom besøk, ordnet medlemmene
en bønnefrokost for Phylis. Moren hennes ble så imponert at hun sa hun ville bli adventist. Senere
ble hun og en av Phylis’ søstre døpt.
Også Phylis’ sønn ble døpt, og han ble gift i kirka i 2018.
”Jeg takker Gud for at amputasjonen førte sønnen min tilbake til menigheten,” sa hun. ”Jeg har
bare ett bein, men det har gitt oss mange åndelige gaver. Det har ført 25 mennesker til Gud.”
En del av offeret 13. sabbat går til å bygge et SDA-sykehus i Phylis’ hjemby Kisumu. Takk for dine
gaver.
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12. oktober

Nehemja

Bakgrunnsstoff

Neh 1–2; 5 Mos 7,9; Sal 23,1–6; 4 Mos 23,19.

Minnevers

Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet
og ba til himmelens Gud. Jeg sa: Å, Herre, himmelens Gud, du store og skremmende Gud, som holder pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker deg og
holder dine bud (Neh 1,4.5).

To grupper av fanger har vendt tilbake til Juda, i alle fall en delvis oppfyllelse av
Guds løfter til folket.
Men Gud forbereder en ny gruppe utvandrere. Den siste gruppen fanger skal løse
et problem. De to første gruppene kom tilbake for å gjenreise Jerusalem og fullføre
en del av prosjektet ved å fullføre tempelet, men resten av byggearbeidet stoppet da
nabofolkenes motstand tiltok. Folket fra omegnen ville ikke at israelittene skulle
bygge byen og murene, for de var redde for at de kunne bli en like mektig nasjon
som før (Esra 4,6–24). Israelittenes hjemkomst ble oppfattet som en trussel, som
de var fast bestemt på å forhindre. Men Gud kalte ikke sitt folk for så å forlate dem
mens de gjorde det han hadde bedt dem om.
Han forberedte en annen mann til å utføre sin vilje. Han het Nehemja, og nå vil vi
se vi på ham og hans arbeid for Herren.
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Søndag

NEHEMJA FÅR DÅRLIGE NYHETER
Nehemjas bok åpner litt slik Daniels bok gjorde det (les Dan 1,1.2): med dårlige
nyheter. Ja, mange hadde dratt hjem, men det gikk ikke så bra der.

Les Neh 1,1–4. Hvorfor var Nehemja nedtrykt? Hvordan reagerte han på de dårlige
nyhetene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Noen jøder som ble tatt til fange for lenge siden, ble ført til Susa, et av Perserrikets
fire administrative sentra, der Nehemja var munnskjenk på slottet. Uttrykket
”Hanani, en av brødrene mine” viser trolig til hans bror av blodet fordi det er en
lignende, men mer familiær omtale av Hanani i Neh 7,2, selv om det også kan
være en omtale av en vanlig israelitt. Samtalen med Hanani fant trolig sted mellom
midten av november og midten av desember 445 f.Kr., ca. 13 år etter at Esra dro
til Jerusalem. Hanani melder at situasjonen i Jerusalem er alvorlig. Folket har ikke
kunnet gjenreise byen, og fienden hadde revet bymurene, så den var forsvarsløs.
Nehemja har nok hørt rykter om at samaritanene hadde ødelagt bymurene, men
det var først nå han fikk vite noe sikkert. Kong Artaxerxes knuste selv de tilbakevendtes håp ved å stoppe fremdriften i byggearbeidene etter at folkene på den andre
siden av elva klaget (Esra 4).
Selv om tempelet var gjenreist, fungerte det ikke optimalt når de som skulle stå
for tempeltjenesten, ikke kunne bo i Jerusalem. Nyhetene gjorde Nehemja nedstemt:
Jødene hadde ikke æret Gud enda det var derfor de hadde kommet tilbake. De hadde
forsømt Guds hus og den hellige by av frykt for fienden og undertrykkelsen.
Dermed legger Nehemja saken frem for Gud. Han klager ikke over at de i Juda
mangler tro eller er feige, men han godtar heller ikke situasjonen. Nehemja begynner
å be og faste.
Da han fikk den dårlige nyheten, gråt Nehemja og fastet og ba. Hva bør dette
lære oss om betydningen av å legge ting frem for Gud?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag

Studium 2 / 12. oktober

NEHEMJAS BØNN
Les Nehemjas bønn (Neh 1,5–11). Hva inneholder bønnen? Hvorfor tar han seg selv
med som en av de skyldige?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

1. Gud, du er stor og viser kjærlighet (Neh 1,5).
2. Hør meg (Neh 1,6).
3. Syndsbekjennelse (Neh 1,6.7).
4. Husk dine løfter (Neh 1,8.9).
3. Du har fridd oss ut (Neh 1,10).
2. Hør meg (Neh 1,11).
1. Gud gir fremgang og barmhjertighet (Neh 1,11).
Nehemjas bønn er vakkert bygget opp. Den forteller om Guds storhet, deres egen
syndighet og avslutter med et rop om hjelp. Bønnen ligner Daniels bønn (Dan 9), og
det er mulig at Nehemja kjente den bønnen. Merk at Nehemja ikke begynner med et
rop om hjelp. Han sier først sannheten om hvem Gud er, som stor og skremmende.
Han peker også på at Gud holder sin pakt og er barmhjertig mot dem som elsker
ham, som om han vil minne Gud om at han alltid har vært trofast og ikke kan være
annerledes.
Bønnen er bygget opp på en bestemt måte (se ovenfor) og setter fokus på vers 8,
som sier at Nehemja nevner Guds løfter. Han sier: ”Husk!” Med andre ord: Husk
Gud, at du lovte at du vil spre oss når vi er utro, men at du også lovte å føre oss
hjem og gjenreise alt. Siden det første har skjedd, er det på tide å oppfylle det andre
fordi vi kommer tilbake til deg. Nehemja er ikke redd for å gjøre krav på Guds løfter
og minne ham om dem. Det er jo ikke slik at Gud ikke vet om eller husker hva han
har lovet. Nei, han gleder seg over at vi gjør krav på hans løfter. Han vil vi skal tro
på dem og legge dem frem for ham. Ved å sette ord på det Gud har lovet oss, kan vi
styrkes i vår egen beslutning om å stole på løftene, spesielt når alt virker håpløst.
Hva er noen av Guds løfter som du kan gjøre krav på akkurat nå? Hvorfor er det
viktig aldri å slutte å gjøre krav på disse løftene?
______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

NEHEMJA SNAKKER UT
Neh 1,11 sier at Nehemja er kongens munnskjenk. For oss kan jobben virke
ubetydelig, men munnskjenker kunne ha stor innflytelse, for de hadde alltid adgang
til kongen. Munnskjenken smakte på kongens drikker, så kongen ikke skulle bli syk
eller dø. Herodot sier at perserne regnet munnskjenkene for høytstående embetsmenn. For eksempel var den assyriske kongen Asarhaddons munnskjenk også hans
statsminister. Så Nehemja hadde en høy stilling i riket, og med sin adgang til kongen
ber han Gud bruke ham til å snakke med kongen om forholdene i Juda.

Les Neh 2,1–8. Hva skjedde da Nehemja hadde bedt og fastet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bønnen blir besvart i måneden nisan, omkring april 444 f.Kr. Fire måneder er gått
siden Hanani og jødene kom med foruroligende nyheter om Jerusalem til Nehemja.
I fire måneder ba Nehemja og fastet, og det kunne virke som om Gud ikke svarte.
Men Guds tidsplan er perfekt. Han forberedte kongen til å høre Nehemja og å gi et
positivt svar.
Det var ikke ofte man lot munnskjenken ta fri fra pliktene så han kunne være
guvernør i et annet land. Gud talte gjennom Nehemja og påvirket perserkongen
Artaxerxes 1 så han gjorde Nehemja til guvernør (stattholder) over Juda. Omtalen av
dronningen tyder på at det kan ha vært en privat anledning, for hun var ikke alltid til
stede ved formelle banketter. Nehemja nevner ikke Jerusalem med det samme for å
unngå at kongen skal være forutinntatt, men han kommer med en følelsesladet appell
om noe som opptar ham personlig. Når stedet blir nevnt, har han allerede kongen på
sin side.
Hvilke likheter er det mellom Nehemjas stilling ved dette hoffet og Daniels stilling i Babylon? Hva sier det om Nehemja at kongen virker så positivt innstilt til
ham?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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NEHEMJA BLIR SENDT
Kongen sendte brev med Nehemja til horonitten Sanballat og ammonitten Tobia
som var høye tjenestemenn i provinsen bortenfor Eufrat, for å bane vei for det
Nehemja skulle gjøre. Dessuten ga kongen Asaf, vokteren for kongens parker, be
skjed om å gi Nehemja alt det tømmeret han trengte for å gjenreise byen, murene og
tempelportene.

Les Neh 2,9.10. Hva sier dette om den motstanden Nehemja og jødene kom til å
møte?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Nehemja kom til Jerusalem en gang i år 444. Motstanden melder seg før Nehemja
forsøker noe som helst, for forespørselen til guvernørene skaper problemer. Tobia
er et jødisk navn som betyr ”Herren er god” (sønnen Johanan hadde også et jødisk
navn, ”Herren er nådig”), men han var guvernør i Ammon. Så Jerusalem var omgitt
av fiender: Sanballat, guvernøren i Samaria i nord, Tobia, guvernøren i Ammon i
øst og araberen Gesjem (Neh 2,18.19) i sør, som tok seg av Edom og Moab. Det er
uheldig at ledelsen i regionen unngikk Nehemja fordi han var opptatt av de undertryktes ve og vel. Bøller trives ikke når lykken smiler til dem de vil skremme.
Men Nehemjas ”ankomst til Jerusalem med militær eskorte viste at han var kommet i et eller annet viktig ærend. Det vakte derfor straks motvilje hos de hedenske
stammene som holdt til i nærheten av byen. De hadde ofte vist sitt fiendskap mot
jødene ved å plage og fornærme dem. I spissen for disse illgjerningsmennene stod
Sanballat fra Bet-Horon, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Gesjem.
Helt fra første stund voktet disse lederne med kritiske øyne på alt det Nehemja
foretok seg, og prøvde på alle mulige måter å krysse hans planer og hindre ham i
arbeidet.” – Alfa og Omega, bind 3, side 340 [PK 635].
Hvilke andre bibelhistorier viser at de som ble kalt av Gud til å gjøre hans vilje,
møtte motstand? Snakk om det i gruppen på sabbaten.
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

NEHEMJA FORBEREDER SEG PÅ OPPGAVEN
Herren hadde kalt Nehemja til oppgaven og ville gi ham alt han trengte. Nehemja
gikk i gang, utrustet med kunnskapen om Guds løfter og vissheten om å være kalt
av Gud. Men han gikk forsiktig frem og i ba regelmessig. Så han tenkte seg om, selv
om han visste at Gud var med ham.

Les Neh 2,11–20. Hva gjør Nehemja for å forberede seg på gjenoppbyggingen av
muren?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Lærdom for ledere: 1. Nehemja forteller ikke noen hva ”Gud hadde lagt meg på
hjertet å gjøre for Jerusalem” (Neh 2,12). Ikke nok med at han ikke forteller det til
fienden, han sier det heller ikke til de jødiske lederne. Hans oppdrag er å rekognosere og finne ut hva som må gjøres. 2. Før Nehemja legger frem noe, gjør han leksene
sine og planlegger alt arbeidet som skal til. 3. Når Nehemja taler om oppgaven,
skisserer han først hva Gud har gjort for denne ekspedisjonen så langt, og så føyer
han til kongens ord. Han oppmuntrer før han ber om engasjement. Det er et rent
mirakel at jødene tar så godt imot budskapet og bestemmer seg for å bygge til tross
for motstanden som venter. Gud hadde ikke bare forberedt kongen med Nehemjas
bønner og faste, men også jødefolket, slik at de viser mot og vilje.

Les Neh 2,19.20. Hva sier disse versene om Nehemjas tro? Hvordan kan tekster
som 5 Mos 7,9; Sal 23,1–6 og 4 Mos 23,19 ha hjulpet Nehemja?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Våre ord viser hvem vi er og hva vi virkelig tror på. Nehemja har det med å
oppmuntre folk. Han er ikke redd for å ta Gud med i alt han sier og ærer ham også
når folk ler av ham. Nehemja kjenner fiendenes forakt, men han legger ikke noe
mellom eller holder Gud utenfor samtalen. Som Josef i Egypt mange år før, er
Nehemja ikke redd for å opphøye Gud overfor folk som ikke tror på ham.
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TIL ETTERTANKE
Tenk gjennom ”Til Jerusalem med kongelig fullmakt” i Alfa og Omega, bind 3, side
335–339 [PK 628–634].
Nehemja var en bønnens mann: ”Nehemja hadde ofte utøst sin sjel i bønn til Gud for
sitt folk. Men da han bad denne gangen, begynte en hellig plan å ta form i hans sinn.
Han ville selv påta seg å lede gjenoppbyggingen av Jerusalems murer og gjenreise
Israels nasjonale styrke, hvis han bare kunne få kongens samtykke og sikre seg de
nødvendige materialer og hjelpemidler. Derfor bad han Herren om at kongen måtte
vise ham velvilje så planen kunne lykkes. ‘La din tjener ha lykken med seg i dag,’
bad han, ‘og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen!’ I fire måneder ventet
Nehemja på en gunstig anledning til å legge frem sin sak for kongen.” – Alfa og
Omega, bind 3, side 336 [PK 629, 630].

Spørsmål til drøftelse

1. Apropos onsdagsspørsmålet: Hva betyr det at gjennom hele Bibelen har de
som er kalt av Gud, møtt stor motstand? Ja, hva betyr det at det skjedde i nesten alle tilfellene? Kanskje kunne et bedre spørsmål være: Hvilke eksempler
kan du finne på en som ble kalt av Gud for å gjøre hans vilje, men ikke møtte
motstand? Hva har dette å si for betydningen av ikke å bli motløs når vi møter
stor motstand mens vi gjør det vi tror Herren har bedt oss om?
2. Les Neh 2,18. Hva sier dette om den kraft som kan ligge i et personlig vitnesbyrd, og hvordan det gjorde utslaget for å få det positive svaret som Nehemja
fikk av de andre jødene?
3. Hverken Esra eller Nehemja kunne ha gjort noe uten kongens hjelp. Guds
menn samarbeidet med de politiske myndigheter, som var hedninger. Hva
kan dette lære oss som en menighet om når og hvordan vi kan stå sammen
med politiske myndigheter, hvem de enn er? Og hvorfor må menigheten være
forsiktig når den gjør dette?
4. Les Nehemjas bønn (Neh 1,1–11) i gruppen. Hva kan du hente der som kan gi
deg et dypere forhold til Gud? Hva lærer den om overgivelse, bekjennelse og
å gjøre krav på løfter?
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32 ÅR OG 800 DØPT
Francis Ndacha (32), Kenya

F

rancis Ndacha har ført 800 til dåp i Kenya. Men han er bare 32 år og ikke ansatt av Adventistkirken. Er det mulig?
Francis gikk ikke i noen kirke som barn i Nyeri i Kenya. Som ung mann begynte han å selge
brukte sko i Kitale og fikk venner i en ikke-kristen religion. En dag gikk han til et møte mellom
tre predikanter fra denne religionen og fem kristne predikanter. Francis ble rystet da de ikke-kristne talte om gode og dårlige ånder. Han nektet å tro at det fantes gode demoner.
Etter samtalen spurte Francis predikantene hvilken kirke de tilhørte. ”Syvendedags-adventistene,” sa en av dem. Francis hadde ikke hørt om dem. En gammel skoselgerkollega sa: ”Det er en
satanisk menighet. De lærer folk om dyr med horn på hodet.” Huff, tenkte Francis.
Åtte måneder senere fulgte Francis enda en slik debatt i en uke. Adventistene la frem bibelstudier, og Francis ble overbevist. Han og tre andre ble døpt.
Nå var han 20 og ville forkynne Jesus. Han kjøpte bøker og DVD-er for å lære. Året etter
solgte han skoforretningen og begynte å reise fra by til by, han talte på gatene og diskuterte med
ikke-kristne predikanter. Når folk ba om dåp, sendte han dem til Adventistkirken.
”Kristus gjør mange mirakler når vi forkynner,” sa Francis. ”Femti har bedt om dåp den siste
måneden.”
I juli 2018 deltok han i en dialog i en by der mange hadde sluttet seg til den ikke-kristne religionen. Da de hørte Francis sammenligne denne læren med Bibelen, kom mange tilbake til Jesus.
Dette gjorde en øvrighetsperson sint, og Francis ble kastet i fengsel. Folk samlet seg utenfor
politistasjonen og forlangte ham løslatt. ”La ham tale,” sa de. ”Nå har vi lært sannheten å kjenne.”
Fem timer senere var Francis fri.
Nå begynte han å legge vekt på profetier. 27 ble døpt, og en mann med ikke-kristen bakgrunn
er nesten ferdig med bibelstudiene og skal bli døpt. ”Jeg så hva de ikke-kristne gjorde. De brukte
makt og arresterte ham. De er ikke oppriktige.”
Francis reiser rundt sammen med kone og to små barn, samt flere adventistvenner som hjelper
ham. Ingen behøver være pastor for å forkynne Jesu gjenkomst, sier han.
Se en film om Francis her: bit.ly/Francis-Ndacha

Bibelstudier oktober – desember 2019

23

Studium 3

19. oktober

Guds kall

Bakgrunnsstoff

Esra 7,10; Neh 1,1–11; Dan 9,24–27; Dan 8; Rom 8,28.29; Rom 9; 2 Mos 3.4.

Minnevers

Velsignet er Herren, våre fedres Gud, som ga kongen den tanken at han skulle
pryde Herrens hus i Jerusalem (Esra 7,27).

Kaller Gud hver enkelt til en bestemt oppgave? Er det noe som gjør noen mer kvalifisert til en oppgave enn andre? Er disse kriteriene forskjellige hos mennesker og hos
Gud? De fleste vil nok si ja, spesielt til de to siste spørsmålene. Noen ganger forbereder Gud oss på en bestemt oppgave via utdanning eller livserfaringer. Andre ganger
velger han oss til tjeneste bare fordi vi er villige og ydmyke. Men det er ikke alltid
lett å vite hva Guds kall er i vårt liv, vel? Likevel er Bibelen full av historier om
mennesker som Gud valgte til en bestemt oppgave.
Interessant nok kalte Gud Esra og Nehemja til en bestemt oppgave: å gjenreise det
som lå i ruiner. Men gjenreising i dette tilfellet omfattet ulike oppgaver. De skulle
føre folk tilbake til Jerusalem og gjenreise tempelet og byen. Samtidig skulle de lære
folket om Gud og fremfor alt føre dem tilbake til et forpliktende forhold til ham. Det
var et stort og viktig kall.

24

Bibelstudier oktober – desember 2019

Studium 3 / 19. oktober

Søndag

ESRA OG NEHEMJA – KALLET
Vi kan si at Esra ble valgt av ulike grunner: (1) han var villig til å dra, (2) han var en
leder, og (3) han var en dyktig skriver og lærer. Vi kunne også finne andre grunner.
Men det er ett vers som kanskje best viser hvorfor Esra fikk denne oppgaven.
Hva sier Esra 7,10 om ham? Hvordan kunne Esra ha ”forberedt” eller ”lagt” sitt
hjerte for å søke ”Herrens lov” og å gjøre det?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ordet for ”lagt” er kun. Det kan oversettes med ”forberedt, lagt, være fast, å gjøre
fast, være stabil eller sikker.” Det virker som om denne setningen betyr at Esra gikk
fullt og helt inn for å søke Gud.
Da Esra kom til Jerusalem, var han et eksempel på troskap mot Gud, og han lærte
Guds ord i byen i 13 år. Han kan ha følt at han ikke gjorde noen forskjell i de 13
årene, men da murene var ferdige, kalte folket sammen til møte – ikke av tvang, men
fordi de ønsket å gjøre det. Guds ord gjennom Esra hadde slått rot.
Hvorfor ble Nehemja valgt? Les Neh 1,1–11.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Nehemja elsket Gud og folket. Han ble urolig da han fikk vite at arbeidet i Jerusalem
hadde stoppet opp. Nehemja brant for saken, og som Esra meldte han seg frivillig.
Gud besvarte deres bønner og ønsker. Noen ganger tror vi at hvis vi brenner for
noe, kan det ikke være fra Gud, for han vil bare gi oss vanskelige oppgaver som vi
kanskje ikke har lyst på. Men hvis vi vandrer med Gud, er ønsket om å gjøre noe vi
liker, ofte gitt Gud. Gud vil vi skal brenne for det vi gjør for ham.
Hvordan har du opplevd at Gud kaller deg til å gjøre noe du liker?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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PROFETISK TIDSPLAN
I det første studiet dette kvartalet så vi hvordan Gud kalte Serubabel (ca. 538 f.Kr.)
og Esra (457 f.Kr.) til spesielle oppgaver. I det andre studiet så vi på Guds kall av
Nehemja (444 f.Kr.). Vi må forstå at disse kallene var i harmoni med Guds forutviten. For eksempel ble Serubabel inspirert til å utføre en bestemt oppgave som svar på
at de 70 årene med fangenskap som Jeremia hadde profetert, var slutt.
I hvilket år ble Esra kalt til tjenesten? Det var det året kong Artaxerxes utstedte et
dekret. Hvorfor er dette året viktig i profetiene? Les Dan 9,24–27.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

”Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet, en
Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker” (Dan 9,25, NBK). Den siste
uken i denne profetien er nevnt i vers 27. En uke er syv dager, så en profetisk uke
er syv år (4 Mos 14,34; Esek 4,5.6). Derfor taler profetien om 70 uker, altså 490 år.
Spørsmålet blir: Når begynner de 70 ukene i profetien? Teksten sier det skal regnes
fra det tidspunktet dekretet gis om å gjenreise og bygge Jerusalem.
Det kom i alt tre dekreter om gjenopprettelsen av jødefolket. Både Kyros, Dareios og Artaxerxes befalte gjenreisninger. Men bare Artaxerxes’ dekret inneholder
omsorg for selve byen Jerusalem, og bare dette dekretet er knyttet til lovprisning av
Gud for hans inngrep (Esra. 7,27.28).
Vi teller begynnelsen på profetien om 70 uker fra 457 f.Kr., det sjuende året til
kong Artaxerxes 1, som nevnt i Esra 7,7–26. Og fordi året 457 f.Kr. også er starten
på den 2300 dager lange profetien i Dan 8,14 (se morgendagens studium), er dette
dekretet utgangspunktet for disse to profetiene. De sytti ukene ender i år 34, som
er da forkynnelsen av evangeliet gikk til hedningene (markert med forfølgelse av
urkirken og Stefanus’ martyrdød). Midt i den siste uken er da år 31, da Jesus døde på
korset.
Se gjennom profetien i Dan 9,24–27. Hvordan åpenbarer den Jesu virke? Hvordan
bør en slik profeti styrke vår tro?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DE 70 UKENE OG DE 2300 DAGENE
Ordet ”bestemt” i Dan 9,24, ”sytti uker er bestemt,” betyr bokstavelig talt ”sytti
uker er kuttet av.” Selv om ordet oversatt som ”bestemt” ikke brukes andre steder
i Bibelen, er det funnet i jødisk litteratur, og det betyr å ”kutte av” fra noe som er
lenger. Siden Dan 8 presenterer profetien på 2300 år, som ikke er gitt noe utgangs
punkt i Dan 8, følger det logisk at når neste kapittel (Dan 9) skriver om 490 år som
”bestemt” eller ”tilmålt”, kan de bare være ”tilmålt ” av de 2300 profetiske årene i
forrige kapittel. For hva kan denne perioden bli ”kuttet av” fra, om ikke en annen og
lengre tidsprofeti?

Les Dan 8. Hva var den ene delen av synet som ikke ble forklart (se
Dan 8,14.26.27)?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er mange grunner til at profetien på 70 uker i Dan 9,24–27 og de 2300 kvelder
og morgener i Dan 8,14 hører sammen: (1) begge er tidsprofetier; (2) ordene ”syn”
og ”forstå” knytter dem sammen (se Dan 8,26.27 og 9,23); (3) tolkningen av begge
profetiene ble gitt av Gabriel (se Dan 8,16; 9,21); (4) Den eneste delen av synet som
ikke ble forklart i Dan 8, var synet om de 2300 kvelder og morgener (noen ganger
oversatt som ”dager”) i Dan 8,14; (5) Dan 8 inneholder synet og en delvis tolkning av
det, mens Dan 9 bare har en tolkning, i dette tilfellet tolkningen av den eneste delen
av Dan 8 som ikke ble forklart – nemlig den 2300 dager lange profetien i Dan 8,14,
den ene delen av synet som Daniel ikke hadde forstått (se Dan 8,27).
Informasjonen i Esra fyller ut det som mangler i profetiens forutsigelser i Daniel,
nemlig når man skal regne profetisk tid som fører frem til viktige sider ved Kristi verk.

457 f.Kr.

457 f.Kr.

490 år

34 e.Kr.

70 uker
(490 år)

34 e.Kr.

2300 dager (2300 år)
1810 år

Bibelstudier oktober – desember 2019

1844

27

Onsdag

Studium 3 / 19. oktober

GUDS VALG
Mange taler om Guds utvelgelse av oss eller hans valg av oss til å gjøre noe. Det
finnes mange slags tanker om hva valget går ut på. Hva sier Bibelen om utvelgelsen?

Les Rom 8,28.29. Hva kaller Gud oss til? Hva velger han oss til?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Avsnittet sier tydelig at Gud forutbestemte mennesker til å bli formet etter hans
Sønns bilde. Det sier ikke at Gud forutbestemmer oss, hverken til å bli frelst eller
fordømt, eller at vi ikke har noe valg selv. Med andre ord: Utvelgelsen har vår
forvandling for øye. Vi skal forvandles så vi gjenspeiler Guds Sønn. Denne forvand
lingen blir vi lovet i neste vers (Rom 8,30), der Paulus sier at alle som Gud har kalt,
har han kjent rettferdig og herliggjort. Så vi skal ikke forvandle oss selv, for Gud
lover å forvandle oss ved sin kraft.

Les Rom 9. Hva slags utvelgelse eller kall er beskrevet i kapitlet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Paulus skriver om Guds utvelgelse til en bestemt oppgave. Israelittene ble valgt til å
føre budskapet om Gud ut til verden. Uttrykket ”Jakob elsket jeg, men Esau hadde
jeg uvilje mot” (Rom 9,13) blir ofte misforstått som at Gud bare elsket en av brødrene. Her sier Paulus imidlertid at Jakob ble utvalgt, men ikke Esau. Hva ble Jakob
valgt til? Å være far for israelittene. Så det er to slags utvelgelse. Først velger Gud
hver eneste en av oss til frelse og vil at vi skal forvandles til Jesu bilde. Dessuten
velger Gud noen mennesker til bestemte oppgaver.
Hvorfor bør det være oppmuntrende å vite at du ble forutbestemt til frelse? Men
hvorfor betyr det ikke at valgene dine ikke kan føre til at du mister den frelsen
Gud tilbyr?
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VÅRT ANSVAR
Hvis vi er kalt av Gud, kan vi likevel fritt velge å ta imot eller avvise kallet, akkurat
som vi fritt kan ta imot eller avvise frelsen han tilbyr alle. Han kan føre oss til en
bestemt situasjon, men vi kan velge ikke å følge hans ønsker. Ja, han vil vi skal gjøre
bestemte ting for ham, like mye som han kaller oss til å bli som ham. Guds valg til
en bestemt oppgave er en del av planen for vår frelse. Når vi gjør det han kaller oss
til, åpenbarer vi ektheten i den frelsen han har tilbudt oss.
Kong Saul fikk være konge. Men han overga seg aldri helt til Gud, til tross for den
oppgaven han fikk. Å være kalt av Gud til en spesiell oppgave betyr ikke at man blir
grepet av Gud. Vår frihet avgjør, og følger vi ikke Guds ledelse, kan vi miste alt.

Les 2 Mos 3 og 4. Hva skjer når Herren kaller noen til en oppgave?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi kan svare som Esra og Nehemja, som gikk uten noen om og men, eller vi kan
være som Moses, som kom med innvendinger og unnskyldninger. Moses gikk til
slutt, men først prøvde han å vri seg unna. Han protesterte, sa han ikke var god nok,
med null innflytelse. Så hvorfor skulle farao høre på ham? Han var også redd for at
israelittene ikke ville tro eller høre på ham og at alt arbeidet ville være forgjeves.
Han klaget også over at han ikke hadde talegaver – ”sen er min munn, og sen er min
tunge” (2 Mos 4,10) – eller de evnene som skulle til. Til slutt ba han Gud sende en
annen. Men når vi leser historien om Moses, ser vi hvilken mektig, om enn ufullkommen leder han ble. Han gjorde den oppgaven som Herren hadde bedt ham om å
gjøre.
Hvilke unnskyldninger holder oss ofte fra å gjøre det vi vet Herren vil vi skal
gjøre?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Les Alfa og Omega, bind 3, side 376–377 [PK 697–699] om profetien på 70 uker og
dens historiske oppfyllelse.
”Tiden for Kristi første komme, hans salving med Den hellige ånd, hans død og
evangeliets forkynnelse for hedningene var tydelig påpekt. Jødefolket kunne ha
forstått disse profetiene og erkjent at de ble oppfylt i Jesu virksomhet. Kristus fremholdt meget sterkt for disiplene hvor viktig det var å granske profetiene. Han henviste
til Daniels profeti om deres tid, og sa: ‘Forstå det, den som leser! Matt 24,15’. Etter
sin oppstandelse ‘begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skrift
ene’. Luk 24,27. Frelseren hadde talt gjennom alle profetene. ‘Kristi Ånd som var
i dem,’ ‘vitnet om hvordan Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet’
1 Pet 1,11.” – Alfa og Omega, bind 4, side 114 [DA 234].

Spørsmål til drøftelse

1. Tenk mer på forestillingen om at Gud kaller deg til å gjøre noe du liker å gjøre.
Hvilke prinsipper kan du følge for å vite at du gjør Guds vilje, og ikke bare når
det gjelder noe du liker å gjøre, men mer generelt?
2. Les historien om Jona og hans reaksjon på Guds kall. Hva kan vi lære av det?
Sammenlign det Jona gjorde med det Paulus gjorde da Gud kalte ham (se
Apg 9,1–20.) Hvilke forskjeller ser du?
3. ”Beretningen om Judas viser den sørgelige slutten på et liv som kunne
ha blitt til Guds ære. Hvis Judas hadde mistet livet før sin siste reise til
Jerusalem, ville han ha vært betraktet som et verdig medlem blant de tolv, en
som ville blitt dypt savnet.” – Alfa og Omega, bind 5, side 266 [DA 716]. Tenk
på Judas Iskariot. Var hans ”kall” å forråde Jesus? Ville det ha vært rettferdig
å kalle ham til det? Hvordan kan vi forstå Judas og de anledningene han fikk,
i motsetning til det han til slutt gjorde? Hva kan dette lære oss om betydningen av det frie valg?
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RASTAFLETTER OG FAR
Michael Kujjoo (38), Sør-Sudan

D

a Michael var ni år og bodde i Uganda, skilte faren seg fra hans mor. Michael besøkte faren
noen ganger på gården. Han arbeidet hardt, men fikk ikke mat. Så nektet han å dra dit igjen.
Livet var hardt, og Michael ga faren skylden. Han var pengelens og sluttet på skolen etter
tredje år på high school. Han ble rapper og jobbet på nattklubber i Kenya i to år. Der la han seg til
rastafletter.
En onkel inviterte ham til Sør-Sudan der han drev med hiphop på nattklubber i Juba.
En dag han ropte en selger til ham på gata: ”Hvor går du i kirke?” ”Jeg går ikke i noen kirke,”
sa han. ”Hvorfor ikke?” ”Se på rastaflettene. Kan jeg gå i noen kirke?” ”Ja visst,” svarte selgeren.
Michael spurte hvor selgeren gikk i kirke, og han svarte Juba Adventistkirke. Selgeren inviterte ham, men han ville ikke. Men en dag sa selgeren: ”Vi starter en møteserie neste lørdag. Kom.”
Michael likte de enkle bønnene. Så talte pastoren om sabbaten og hvordan den ble forandret.
Han leste i Bibelen hjemme og ble sikker på at sabbaten er lørdag.
På den siste sabbaten i serien, ble Michael og flere andre døpt i Nilen. Ingen nevnte rastaflettene.
Senere fikk han kommentarer om håret. Han visste noe var galt. Men han ba folk om ikke å
dømme ham eller være redde for ham på grunn av håret.
Innerst inne ville han vite om adventistene virkelig elsket ham eller om de bare utnyttet ham,
slik faren hadde gjort. Etter et år skjønte han at menigheten virkelig elsket ham. Så klippet han av
rastaflettene.
Da husket han faren. Han leste Matt 6,15 og ba: ”Far, hvis det er din vilje, så la det skje. Lær
meg å tilgi.”
Da han ringte, trodde han faren ville være sint, men det var han ikke. ”Er det sønnen min?” sa
han. ”Ja,” sa Michael. ”Det er vanskelig å forklare.” ”Det er OK, jeg vil bare ha tilbake sønnen
min. Kom når du kan, så velsigner jeg deg.” Tretti års hat rant av Michael.
”Jeg trodde jeg ville hate ham resten av livet,” sa Michael, som nå er sjåfør og altmuligmann i
Juba. ”Men alt endret seg med det jeg hørte i Adventistkirken. Den bereder folk for himmelen.”
Takk for offeret i 2016 som bidro til å bygge barnesabbatsskolelokaler i Adventistkirken i Juba. En
del av offeret denne gangen går til å bygge en high school.
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Motstand

Bakgrunnsstoff

Esra 4,1–5; 2 Kor 6,14; Esra 5,1–5; Hag 1; Esra 4,6–24; Neh 4; Neh 6,1–13.

Minnevers

Men Guds øye hvilte på de eldste blant judeerne. Ingen hindret dem i arbeidet, men man sendte en melding til Dareios og ventet på svarbrev om saken
(Esra 5,5).

Esra 3–6 er tematisk bygd opp og dekker ulike historiske perioder med motstand
mot gjenreisningen av tempelet. Når vi går ut fra denne tematiske tilnærmingen, blir
det lettere å få med seg helheten i budskapet.
Esra er første gang nevnt med navn i Esra 7,1. Med hans ankomst i 457 f.Kr.
endret ting seg, og byen Jerusalem og muren reiste seg i rykk og napp. Tretten år
senere kom Nehemja (sendt av Artaxerxes 1 i 444 f.Kr.), og byggingen av muren ble
gjenopptatt. Motstanden var intens, men arbeidet ble fullført på 52 dager (Neh 6,15).
Motstand mot Guds verk er et gjennomgangstema i Esra og Nehemja. Det er
ikke overraskende at gjenreisingen av tempelet og Jerusalem førte til motstand og
forfølgelse. Overalt i dagens verden møter Herrens verk motstand. Satan prøver å
hindre at evangeliet spres, for det truer hans herredømme. Hvordan håndterte jødene
motstanden under Esra og Nehemja?
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MOTSTANDEN BEGYNNER
Les Esra 4,1–5. Hvorfor tror du resten av israelittenes nektet andre å hjelpe dem
med å bygge tempelet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

På overflaten var forespørselen en vennlig nabotjeneste, så hvorfor takke nei
til hjelp? Svaret finner vi i selve teksten. ”Motstanderne” kom for å tilby hjelp.
Motstandere? Bare det er et tydelig tips om hvorfor israelittene reagerte som de
gjorde.
Hvorfor ble folk kalt ”motstandere”? 2 Kong 17,24–41 forklarer at disse menneskene ble importert fra andre nasjoner til Samaria og omegn etter at israelittene i
Nordriket ble deportert. Assyrerkongen sendte dem prester som skulle lære dem å
dyrke landets Gud, Israels Gud. Men religionen hadde også plass for kanaaneernes
guder. Derfor var israelittenes rest redd for at denne religionen skulle få innpass i
tempeltjenesten. Så det var best og smartest å gjøre som de gjorde og si: ”Nei, takk.”
Vi må også huske hvorfor det skjedde. Det var forfedrenes stadige kompromisser
med de hedenske religionene rundt dem som hadde ført til ødeleggelsen av tempelet
og eksilet. Nå som de skulle bygge opp tempelet på nytt, var de lite innstilt på å bli
for lik nabofolkene.
Hva ellers viser at det var riktig å avslå? (Se Esra 4,4.5.)
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Tenk på hvor lett de kunne ha forsvart å godta hjelpen. Hva har 2 Kor 6,14 å si til
oss i denne sammenheng?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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PROFETENE OPPMUNTRER
Dessverre førte motstanden fra de omkringliggende folkene (Esra 4–6) til at de var
redde og uvillige til å arbeide på tempelet.
Som før nevnt, står Esra 4,6–6,22 ikke i kronologisk rekkefølge. Derfor ser vi på
kapittel 5 før kapittel 4.

Les Esra 5,1–5. Hvorfor sender Gud profetene Haggai og Sakarja til jødene? Hva er
resultatet av deres innsats?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jødene hadde sluttet å bygge fordi de var redde. Men Gud hadde sendt dem til Juda
for å gjenreise tempelet og byen, og han hadde en plan. Siden de var redde, måtte
han gjøre noe for å oppmuntre dem. Derfor kalte han to profeter som skulle gripe
inn. Menneskelig motstand stopper ikke Gud. Jødene bidro til motstanden ved sine
egne handlinger, men Gud forlot dem ikke. Han arbeidet gjennom profetene for å
motivere dem til handling igjen.

Les Hag 1. Hva er budskapet, og hva kan vi lære av det?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

”Herren sendte profetene Haggai og Sakarja for at de skulle møte krisen. Gripende
utsagn fra disse utvalgte sendebud ga beskjed om årsaken til vanskelighetene. De
sa at mangelen på materiell fremgang skyldtes at folket hadde unnlatt å sette Guds
interesser først. Hvis de hadde tjent Gud og vist ham den aktelse og ærbødighet han
hadde krav på, ved å prioritere byggingen av hans hus, ville han vært med dem og
velsignet dem.” – Alfa og Omega, bind 3, side 299 [PK 573, 574].
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ARBEIDSSTANS
Hva gjorde ”fiendene” nevnt i Esra 4,6–24 for å stanse arbeidet i Jerusalem?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

”Folket i landet” skrev anklagebrev mot jødene og deres arbeid, først til Dareios
(Esra 5 og 6), og senere til kongene Xerxes og Artaxerxes. De gjorde alt i sin makt
for å stoppe arbeidet i Jerusalem.
Nabofolkene sa at hvis byen ble gjenreist, ville kongen miste sin makt over den
fordi Jerusalem alltid hadde vært et opprørsk og problematisk sted. Dessverre fikk de
kong Artaxerxes til å tro at jødene bare bygde fordi de ønsket å få sin uavhengighet
og dermed skape konfrontasjon. Han ga beskjed om at arbeidet skulle opphøre, og
folket sendte en hær for å forhindre videre byggearbeider. Denne håndfaste tilnærmingen stanset Guds verk.

Les Esra 4,23.24. Hvorfor sluttet jødene å bygge? Visste de ikke at Gud ville at de
skulle gjenreise byen? Hva kom i veien?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er tydelig at jødene visste at Gud hadde kalt dem til å gjenreise byen og tempelet, men den sterke motstanden skremte dem. Kanskje kom de med unnskyldninger
som: ”Dette kan ikke være det riktige tidspunktet”, eller: ”Hvis Gud ville at vi skulle
gjøre dette, ville han ha funnet en løsning” eller: ”Kanskje burde vi ikke ha kommet
tilbake.” Når motstand hindrer oss i å gjøre det vi tror Gud kaller oss til å gjøre, har
vi lett for å tvile på hans ledelse. Vi kan med letthet overbevise oss selv om at vi har
gjort en feil. Frykten lammer oss, og tankene vendes til fortvilelse og hjelpeløshet i
stedet for å være rettet mot Guds kraft.
Har du opplevd noe lignende, vært sikker på at Gud hadde kalt deg til noe, og så
tvilt når du møtte motgang? (Tenk for eksempel på døperen Johannes.) Hva har
du lært av det?
______________________________________________________________________________________________________________
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NEHEMJA TAR GREP (444 F.KR.)
Les Neh 4. Hvordan tok jødene under Nehemjas lederskap kampen opp mot motstanderne? Hvorfor var det viktig å forberede seg på kamp i stedet for bare å late
som ingenting og tro at Gud ville beskytte dem?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Folk begynte å jobbe igjen. Jødene ba, og så innførte Nehemja et aktivt vakthold.
Folk sto vakt på skift både natt og dag, så de var forberedt på angrep. Nehemja
sørget også for at mennene ved muren hadde våpen, slik at de var klar til kamp.
Dessuten delte han tjenerne sine i to grupper, der en arbeidet og den andre holdt
våpnene. Det var også spesielle tiltak for alle som jobbet på muren, der faren var
størst. Hver bygningsmann hadde et sverd i den ene hånden og la murstein/stein og
mørtel på muren med den andre. De var forberedt på motstand. De gjorde sitt, og
Gud gjorde resten. Nehemja trodde på Guds beskyttelse. Men han satt ikke i sofaen
og ventet på at Gud skulle gjøre alt. De forberedte seg som best de kunne.
De to tekstene ”Vær ikke redde for dem! Tenk på Herren, den store og skremmende, og kjemp for brødre, sønner og døtre, kvinner og hjem!” (se Neh 4,14) og
”Vår Gud vil kjempe for oss” (se Neh 4,19.20) er inspirerende uttalelser.
Jødene kunne ha stanset byggingen igjen på grunn av den vedvarende motstanden, men denne gangen festet de tanken på løftet om at Gud ville kjempe for dem, i
stedet for å bli lammet av frykt. Når vi møter motstand mot Guds navn, mot vår tro,
eller mot det Gud kaller oss til, bør vi huske at ”Gud vil kjempe for oss.”
Til slutt skjønte jødene at Herren sto bak det de gjorde, og dette ga dem mot til å
fortsette.
Hvorfor er det så viktig å vite at det du gjør, er Guds vilje? Dette blir et viktig
spørsmål: Hvordan vet jeg om det jeg gjør, er Guds vilje?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

Å GJØRE ET ”STORT ARBEID”
Les Neh 6,1–13. Hvorfor ser Nehemja det han gjør i Jerusalem som et ”stort arbeid” (Neh 6,3)? Hva ble gjort for å stanse ham?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Kapittel 6 beskriver mange forsøk på å ta Nehemjas liv. Sanballat og Gesjem sendte
stadig vekk brev til Nehemja for å få ham til å komme til dem under påskudd av
et møte. Men møtet var på Ono-sletten, som lå i fiendeland. Det var tydelig hva
formålet var. Sanballat, Tobia og Gesjem ser en mulighet som bare varer til muren
er ferdig og portene stengt. Jødene står under perserkongens beskyttelse, og derfor
kan fiendene ikke overvinne dem med et frontalangrep. Men blir de kvitt lederen,
stopper fremdriften opp, kanskje for alltid. Så de gir seg ikke. Selv om Nehemja
ikke svarer, fortsetter de å prøve. Det må ha vært frustrerende for Nehemja å skulle
håndtere motstand hele tiden. Han svarer med ordene: ”Jeg er opptatt med et stort
arbeid” (Neh 6,3).
Verden ville si at Nehemja gjorde et stort arbeid da han var kongens munnskjenk.
Det var en prestisjetung oppgave, en av de viktigste i landet hvor han var kongens
rådgiver. Men å bygge opp en by som lå i ruiner og ikke hadde noen åpenbar oppgave i verden? Det kaller han et stort arbeid? Nehemja betraktet arbeidet for Gud
som ”stort” og viktig fordi han skjønte at Guds navns ære sto på spill i Jerusalem.
Da Gud innstiftet helligdomstjenesten, innstiftet han også prestedømmet. Helligdommen skulle være noe hellig og spesielt i folks bevissthet, så bare prestene fikk
utføre pliktene der. Hver for oss har vi vanskelig for å se Guds hellighet. Derfor la
Gud forholdene til rette så israelittene kunne komme frem for Gud i ærbødighet.
Nehemja visste at tempelplassen var for alle, men ikke de indre rommene. Når Sjemaja talte om å møtes i tempelet, viste han ikke bare at han var en falsk profet. Han
foreslo noe som strider mot Guds ord og avslører seg som en forræder.
Hvordan kan vi som ikke har noen jordisk helligdom, bevare følelsen av Guds hellighet? Hvordan fører erkjennelsen av Guds hellighet og vår synd oss til korset?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
”Bygningsmennene på muren”, ”Solidaritet med de svake” og ”Fiendtlig komplott” i
Alfa og Omega, bind 3, side 340–357 [PK 653–660].
”De som i dag arbeider for Gud, vil møte samme slags motstand og skuffelser som
bygningsfolkene på Nehemjas tid. De vil ikke bare møte motstand i form av hat,
forakt og vold fra fiender, men også treghet, prinsippløshet, lunkenhet og svik fra
slike som går for å være venner og medarbeidere.” – Alfa og Omega, bind 3, side 346
[PK 644].
”Det var Nehemjas urokkelige hengivenhet til Guds verk, og hans like faste tillit
til Gud, som gjorde at fiendene mislyktes i å få ham i sin makt. Den som er slapp og
sløv, blir et lett bytte for fristelsen. Men det onde får ikke så lett fotfeste hos den som
har et fast forsett og et edelt mål i livet. En kristen som hele tiden går fremover, blir
ikke svak i troen. I alle forhold merker han at den kjærlige Gud er med og leder alt
etter sin gode vilje. Guds sanne tjenere arbeider målbevisst, og de vil ikke mislykkes, fordi de hele tiden får hjelp fra ham som er rik på nåde.” – Side 357 [PK 660].

Spørsmål til drøftelse

1. Sett deg i Serubabels og Josvas og de andre ledernes sted når disse folkene
kom og tilbød hjelp. I ettertid ser vi at det var rett ikke å ta imot tilbudet.
Hvordan kan vi adventister vite, når vi bør og ikke bør samarbeide med slike
som har en annen tro? Hvordan avgjør vi om det er rett eller galt?
2. Bibelhistorien peker på farene ved å gå på akkord med vår tro. Historien helt
til det babylonske fangenskapet er full av slike kompromisser. Men hva skjer
når folk går for langt i forsøket på å unngå denne faren? Jesus ble anklaget for
å bryte sabbaten (se Joh 9,14–16). Var ikke det et godt eksempel på at hans
anklagere gikk i den andre grøfta? Hvordan finner vi den rette balansen?
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HUN LETTE I 13 KIRKER
Mary John Ijaa (42), Sør-Sudan

M

ary John Ijaa mistrivdes i sin menighet i Sør-Sudan og flyttet til en annen kirke da hun var
16 år. Der sloss folk om å få sjefe i menigheten. Hun så ingen kjærlighet og flyttet etter to

år.

I den neste kirka var de opptatt av misjon, men etter en stor humanitær leveranse av klær sloss
folk om kjoler, bukser og skjorter. Mary forlot dem.
I den fjerde kirka kjente Mary en plutselig varme i beinet da hun kostet kirkegården. Beinet
hovnet. I tre år behandlet en heksedoktor henne daglig. Mary hadde smerter så hun bare kunne
krabbe, ikke gå. Plutselig en dag var smerten borte og hun kunne gå. Heksedoktorens pris? To
geiter, en høy pris for henne.
Mary gikk nå i en femte kirke til det kom en ny kirke ved siden av. Så fulgte nummer seks, sju
og åtte.
Hun fikk en sønn. Mens hun lå og lespet vann fra en kopp, fikk hun en skarp smerte i halsen
og den hovnet opp. Heksedoktoren sa at noen hadde prøvd å forgifte henne. Mary lå til sengs et år
til før han erklærte henne frisk.
Mary gikk i nye kirker på jakt etter kjærlighet og samhold. Hun ble syk to ganger til. Den siste
gangen hovnet halsen, og hevelsen spredte seg til hele kroppen. Heksedoktoren sa noen hadde
forgiftet maten hennes, men han kunne ikke hjelpe. To av hans kolleger sa det samme, men kunne
ikke hjelpe henne.
I den trettende menigheten ba hun for første gang Gud om hjelp. Hun ba og fastet i tre dager.
Så dro hun til sykehuset. Da legen hørte om hennes bønn og faste, sa han at hun gjorde rett. ”Du
går til den store legen,” sa han og ga henne en sprøyte. Hevelsen forsvant.
Etter en ny negativ opplevelse i kirken husket hun Adventistkirken. Der hadde hun aldri vært.
Hun husket at hun hadde sett kjærlighet i ansiktet til adventistene hun talte med.
Mary ble døpt etter en møteserie i Juba i 2017. Senere ble hennes mann og eldste sønn også
døpt. Hun er ikke lenger redd for å bli forbannet. ”Jeg er fri og glad,” sier hun. ”Jesus er sterkere
enn noen forbannelse.”
Takk for offeret i 2016 som bidro til å bygge barnesabbatsskolelokaler i Adventistkirken i Juba. En
del av offeret denne gangen går til å bygge en high school nær kirken.
Se en video om Mary: bit.ly/Mary-Ijaa
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Mot lovens ånd

Bakgrunnsstoff

Neh 5,1–5; 2 Mos 21,2–7; Mi 6,8; Neh 5,7–12; 5 Mos 23,21–23; Neh 5,14–19.

Minnevers

La dem i dag få tilbake åkrene, vinmarkene, olivenlundene og husene sine, og
ettergi det de skylder i penger, korn, ny vin og fin olje som dere har lånt dem.
(Neh 5,11).

Vi slåss fremdeles med spørsmålet om rikdom, fattigdom og gapet mellom de rike
og de fattige og hva som kan gjøres med det. Ja, Jesus sa at ”de fattige har dere
alltid hos dere” (Matt 26,11), men det er ingen unnskyldning for ikke å gjøre noe
for å hjelpe dem. Nei, Skriften sier vi skal hjelpe. Ellers kan man vel ikke kalle seg
kristen.
Midt i de hjemvendtes prøvelser og trengsler da de skulle gjenreise Jerusalem,
dukker temaet opp. Ikke bare de fattiges fattigdom, men også de rike som undertrykker dem. Dette var et problem før eksilet, og nå dukker det opp igjen.
Denne uken vil vi se et annet utslag av situasjonen og hvordan Nehemja prøvde
å takle det. Det som gjorde denne undertrykkelsen enda verre, var at det skjedde
så å si etter ”lovens bokstav”. Et godt eksempel på at vi må være forsiktige så ikke
reglene blir et mål i seg selv, men bare et middel til et mål som gjenspeiler Jesu sinnelag.
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Søndag

FOLKET KLAGER
Les Neh 5,1–5. Hva skjer? Hva er folk opprørt over?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jødene synes å stå sammen under Nehemjas lederskap mot ytre fiender. Men ikke
alt er bra på hjemmebane. Utad til er det en sterk og sammensveiset innsats mot
fienden, men fellesskapet er ødelagt. Lederne og de rike har brukt de fattige til
egen vinning. Det er blitt så ille at folk roper på befrielse. Noen sa at de ikke hadde
mat til barna, andre klaget over at de hadde pantsatt sin eiendom på grunn av
hungersnøden, og nå hadde de ingenting. Atter andre beklaget seg over at de måtte
låne penger til persernes skatt, og selv barna deres var slaver.
Det ser ut som at problemet skyldtes en hungersnød og skatter som presset de
fattige til å søke hjelp hos naboer. De persiske myndighetene krevde en skatt på 350
talenter sølv årlig av provinsen Juda. Hvis man ikke kunne betale sin del av den
obligatoriske skatten, ville familien vanligvis belåne eiendommen eller låne penger først. Men hvis de ikke hadde inntekt neste år, måtte de gjøre noe med gjelden.
Gjeldsarbeid var som oftest det neste alternativet. De hadde allerede mistet jorden,
og nå måtte de sende noen i familien, som regel barn, ut for å tjene hos kreditoren så
gjelden kunne bli betalt.
Iblant fører vi oss selv vanskeligheter, eller vi blir syke og får økonomiske problemer helt uforskyldt. Historien ovenfor forteller om en tid da myndighetenes politikk
armet ut folket. De ble fanget i en spiral av stadig større fattigdom, uten ende.
Da som nå kjemper folk med økonomisk undertrykkelse. Hva sier det deg når du
vet at Bibelen ofte tar opp emnet?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier oktober – desember 2019

41

Mandag

Studium 5 / 2. november

MOT LOVENS ÅND
Les Neh 5,6–8 (se også 2 Mos 21,2–7). Hvorfor blir Nehemja sint?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Slaveri var en del av oldtidens kultur. En forelder kunne enten bli slave selv eller
selge et barn. Foreldrene hadde rett til å selge sine sønner og døtre. Men Gud vil
frihet, så han begrenset praksisen i Israel ved å forlange at kreditorene skulle la slavene gå hvert syvende år. Slik beskyttet Gud folk fra å bli slaver for alltid, og viste at
han ville at folk skulle leve i frihet.
Loven tillot lån av penger, men ikke mot renter (se 2 Mos 22,25–27;
3 Mos 25,36.37; 5 Mos 23,19.20). Likevel var den renten långiverne krevde, liten
sammenlignet med hva folkene rundt dem krevde. De ble bedt om å betale en prosent
hver måned. Mesopotamiske tekster fra det 7. århundre nevner årlige renter på 50
prosent for sølv og 100 prosent for korn i året. Dermed var 12 prosent rente per år
lavt i forhold til landene i Mesopotamia. Men det eneste kreditorene gjorde feil, var
å ta renter (Neh 5,10), og folk nevnte ikke engang det i klagen. Alt annet var innenfor både samfunnets normer og lovens bestemmelser. Så hvorfor er Nehemja ”svært
sint”? Han handler ikke med en gang, men tenker gjennom saken.
Det er beundringsverdig at Nehemja håndterte problemet. Han lar ikke klagen
ligge bare fordi det rent teknisk er tillatt eller sosialt akseptabelt, og ”fint” i forhold
til det andre gjør. Lovens ånd ble overtrådt. I en tid med økonomisk motgang var det
en plikt å hjelpe hverandre. Gud er på den undertryktes og fattiges side, og han måtte
sende profeter for å tale mot ondskapen og volden mot de fattige.
Hvordan kan vi, også ubevisst, følge lovens bokstav, men forbryte oss mot dens
ånd? (Se Mi 6,8.)
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

NEHEMJA TAR GREP
Det virker ikke som irettesettelsen av stormennene og forstanderne – ”dere krever
rente av deres brødre!” (Neh 5,7, NBK) – førte frem. Men Nehemja ga seg ikke med
det. Han fortsatte kampen for de undertrykte. Han kunne ha sagt at han hadde prøvd
å tale de rike til rette, men at det ikke hjalp, så han måtte gi opp. Det var jo de rike
og mektige i landet som var motstanderne. Men han ga seg ikke før han fikk løst
problemet, enda det ga ham mektige fiender.

Les Neh 5,7–12. Hvordan argumenterer Nehemja mot det som foregår? Hva bruker
han for å overtale folket til å rette opp uretten?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Nehemja innkaller til et stort allmøte. Hele folket møtes for å løse problemet. Han
regner nok med at lederne vil skamme seg når alle er til stede og at de kanskje blir
redde for å fortsette undertrykkelsen.
Nehemjas første argument dreier seg om slaveri. Mange av jødene, sannsynligvis
også Nehemja, kjøpte fri andre jøder som var i tjeneste hos utlendinger. Nå spør han
stormennene og forstanderne om de synes det er rett å kjøpe og selge sine egne. Er
det riktig av jøder å kjøpe andre jøder og gi dem frihet bare for å la dem ende opp
som slaver blant sine egne?
Lederne svarer ikke, for de ser poenget, så Nehemja fortsetter. ”Burde dere ikke
heller leve i frykt for vår Gud, så de andre folkene, våre fiender, ikke skal spotte
oss?” spør han. (Neh 5,9). Så innrømmer Nehemja at også han har lånt folket penger
og korn. Ved å si: ”La oss slette disse lånene!” (Neh 5,10), bekreftet han loven som
forbød dem å ta renter av andre hebreere og viste at han ville at folk skulle være
omsorgsfulle. Utrolig nok er svaret enstemmig. Lederne går med på å gi alt tilbake
til folket.
Har du gjort urett mot noen? De fleste må svare ja. Hvorfor ikke rette det opp nå?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EN ED
Les Neh 5,12.13. Hvorfor uttaler Nehemja en forbannelse over dem som ikke holder sin del av avtalen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Lederne går med på å gi tilbake det de har konfiskert, men ord er ikke nok for
Nehemja. Han vil ha bevis. Derfor får han dem til å sverge på det i prestenes påhør.
Slik fikk saken rettslig gyldighet hvis han måtte henvise til avtalen senere.
Men hvorfor uttaler han en forbannelse? Nehemja utfører en symbolsk handling
ved å samle klærne som om han holdt noe i dem og så riste dem ut som tegn på å
miste det. De som brøt eden, skulle miste alt. Det var vanlig å uttale forbannelser for
å understreke betydningen av en lov eller regel. Folk kviet seg for å bryte loven når
en forbannelse var forbundet med det. Nehemja følte at dette var så viktig en sak at
han måtte gjøre noe drastisk for å øke sjansen for suksess.
Hva lærer disse GT-tekstene oss om hvor hellig en ed var? (4 Mos 30,3;
5 Mos 23,21–23; Fork 5,3.4; 3 Mos 19,12; 1 Mos 26,31).
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Talens bruk er en stor gave som Gud har gitt mennesket, den skiller oss fra dyrene.
Og det er makt i våre ord, makt over liv og død. Derfor må vi være varsomme med
hva vi sier og med det vi lover å gjøre. Det er også viktig at våre handlinger er i
samsvar med våre ord. Hvor mange har fått avsmak på kristendommen på grunn av
dem som bærer kristennavnet, men som lever helt annerledes?
Tenk på den virkningen dine ord har på andre. Hvordan kan vi lære å være forsiktig med det vi sier, når vi sier det og hvordan vi sier det?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

NEHEMJAS EKSEMPEL
Les Neh 5,14–19. Hvorfor gjorde ikke Nehemja ”krav på stattholderens brød [avgifter]” fra folket? (Se Neh 5,18.)

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Nehemja skrev trolig dette etter at han kom tilbake til kong Artaxerxes’ hoff etter
tolv års styre i Juda. Guvernørene hadde rett til inntekter fra sine undersåtter, men
Nehemja benyttet ikke den retten. Han betalte selv. Han forsørget ikke bare seg
selv, men også familien sin og hele hoffet. Serubabel, den første guvernøren, er den
eneste andre guvernøren vi kjenner navnet på. Når han sier ”de som var stattholdere
før meg”, tenker han nok på guvernørene mellom Serubabel og seg selv. Da hans
tjenestetid var omme, hadde han snarere tapt penger enn å gjøre seg rik, som man
forventet av en i hans stilling. Nehemja var rik, derfor kunne han fø mange, og han
var rundhåndet med andre mennesker (Neh 5,17.18).
Dette var ikke det samme som Abraham gjorde etter redningsaksjonen beskrevet
i 1 Mos 14, men Nehemja åpenbarer likevel det samme prinsippet.

Les Neh 5,19. Hva sier han, og hvordan skal det forstås i lys av evangeliet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Nehemja satte Herren og Herrens verk høyere enn egen vinning og fordel. Han er et
godt eksempel for alle, uansett stilling. Det er lett å arbeide for Herren når det ikke
koster stort.
Les Fil 2,3–8. Hvordan kan du åpenbare disse prinsippene?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
”Solidaritet med de svake” i Alfa og Omega, bind 3, side 347–351 [PK 646–652].
”Nehemja ble opprørt da han hørte om denne grusomme undertrykkelsen. Han sa:
‘Da jeg hørte deres klagemål og det de fortalte, ble jeg brennende harm.’ Han var
klar over at han måtte håndheve rettferdigheten fullt ut hvis han skulle få slutt på
denne onde praksis. Med sin karakteristiske energi og besluttsomhet gikk han i gang
med å hjelpe sine frender.” – Alfa og Omega, bind 3, side 348 [PK 648].
”Jesus går videre og fastslår et prinsipp som ville gjøre edsavleggelse overflødig.
Han lærer oss at alt vi sier, skulle være sant: ‘Eders tale skal være ja, ja, nei, nei; det
som er mer enn dette, er av det onde.’ ” – I naturens tempel, side 70 [MB 67].
”Denne uttalelsen fordømmer alle de meningsløse ord og uttrykk som grenser
til banning. Men den fordømmer også falsk ros og smiger, samt omgåelse av sannheten og falsk reklame, som er så alminnelig i handel og vandel i dagens samfunn.
Jesus lærer oss at ingen kan sies å være sannferdig som gir seg ut for noe han ikke
er, eller sier noe han innerst inne ikke virkelig mener.” – I naturens tempel, side
70–71 [MB 68].

Spørsmål til drøftelse

1. Hvorfor er egoisme kjernen i våre økonomiske og mellommenneskelige
problemer?
2. Hvordan kan Guds folk unngå grådighet? Hva er hans botemiddel mot det?
Les tekstene nedenfor: Jes 58,3–12 og Mi 6,6–8.
3. Snakk om ordenes betydning og makten i våre ord. Hva menes i Joh 1,1.2 når
Jesus kalles ”Ordet”? Hvordan hjelper dette oss å forstå hvor viktige ord er
og hva de betyr?
4. Det er utrolig at Jesus sa at de fattige alltid ville være blant oss. Vi blir også
bedt om å hjelpe dem som har det vondt. Hvordan motiverer disse to tankene
oss til å arbeide for dem som er mindre heldige?
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TØFF SOLDATS DRØM
Daniel Deng Machiek (39), Sør-Sudan

S

oldaten Daniel Deng Machiek ønsket ikke å drepe landsmenn i sivilkrigen i Sør-Sudan. I
tre dager fastet og ba han for fred i desember 2013. Den tredje dagen fikk han en drøm. Tre
engler sto foran ham på fødestedet Yirol, åtte timer med buss nord for Juba.
”Våkn og syng en sang sammen med oss,” sa en engel. ”Hvor er dere fra?” sa Daniel. ”Skaperen har sett din faste. Vi skal døpe deg,” sa engelen. I drømme sang han og ble tatt med til Yirolsjøen der han ble kledd i hvit kjortel og døpt. Så fikk han en bibel og ble bedt om å gå til en kirke
i nærheten. ”Der finner du noe interessant,” sa de.
Englene forsvant, og Daniel gikk til kirken. Folk lå døde på golvet. Bare en gutt på to år levde.
Han ba sammen med gutten. Da ble de døde levende. Daniel våknet av drømmen. I tre år funderte
han på hva den betød.
I 2017 traff han en pastor som døpte ham og kona hans en søndag. Daniel steg opp av vannet
og gjorde noe han aldri hadde gjort som voksen: Han gråt. ”Hvorfor gråter jeg?” spurte han. ”Det
er Den hellige ånds verk,” sa pastoren.
Daniel var sint og gråt enda mer. Han var flau. Menn gråter ikke i Sør-Sudan, ikke hardføre
soldater. Daniel gråt uavbrutt i to døgn. Da kom nevøen Abraham på 22 år og spurte hvorfor han
gråt. Han sa at han hadde grått siden dåpen.
”Hvorfor ble du døpt der?” spurte Abraham. ”Det er feil kirke!”
Abraham ga onkelen et bibelstudium om sabbaten. Daniel ble straks overbevist om at han
burde tilbe i Adventistkirken. Neste sabbat gikk både han og hans kone til Juba Adventistkirke.
Tre måneder senere, 20. januar 2018, ble de døpt. Daniel gråt ikke en tåre. ”Drømmen min har
gått i oppfyllelse,” jublet han og fortalte om den.
Etter at de så hvor glad han ble, har en av hans brødre og brorens kone tatt dåp, og hans mor
forbereder seg på dåp.
Daniel er forundret over hvordan Gud besvarer bønn. Han ba om fred i Sør-Sudan, og Jesus
svarte med en drøm som viste vei til sann fred: overgivelse til Kristus i dåpen.
Takk for offeret i 2016 som bidro til å bygge barnesabbatsskolelokaler i Adventistkirken i Juba. En
del av offeret denne gangen går til å bygge en high school nær kirken.
Se en video om Daniel her: bit.ly/Daniel-Machiek
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Å lese ordet

Bakgrunnsstoff

Neh 8,1–8; 5 Mos 31,9–13; Matt 17,5; Apg 8,26–38; Neh 8,9–12; 3 Mos 23,39–43.

Minnevers

De leste opp fra Guds lovbok mens de tolket og forklarte det som ble lest, slik
at folket skulle forstå (Neh 8,8).

Bymuren sto ferdig. Da portene var på plass, var det viktigste gjort. Da muren var
ferdig, var nabofolkene slått av ærefrykt og innså at det var ”med vår Guds hjelp
dette verket var blitt fullført” (Neh 6,16). Fiendene skjønte at Israels Gud var virkelig, for israelittene hadde fullført arbeidet til tross for motstand og hat.
Etter at muren var ferdig, utnevnte Nehemja en guvernør i Jerusalem (sin bror
Hanani) og en leder for borgen (Hananja). De ble valgt ut fra integritet, pålitelighet
og ærefrykt for Gud (Neh 7,2). Muren ble ferdigstilt i måneden elul (6. måned,
Neh 6,15).
Hva sto så for tur? De neste kapitlene i Nehemja (Neh 8–10) beskriver viktige
hendelser i den 7. måned (Neh 8,2). Her kan vi se eksempler på at israelittene var
oppsatt på å følge Guds ord og at de var glade for å gjøre det.
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FOLKET SAMLES
Les Neh 8,1.2. Hva sier dette om Guds ords betydning for folket?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Da jødene var ferdige med muren og flyttet inn i Jerusalem, samlet de seg på torget
i den syvende måneden. Den syvende måneden (tisri) var en av de viktigste for israelittene. Da blåste man på trompeter den første dag i måneden (forberedelse til Guds
dom), forsoningsdagen (dommens dag, den tiende i måneden), og løvhyttefesten (til
minne om utfrielsen fra Egypt og Guds hjelp på reisen i villmarken, den 15. dag i
måneden). Sammenkomsten fant sted på den første dagen i måneden, da det ble blåst
i basuner. Og de leste opp fra loven, så de fikk lære om sin Gud og sin historie.
Folket ba Esra lese fra Moseloven for dem. De bygget også en plattform for anledningen. Det var ikke lederne som tvang menigheten til det. Nei, ”de” (folket) ba Esra
ta med boken. Mest sannsynlig lest Esra fra Mosebøkene for folket.

Les 5 Mos 31,9–13. Hva kan vi lære av det Gud sier?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Moses sa at israelittene skulle komme og lese Guds lov under løvhyttefesten, og det
sies hvem som skulle samles: menn, kvinner, barn og fremmede.
En bokstavelig lesning av Neh 8,1 sier at folket samlet seg ”som én mann”. Hva
sier det om betydningen av samhold?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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LESE OG HØRE LOVEN
Esra ”bar loven frem” for forsamlingen for å lese. Hva leste han? Bare de ti bud
om og om igjen en halv dag? Henvisningen til lovboken skal forstås som de fem
Mosebøkene, toraen. Begrepet ”lov” dekker derfor bare en del av det som ble lest.
Det ville være bedre å oversette det som ”anvisning”. Gud forklarer hvor veien går,
så vi ikke skal bomme på målet. Da Esra leste, hørte folket om sin historie som Guds
folk, fra skapelsen til Josva. Via fortellinger, sanger, dikt, velsignelser og lover ble
de minnet om sine problemer med å følge Gud og om hans trofasthet. Toraen inneholder ”lov”, men er mer enn det: den er Guds folks historie og viser Guds ledelse.
Den viste folket deres røtter og identitet.

Les Neh 8,3; 5 Mos 4,1; 6,3.4; Jos 1,9; Sal 1,2; Ordsp 19,20; Esek 37,4 og

Matt 17,5. Hva lærer disse tekstene om hvordan vi skal leve med Guds ord?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det at folket ønsket å høre Guds ord, skyldes nok Esras lesing og undervisning i
ordet siden han kom til Jerusalem 13 år tidligere. Han hadde viet seg til Guds verk
og var bestemt på å gjøre en forskjell. Guds ord ble virkelig for folket etter som de
hørte på Esra. De lyttet fordi de ville høre fra Gud. Derfor så de med ærbødighet på
toraen og ønsket å lære mer.
Når vi fordyper oss i Ordet, skapes det en lengsel etter å la Gud være med i vårt
liv.
Hvordan forholder du deg til Guds ord? Du sier du tror på det, så hvordan har
dette vist seg i ditt liv, i den forstand at du prøver å følge ordet? Hvor annerledes
ville livet være om du ikke fulgte Bibelen?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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LESE OG TOLKE ORDET
Les Neh 8,4–8. Hvordan ble loven lest?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

To grupper på 13 menn bisto Esra under lesingen. Den første gruppen (Neh 8,4)
hjalp ham med å lese Guds ord, og den andre gruppen (Neh 8,7) bisto med å forstå
tekstene. Vi vet ikke hvordan dette ble gjennomført på torget, men de som hjalp med
lesingen, holdt kanskje toraen (hebraiske ruller var tunge og måtte rulles ut av andre)
og skiftet på å lese den. Siden de leste fra morgen til middag, hadde de funnet ut
hvordan de kunne nå alle på torget.
Uttrykkene ”de tolket” og ”forklarte det som ble lest” (Neh 8,8) viser hva prosessen var. Folket hadde kommet tilbake fra Babylon, der de hadde bodd i mange år, og
førstespråket var arameisk. Derfor har spesielt ikke de yngre hatt lett for å forstå når
det ble lest på hebraisk. Dessuten kan lesere av Bibelen ha nytte av forklaringer og
kommentarer. Forkynnelse og forklaring gjør teksten levende og får tilhørerne til å
ta til seg budskapet.

Les Apg 8,26–38. Hva skjedde her som minner om det som fant sted i Jerusalem,
ifølge teksten ovenfor? Hva kan vi lære av dette?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Som protestanter forstår vi at den enkelte kristne selv må kjenne Guds ord og at vi
ikke blindt kan godta det andre sier om bibelske sannheter, uansett hvem de er. Men
hvem har vel ikke blitt velsignet av å ha noen som kan forklare hva tekster betyr?
Hver for seg må vi vite hva vi tror på, men vi kan likevel lære av andre.
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FOLKETS SVAR
Når Esra åpner Guds ord, reiser folket seg. Før han leser, velsigner han Gud. Etter at
han har lest, svarer folket ”Amen, amen!” (Neh 8,5.6) unisont og løfter hendene mot
himmelen. De bøyer hodet og tilber med ansiktet vendt mot bakken.

Les Neh 8,9–12. Hvorfor sa lederne at folket ikke skulle sørge eller gråte?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

”Og så, mange år senere, da Guds lov ble opplest i Jerusalem for dem som var vendt
hjem fra fangenskap i Babylon, gråt folket over sine synder da de hørte disse herlige
ordene: ‘Sørg ikke og gråt ikke! ... Gå nå og et fete retter og drikk søte drikker og
send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. For dagen er helliget vår
Herre. Og sørg ikke, for glede i Herren er deres styrke!’ Neh 8,9,10.” – Helse og
livsglede, side 215 [MH 281].
Mens folket lyttet til Guds ord, ble de slått av sin syndighet og begynte å gråte.
Når Gud åpenbarer seg for oss og vi begynner å fatte hans kjærlighet, godhet, barmhjertighet og trofasthet, ser vi våre mangler og at vi ikke er det vi burde være. Når
vi ser Guds hellighet i hans ord, får det oss til å se vår elendighet i et nytt lys. Dette
fikk israelittene til å gråte og sørge, men de skulle ikke sørge, ”for gleden i Herren er
deres styrke” (Neh 8,10). Til tross for sine feil kunne de stole på Guds kraft.
Dette var også en spesiell dag, basunfesten (rosh hashanah), hvor korte basunstøt
signaliserte betydningen av ”hjertets” forberedelse for Herrens dom (forsoningsdagen ble feiret den 10. dagen i måneden tisri). Basunstøtene signaliserte at de skulle
stå frem for Gud og omvende seg. Gråt og sorg er forståelig, for dagen skulle minne
folket om å vende seg til Gud. Men lederne minnet dem om at når de hadde omvendt
seg, hadde Gud hørt dem, og derfor skulle de glede seg over hans tilgivelse.
Hva burde det si om syndens syndighet når den naglet Jesus til korset som
eneste løsning av syndens problem, så vi kan ha håp?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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GLEDE I HERREN
”Gleden i Herren er deres styrke” (Neh 8,10). Gud vil vi skal glede oss og nyte livet.
Men det er ikke en hvilken som helst glede. Det er gleden som kommer av å kjenne
Gud og hans kjærlighet. Å glede oss i Gud og hans godhet, og for alt han har gitt oss,
er noe vi bør gjøre hver dag. Dessuten gir gleden i Gud oss kraft til å møte dagen og
takle det den bringer.

Les Neh 8,13–18. Hva skjedde, og hva forteller det oss om folket og lederne deres?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Neste dag kommer folkets ledere til Esra for å lære mer fra Guds bok. Dette initiativet viste at lederne ønsket å lede folket til Gud. De forsto at det å lede folket på den
rette veien, ikke ville skje hvis de ikke søkte Gud og lengtet etter kunnskap om ham.

Les 3 Mos 23,39–43. Hva skulle israelittene gjøre, og hvorfor?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Legg merke til at teksten sier at det de gjorde, var i tråd med det som er ”skrevet”
(Neh 8,15). Også her ser vi hvor oppriktig de ønsket å følge Guds ord, for etter årtier
i fangenskap hadde de lært leksen om ulydighet. Og ifølge tekstene i 3 Mos skulle de
”feire Herrens høytid i sju dager” (3 Mos 23,40). Når de husker Guds barmhjertighet
og nåde og frelse, skal folket glede seg over hva Herren har gjort for dem.
Tenk på hva Jesus har gjort for oss og som ble symbolisert i israelittenes høytider. Hvordan kan vi lære å glede oss over Herren også under harde prøvelser?
Hvorfor er det spesielt viktig for oss å gjøre det i slike tider?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

”Lovboken blir lest for folket” side 358–361 [PK 661–668] i Alfa og Omega, bind 3.
”Nå skulle de vise at de stolte på hans løfter. Gud hadde godkjent deres anger, derfor
skulle de glede seg i forvissningen om at syndene var tilgitt og at Gud hadde tatt
dem til nåde. ...
Det gir alltid varig glede for den som vender om til Herren. Når en synder lar
Den Hellige Ånd slippe til, ser han sin egen skyld og urenhet i motsetning til den
hellige Gud som gransker hjerter. Han føler seg fordømt på grunn av sin synd. Men
han skal ikke miste motet og fortvile, for tilgivelsen er alt skaffet til veie. Han kan
glede seg over at synden er tilgitt og at hans himmelske Far elsker ham. Gud er så
stor at han tar syndige, angrende mennesker i sin kjærlige favn, forbinder sårene
deres, renser dem for synd og kler dem i frelsens drakt.” – Alfa og Omega, bind 3,
side 361 [PK 668].

Spørsmål til drøftelse

1. Hva er betingelsene for å få oppleve ”gleden i Herren” (Neh 8,10) som din
styrke? Det vil si: Er det noe vi må gjøre for å oppleve Guds kraft og tilgivelse?
Hva skulle det eventuelt være?
2. Hvordan finner vi den rette balansen mellom sorg over vår synd og glede i
Herren? Strider de ikke mot hverandre? Hvordan gir loven og evangeliet oss
svaret? (Se Rom 3,19–24.)
3. Les Neh 8,10. Nehemja sier til folket: ”Gå og spis fete retter og drikk søt vin,
og send mat som gaver til dem som ikke har noe! For denne dagen er hellig
for vår Herre. Vær ikke bedrøvet! For gleden i Herren er deres styrke.” Spise
fett, drikke søt vin, gi til dem som ikke har – og gjøre dette fordi dagen er hellig for Gud? Hva kan dette lære oss om hvordan vi kan glede oss i Herren? Hva
betyr det at det er ”hellig” i denne sammenheng?
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BUSSPREDIKANT
Samuel Ndagijimana (59), Rwanda

S

amuel Ndagijimana forkynner når han tar bussen. En dag i Kigali kom en kvinne bort til ham:
”Du gjør en flott jobb, men kanskje vet du det ikke. Du talte om noe på bussen som var et
problem for meg.”
Hun minnet ham om at han hadde talt om å la Gud få førsteplassen. ”Du sa: La Gud komme
først i dine planer, i alt du sier og alt du gjør.”
Budskapet fikk henne til å ta en viktig beslutning da hun kom på jobb. ”Jeg knelte på kontoret
og ba: ”Gud, den Guds mann som talte på bussen i dag, sa vi skulle sette deg først. Hjelp meg å
gjøre det.” Etter bønnen følte hun seg sterkere. Hun visste hva hun skulle si til sjefen.
Det gikk noen timer, så kom han bort til henne. ”Når kan vi gå?” spurte han. ”Sjef, jeg vil ikke
synde. Det er tre grunner til at jeg ikke kan bli med: 1. Jeg er gift og vil være tro mot min mann.
2. Jeg er kristen og vil ikke synde mot frelseren. 3. Jeg er leder i kirken og må være et eksempel
for andre.”
Sjefen var rystet. ”Jeg har kommet mange ganger, og du har sagt hverken ja eller nei,” sa han.
”Hvorfor? Du hørte forslaget, men tok ingen beslutning.” Øynene smalnet av raseri. ”Du får
sparken for dette,” snerret han og forlot rommet.
Kvinnen svelget og ba: ”Gud, jeg har æret deg på jobben. Jeg satte deg først. Får jeg sparken,
må du ta deg av barna mine.”
Dagen etter ventet hun på oppsigelsen. Den kom ikke. Enda en dag gikk, og ikke noe brev.
Den kvelden fortalte kveldsnyhetene at sjefen hadde fått sparken. Hun gråt og takket Gud.
Ute på gaten sa kvinnen til Samuel: ”Jeg skulle sparkes, men fikk beholde jobben. Jeg takker
Gud for at han verner om dem som setter ham først.”
Samuel vil fortsette å forkynne på bussen. Han taler også i gata noen ganger. Men mest av alt
prøver han å tale uten ord, med sitt utseende og sine handlinger.
Medlemmer verden over holdt en preken uten ord da de bidro til et offer i 2016 som kunne åpne
en legeskole på adventistenes universitet i Kigali. Samuel sa han er glad for skolen der lærere og
elever bidrar til å spre evangeliet over hele Rwanda.
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Vår Gud tilgir

Bakgrunnsstoff

Neh 9,1–3; Dan 9,4–19; Neh 9,4–8; Kol 1,16.17; Neh 9,9–38; Rom 5,6–8.

Minnevers

Den som viser noen til rette, får siden større takk enn den som har en glatt
tunge (Ordsp 28,13).

Etter løvhyttefesten (sukkot) samlet lederne igjen folket. De hadde feiret begivenheten. Nå skulle de igjen komme til Gud med sine synder i bekjennelse og anger.
Før hadde lederne sagt de skulle slutte å sørge over sine feil, men anger og be
kjennelse er likevel viktig. Så nå, da de hadde feiret høytidene, var det på tide med
grundig bekjennelse.
Begivenhetenes rekkefølge betyr ikke at dette alltid er rekkefølgen på glede og
bekjennelse. Det betyr heller ikke at man bare skal følge den omvendte rekkefølgen.
Det kan være naturlig for oss å bekjenne først, og så lovprise Gud, men kanskje bør
vi først feire Gud. Rom 2,4 forteller oss jo at det er ”Guds godhet” som driver oss til
omvendelse. Hans ”godhet” burde da fremkalle takk og pris og minne oss om at Gud
vil tilgi, rense og gjenskape oss.
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Søndag

FASTE OG TILBEDELSE
Les Neh 9,1–3. Hvorfor holdt folket seg borte fra alle fremmede?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Selv om Nehemja forsikret seg om at folket forbandt denne tiden med glede, ledet
han forsamlingen i faste. De ydmyket seg for Gud, kastet støv på hodet og gikk
kledd i sekkestrie. De fremmede hadde ingen del i israelittenes kollektive synd.
Derfor skilte israelittene seg ut fra dem, for de visste at det var deres synd som måtte
tilgis. De vedkjente seg folkets synder som hadde ført dem til eksil.
Deres felles bønner og bekjennelse avslørte en dyp forståelse av syndens natur.
Israelittene kunne ha vært sinte over at forfedrene hadde ødelagt for dem, så folket
måtte i eksil. Eller de kunne ha brukt tiden til å klage over ledernes handlinger og
tidligere generasjoners mangel på gudsfrykt, som hadde gjort at de bare var noen få
nå. Men i stedet for hat og klager kom de ydmykt til Gud og bekjente.
Neh 9,3 sier at folket leste fra lovboken en fjerdedel av dagen, og en fjerdedel av
tiden bekjente de synd og tilba Gud. Dette er den tredje lesningen av Tora. Toralesning står sentralt i bekjennelsen, som må bygge på sannheten Gud har gitt. I bibellesningen kommer Gud oss nær, og Den hellige ånd taler til oss og underviser oss.
Sannheten i hans ord former vår tenkning og forståelse, den oppmuntrer og løfter
oss opp. Jødene sørget og gråt, også fordi vi i Guds hellige nærhet blir oppmerksom
på hans skjønnhet og godhet når han lar oss se hvor fantastisk det er at universets
skaper velger å være med oss, enda vi er uverdige. Uten Gud er vi som våre åndelige
forfedre. Men når Gud virker i oss, kan vi være den vi skal være.
Les Dan 9,4–19. Hvordan er hans bønn relevant for oss i dag? Hva burde dette si
oss hver enkelt og som en menighet?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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BØNNENS INNLEDNING
Folkets respons på bibellesningen var en lang bønn som skildret Guds godhet og
Israels troløshet. Svaret minner mer om en preken enn en bønn, for nesten hvert vers
har en parallell et annet sted i Bibelen.

Les Neh 9,4–8. Hvilke temaer fokuserte bønnen på i de første versene, og hvorfor?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I den første delen av bønnen velsigner folket Gud og hans navn. I hebraisk kultur var
navnet ikke bare det folk kalte deg, det ga deg din identitet. Lovprisning av Guds
navn er viktig fordi det viser verden at det er et navn som er verd vår lovprisning.
Dette er universets skaper. Bønnen begynner med tilbedelse av Gud som skaper og
livgiver (Neh 9,6 se også Kol 1,16.17). Ordet ”gir alle liv” kommer fra et verb som
betyr å ”holde levende”.
Den som skapte alt, er den som valgte Abraham, en ganske ordinær mann bortsett
fra at ”hans hjerte” var ”trofast”. Abraham kan ofte se ut til å mangle tro, men da
han ble bedt om å ofre sønnen, sviktet han ikke (se 1 Mos 22). Han lærte å være
trofast – ikke over natten, men på sin lange reise med Gud. I hebraisk tenkning viser
”hjertet” til sinnet. Med andre ord utviklet Abraham trofasthet i tanke og handling,
og Gud vedkjente seg ham.
De første setningene i bønnen fokuserer på Gud som (1) skaper, (2) opprettholder,
og (3) løfteholder. Folket minnes først om hvem Gud er: Han er den trofaste som
har skapt oss, bevart oss og alltid holder det han lover oss. Husker vi dette, får livet
perspektiv og vi lærer å stole på ham også i de vanskeligste tider, når det kan virke
som om han er langt borte og overser våre problemer.
Hvorfor er læren om Gud som vår skaper så viktig? Hva kan vel være viktigere
enn læren om at Gud sier vi skal bruke en syvendedel av livet hver uke på å huske
ham som vår skaper?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

FORTIDENS LÆRDOMMER
Neh 9,9–22. Hvordan skiller denne delen av bønnen seg fra den første delen?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bønnen går fra å prise Gud for hans trofasthet til å fortelle om israelittenes utroskap
i Egypt og villmarken. Den skisserer alt det Gud ga israelittene, men ”fedrenes”
svarte med stolthet, stivsinn og ringeakt for Guds nådige handlinger.
Erkjennelsen av menneskers fadeser og mangel på sann troskap mot Gud er en
viktig del av bekjennelsen og omvendelsen. Disse tekstene taler om mennesker for
lenge siden, men vi har de samme problemene i dag.
Det er her evangeliet er viktig for både oss og dem. Syndsbekjennelsen frelser oss
ikke; det kan bare Kristi offer gjøre. Bekjennelse og omvendelse er viktig om vi skal
se at vi må ha del i Jesu rettferdighet. ”Når vi i tro og omvendelse tar imot Kristus
som vår frelser, tilgir han oss syndene og tar straffen for vårt opprør mot loven.
Dermed står synderen rettferdig Gud, som tar imot ham, og i Ånden har han felles
skap med Faderen og Sønnen.” – Selected Messages, 3. bok, side 191.
Og siden hans godhet får oss til å bekjenne vår synd og vende oss fra den, må vi i
Guds kraft gi avkall på den.
Israel hadde vært sta, og Gud hadde elsket dem. Da jødene så hva Gud hadde
gjort for dem, minnet det dem om at når han hadde gjort så mye for dem i fortiden,
ville han fortsette å ta vare på dem nå og i fremtiden. Derfor var det viktig at folket
alltid husket hva Gud hadde gjort. Når de glemte det, sto problemene i kø.
Tenk på tider da du var sikker på at Gud hadde virket i ditt liv. Hvordan kan dette
gi deg trøst til neste gang du møter kamper? Hvordan kan du lære å stole mer på
Guds godhet når du føler deg motløs, skuffet og frykter for fremtiden?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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LOVEN OG PROFETENE
Les Neh 9,23–31. Hvordan beskrives israelittene i forhold til Guds ”gode gaver”
(Ne 9,25)?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Denne neste delen av bønnen/prekenen beskriver livet i Kanaan da israelittene
besatte landet Gud hadde gitt dem. De hadde fått jord, byer, vingårder og marker
som var klare til bruk, men de hadde tatt alt for gitt. I vers 25 står det at ”de spiste
og ble mette og fete”. Uttrykket bli fete er bare brukt noen få ganger i Bibelen
(5 Mos 32,15 og Jer 5,28), og betydningen er negativ.
Folk kunne ha gledet seg over ”dine gode gaver”, men ikke over Gud, bare det de
hadde. Å ha alt fører oss visst ikke nærmere Gud. Mange ganger tenker vi: ”Hvis
jeg bare hadde dette, så ville jeg være glad.” Men nei. Israelittene fikk alt av Gud,
og likevel førte deres ”lykke” over disse tingene dem bare bort fra Gud. Altfor ofte
fokuserer vi på gavene og glemmer giveren. Det er et stort bedrag.
Visst kan vi være glade for det Gud har gitt oss. Han vil vi skal glede oss over
gavene, men denne gleden garanterer ikke et forhold til Gud. Nei, ting kan bli en
snublestein.
I dette kapitlet leser vi at lederne bekjente sin utroskap mot Gud. De så tilbake på
historien og nevnte overtredelser de hadde begått som et folk. Et par ting er spesielt
viktig, for de gjentas: (1) Israel forkastet Guds lov, og (2) de forfulgte profetene.
De innså at Guds lov og hans profeter var avgjørende for deres utvikling som et
gudfryktig folk. Bønnen understreker dette ved å si at ”dine lover ... gir mennesket
liv når det følger dem” (Ne 9,29; sitat fra 3 Mos 18,5) og ved å fremheve at det var
Ånden som talte gjennom profetene. Gud har gitt oss sine bud for at vi skal ha et rikt
liv, og han sendte profetene for å hjelpe oss å forstå hans sannhet. Det avgjørende er
hva vi gjør med gavene.
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LOVPRISNING OG BØNN
Les Neh 9,32–38. Hva fokuseres på i avslutningen av bekjennelsesbønnen?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Igjen priser bønnen Gud for den han er: stor og mektig, ja, formidabel, en som
holder pakten og viser barmhjertighet. Det virker som de oppriktig erkjenner Guds
godhet mot dem.
De kommer også med en bønn i form av å inngå pakt med Gud. Dette er
beskrevet i detalj i kapittel 10. Hva ber de om?
”Og nå, vår Gud, du store, mektige og skremmende Gud, du som holder pakten
og viser godhet, se det ikke som noe ubetydelig, disse harde tidene som har rammet
oss” (Neh 9,32).
Fellesskapet må betale skatt til kongene som står over dem. Undertrykkelse fra
alle kanter plager den lille gruppen jøder, og de er lei av det. De har utholdt den ene
tyrannen etter den andre og håper på et pusterom.
De kaller seg ”tjenere”. Etter å ha skissert folkets utroskap, avslutter de ved å
omtale seg selv med dette ordet. Og tjenere adlyder dem som står over dem. Bruken
av ordet viser at de ser behovet for å adlyde Herren på måter som deres forgjengere
ikke gjorde. Dette er et uttrykk for ønsket om å være trofast mot Herren og hans bud.
Og som Guds tjenere ber de ham om å gripe inn på deres vegne.
Samfunnet på Esras og Nehemjas tid beskriver sin situasjon som ”stor nød”
(Neh 9,37), en nød som kan sammenlignes med lidelsene i Egypt (Neh 9,9). Deres
bønn priser Gud for at han så elendigheten deres i Egypt og ikke overså deres behov.
Nå ber de Gud gripe inn som før, selv om de ikke fortjener det, for ingen – hverken
konger, prinser, prester eller profeter eller fedre – var trofaste. Dermed setter de all
sin lit til Guds nåde og barmhjertighet, ikke til seg selv eller forfedrenes gjerninger,
i håp om at Herren vil gripe inn for dem.
Les Rom 5,6–8. Hvordan gjenspeiler disse versene det israelittene ba Gud om?
Hvilken trøst kan vi hente fra det jødene ba om og det Paulus skrev?
______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Les ”Syndsbekjennelse” i Veien til Kristus, side 41–47 [SC 37–42].
Hebreerne talte om hvordan forfedrene ”nøt” Guds godhet (Neh 9,25). Roten er den
samme som navnet Eden, som i ”Edens hage” (1 Mos 2,15). Man kan kanskje si at
”de edeniserte seg selv” hvis nå bare edenisere var et verb.
Evangeliet er jo gjenopprettelse, og hvilket bedre symbol enn Eden til å vise hva
vi til skal få til slutt? Gud førte hebreerne til den gamle verdens korsveier for å skape
den beste gjenspeilingen av Eden i en syndig verden. Selv etter fangenskapet og
hjemkomsten var det mulig. ”Herren trøster Sion, trøster alle ruinene hennes. Han
gjør ørkenen hennes lik Eden, ødemarken lik Herrens hage” (Jes 51,3).
Ja, folket nøt de materielle velsignelsene som Herren hadde lovet dem og som
minnet om Edens overflod. Og det var da fint. De skulle nyte det. Gud skapte verden
slik at mennesker kunne nyte den, og det gamle Israel likte det også. Synden deres
var ikke at de ”edeniserte seg” i Guds godhet, men at de glemte Herren (Esek 23,35)
mens de nøt hans godhet. Velsignelsene ble et mål i seg selv, ikke et middel til et mål
som skulle åpenbare Gud for omgivelsene.

Spørsmål til drøftelse

1. Jesus sier: ”Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet,
men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke
bærer frukt” (Matt 13,22). Hva mener han med ”rikdommens bedrag”, og hva
har dette å gjøre med bekjennelsesbønnen vi studerte denne uken?
2. Se på læren om skapelsen igjen. Legg merke til at i bønnen i Neh 9 talte de
nesten straks om Herren som skaper og opprettholder. Hva sier dette om hvor
grunnleggende denne læren er for vår tro?
3. Hvordan finner vi den rette balansen mellom å se vår syndighet og likevel
ikke la Satan gjøre oss motløse så vi forlater troen?
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FORELDRELØS ETTER FOLKEMORD
Delphine Uwinez (25), Rwanda

M

or og far døde i folkemordet i Rwanda i 1994. Jeg var ett år. Mitt tidligste minne er at jeg
gråt etter mor på barnehjemmet. Etter som tiden gikk, føltes det stadig mer håpløst.
Blant de ansatte var kvinner som skulle være erstatningsmødre. Min var en adventist som het
Brigitte. Jeg fikk være med i kirka. Folk var snille.
Men myndighetene stengte alle barnehjem da jeg var syv. Jeg ble adoptert og håpet på et bedre
liv.
Først var de snille. De hadde datteren Mutesi på min alder. Jeg håpet de ville elske meg slik de
elsket henne. Men nei. Om morgenen måtte jeg gjøre rent i huset og hente vann. Jeg kom for sent
på skolen, og lærerne slo.
Min nye mor begynte å vise åpenlyst hat. Jeg ble nektet mat og fikk ikke kalle henne mor. Men
Mutesi elsket meg. Hun gråt når jeg ble dårlig behandlet, og hun ga meg mat og melk, selv om
hun fikk kjeft for det.
Det hele tilspisset seg ved skoleårets slutt da jeg var 13 år. Jeg besto mine eksamener, men
Mutesi sto ikke. Da vi kom hjem, ble jeg kastet ut. Men andre familier med foreldreløse tok seg
av meg de neste årene. Myndighetene hjalp også, og jeg fullførte high school.
Som ung voksen ble livet mer håpløst. Jeg hatet alle, også Gud. Jeg prøvde å ta mitt eget liv
med alkohol, men klarte det ikke.
En dag på gata i Nyamata hørte jeg en predikant. Det var Frederic Musoni, som holdt en møteserie i en adventistkirke.
”Vil du bli hel?” spurte han. Det var som om han talte direkte til meg. Da han kom med en appell, gikk jeg frem. Inne i kirken ba han for meg, og jeg gikk hjem full av glede. Den kvelden sov
jeg fredfylt for første gang.
Jeg ble døpt sammen med 150 andre etter møteserien. Etter dåpen følte jeg fred og frihet i
sinnet. Jeg begynte å elske andre og skjønte at Gud ikke hadde forlatt meg. Jeg elsker Jesus som
døde for meg, og jeg tror at jeg får mine foreldre tilbake.
Jeg er 25 år, jeg lager og selger håndarbeid. Er du forelder med et godt hjem, så ta deg av et
barn som trenger det. Har du det vondt fordi du ikke hadde dine egne foreldre som barn, må du
kjenne den freden bare Jesus kan gi.
Se en video om Delphine her: bit.ly/Delphine-Uwinez
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Gud og pakten

Bakgrunnsstoff

Neh 10,1–29; 1 Mos 4,8–19; Hebr 13,20; Jos 24; Neh 10,30–39; Hebr 8,1–7.

Minnevers

På grunn av alt dette gjør vi en avtale og skriver den ned. Det forseglede skrivet er undertegnet av lederne, levittene og prestene våre ... Vi skal ikke svikte
vår Guds hus (Neh 9,38; 10,39).

Hva mener Bibelen når den taler om ”pakten”? Den enkleste forklaringen på en
bibelsk pakt er at det er en juridisk inngåelse av et forhold mellom Gud og hans folk.
Det er Gud som sier: ”Du er mitt folk, og jeg er din Gud.” Også andre folk i den
gamle verden brukte pakter, ofte mellom ledere og deres vasaller.
Disse paktene ble inngått fordi de var bra for begge parter. Lederen ville ta vare
på folket, og folket ville betale for det. Men med Gud var pakten en annen. Gud fikk
ikke noe igjen for det, og likevel lovte han å være trofast mot den, også når folket
sviktet. Paktens velsignelser og forbannelser gjorde at israelittene kunne vite når det
begynte å gå galt fordi de hadde brutt pakten.
Denne uken skal vi ta for oss pakten som israelittene fornyet med Gud (Neh 10)
og også si litt generelt om paktsinngåelsens historie og betydning i Bibelen.
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PAKT SOM TANKE
Les Neh 10,1–29 (frisk opp hukommelsen med Neh 9,36–38). Hvem inngår pakten,
og hvorfor?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bare lederne signerte dokumentet, men teksten sier at ”resten av folket ... gikk inn
under eden de hadde sverget om å følge Guds lov” (Neh 10,28.29). Hva var så spesielt med pakten at alle ønsket å inngå en avtale med Gud? For å finne svar på det, må
vi begynne med begynnelsen og forstå Bibelens tanke om pakten.
Pakten var viktig fordi den var en del av Guds fortelling om hvordan han handler
med syndere, og den viste hans lengsel etter et forhold til menneskene. Den ga også
folk anledning til å vise at de ønsket å tilhøre Gud.
Skapelsesberetningen i 1 Mos 1 og 2 forteller ikke bare om at de første menneskene ble skapt, men om forholdet mellom dem og Gud og mellom hverandre
innbyrdes. Men synden kom og rotet til alle disse relasjonene. Synd er det motsatte
av skapelse, den fører til av-skapelse (død).
Adams slekt deles i to når Kain velger det onde (1 Mos 4,8–19) og Set følger Gud
(1 Mos 5,3–24). Kains slekt kulminerer i Lamek (1 Mos 4,17–19), den syvende fra
Adam. Han innstiftet polygamiet. Vold og hevn på Kains side står i motsetning til
Sets trofaste slekt. Sets etterkommere blir også gjengitt, men den syvende i hans ætt
er Henok, som ”vandret med Gud” (1 Mos 5,24) og ble tatt opp til himmelen.
Verden elsket det onde høyere enn Gud, og på et punkt var de trofastes slekt
veldig liten. Snart ville det ikke være noen igjen som Gud kunne oppfylle sitt ord på
ved å sende løftets ætt for å redde mennesker. Da griper Gud inn med syndfloden.
Men dette var enda en av-skapelse, en ødeleggelse av liv. Likevel ødela Gud bare det
mennesket allerede hadde spolert (1 Mos 6,11–13).
Hvordan har du opplevd syndens makt til å ødelegge? Hva er den eneste kraften
mot synd, og hvordan får vi den?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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PAKTER I HISTORIEN
Etter syndfloden startet Gud på nytt, nå med Noah og etterkommerne hans. Også
med dem ville han ha et forhold, og sentralt i dette sto tanken om pakten. Bibelen
omtaler sju store pakter som Gud har inngått med mennesker:
1. pakt – Adam (1 Mos 1–3)
2. pakt – Noah (1 Mos 6–9)
3. pakt – Abraham (1 Mos 12,1–3)
4. pakt – Moses og israelittene (kjent som Sinai-pakten eller Mose pakt,
2 Mos 19–24)
5. pakt – Pinhas (4 Mos 25,10–13)
6. pakt – David (2 Sam 7,5–16)
7. pakt – Ny pakt (Jer 31,31–34)

Les tekstene nedenfor. Hva menes med ”evig pakt”? (1 Mos 9,16; 17,7; Jes 55,3;
Hebr 13,20).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bibelen bruker uttrykket ”evig pakt” 16 ganger. 13 av gangene er det snakk om
paktene med Abraham, Israel i Sinai og David. Hver av disse paktene var unik,
men kalles likevel ”den evige pakt”. Slik det evige evangelium først ble kunngjort i
1 Mos 3,15, men så gradvis blir åpenbart gjennom Bibelen, slik er det også med den
evige pakt. Hver etterfølgende pakt forklarer og utdyper forståelsen av kjærlighetens
evige pakt, som trer klarest frem i frelsesplanen. Den nye og den gamle pakt, som de
ofte kalles, inneholder de samme delene.
1. Helliggjørelse: ”Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte”
(Jer 31,33; se Hebr 8,10).
2. Forsoning: ”Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk” (Jer 31,33;
Hebr 8,10).
3. Misjon: ”De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn
Herren! For de skal alle kjenne meg, både små og store” (Jer 31,34; Hebr 8,11).
4. Rettferdiggjørelse: ”Jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden”
(Jer 31,34; Hebr 8,12).
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PAKTENS OPPBYGNING
Bibelske pakter er bygd opp på en bestemt måte. Det samme gjelder de gamle hetittenes pakter. Gud kommuniserte altså til folket på en måte de kunne forholde seg til
ut fra sin kultur.
Pakter på det gamle Israels tid hadde følgende deler: fortale (hvem Gud er);
historisk prolog (deres fortid sammen); bestemmelser eller lover, velsignelser og forbannelser; vitner, spesiell bestemmelse eller paktstegn. Det overrasker ikke at Gud
brukte noe lignende til å kommunisere med sitt folk den gang. Han brukte det de var
kjent med.
For eksempel er hele 5 Mos skrevet i form av en pakt, fordi Moses oppfordrer
Guds folk til å inngå et nytt paktsforhold med sin Gud. Boken uttrykker pakten slik:
(1) Innledning (5 Mos 1,1–5); (2) historisk prolog (5 Mos 1,6–4,43); (3) bestemmelser
eller lover (5 Mos 4,44–26,19); (4) velsignelser og forbannelser (5 Mos 27–30);
(5) vitner (5 Mos 30,19) og (6) spesiell bestemmelse (5 Mos 31,9–13).

Les Jos 24. Hvordan går paktmønsteret igjen i dette kapitlet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det samme gjelder ved fornyelsen av pakten under Josva.
For det første nevnes en innledning hvor Gud presenterer seg som ”Herren,
Israels Gud” (Jos 24,2). Så følger en historisk prolog der Josva minner folket om
hva Gud har gjort for dem (Jos 24,2–13). Etter denne historien regnes bestemmelsene eller lovene opp (Jos 24,14.15.23), velsignelser og forbannelser blir nevnt
(Jos 24,19.20), vitner identifisert (Jos 24,22.27) og det angis spesielle bestemmelser
(Jos 24,25.26). Også her ble paktens grunnleggende form brukt til å kommunisere
med Israel og vise dem, ikke bare at Gud hadde ledet dem før i tiden, men hva de
skulle gjøre for å holde sin del av pakten.
Les Jos 24,15. Hvilket prinsipp kan vi anvende på oss selv?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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LØFTER
Les Neh 10,30–39. Hvilke fire ting lovte jødene å gjøre som en del av den fornyede
pakten?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Folket lovte følgende:
1. Ingen blandingsekteskap (ingen ekteskap med en som kunne føre en til avgudsdyrkelse);
2. Sann sabbatshelligholdelse (ingen forstyrrende forretningstransaksjoner);
3. Gjeldssletting og overholdelse av sabbatsåret av hensyn til de fattige;
4. Økonomisk støtte til tempelet, dets tjenester og personale ved å komme med
førstegrøden, den førstefødte og tienden, og dermed sikre videreføring av sann
gudsdyrkelse.
De tre første løftene handler om relasjoner med andre (ekteskap og gjeldsletting)
og med Gud (sabbat), mens den siste (Neh 10,32–39) dreier seg om tempelregler.
Målet med fellesskapet var å vise at de var forpliktet på pakten og ville iverksette
praktiske tiltak for å styrke forholdet til Gud og andre. Selv om de ikke alltid holdt
pakten til punkt og prikke, forsto de at riktige vaner ville påvirke fremtiden. Hvis
de skulle få nasjonen på rett kjøl, måtte de innføre systemer og vaner som fremmet
målet. Hvis de ville vandre med Gud, var det viktig å helligholde sabbaten og ta seg
av tempelet.
Dessverre holdt de ikke løftene særlig godt. Det ser vi av de siste kapitlene i
Nehemja. Men selv om alle ikke holdt dem, var det noen eller mange som gjorde det.
Med Guds hjelp og blikket rettet mot ham kan vi utvikle de riktige vanene og holde
oss på den rette vei.
”Hvis du bruker viljen riktig, kan det skje en fullstendig forandring i ditt liv. Når
du gir Kristus din vilje, knytter du deg til den kraft som er over alle myndigheter
og makter. Du får styrke fra det høye til å holde ut, og ved stadig å overgi deg til
Gud blir du i stand til å leve det nye livet, som er et liv i tro.” – Veien til Kristus,
side 54–55 [SC 48]. Hva hindrer deg i å oppleve det som står her?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TEMPELET
Se på Neh 10,32–39 igjen. Hvorfor var tempeltjenesten viktig for jødene, slik det
går frem av ordene: ”Vi skal ikke svikte vår Guds hus” (Neh 10,39)? Hvorfor var
tempelet så viktig for troen? (Se også Hebr 8,1–7.)
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jødene lovte å ta vare på tempelet. Selv om de var en liten gruppe og ble økonomisk
undertrykt, ville de gi det lille de hadde for at tempelet skulle fungere godt og ikke
bare overleve. Derfor ga de en tredjedels sjekel til tempeltjenesten hvert år, i stedet
for bare under folketellingen, slik loven forlangte. Folket så at behovet var større
enn det de var pålagt. Dessuten fikk bestemte familier ansvaret for å brenne ved på
alteret, for de skjønte at uten organisasjon ville det hele svinne hen.
Førstefrukter, førstefødte, tiender og gaver sørget for prestene og levittene. En
tiendedel av alt skulle gå til levittene. De førstefødte ble innløst med penger som
økte det beløpet levittene mottok. Men en tiendedel av levittenes tiende gikk til
prestene.
Tempeltjenesten var folkets hjertepuls. Det var så viktig for troen at den største
tragedien inntraff da Nebukadnesar rev ned tempelet og fjernet de hellige karene.
Når tempelet ble riktig forvaltet, ga det nasjonen et levende åndsliv, for det
pekte på løsningen av syndens problem: at et lam døde. Da Jesus døde på korset,
var det løsningen (Rom 5,5–10). Dessuten viste den årlige forsoningsdagen at Gud
ville fjerne ondskap og synd for alltid. Tempeltjenesten skulle altså åpenbare hele
frelsesplanen for folket. Vi kan lære mye av tempeltjenesten som er nødvendig om vi
skal se Guds karakter klarere og få frelsesplanen belyst.
”Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for
å frelse syndere, og blant dem er jeg den største” (1 Tim 1,15). Hva satte Paulus
sitt håp til, og hvordan kan det bli vårt håp?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Les ”Overgivelse” i Veien til Kristus, side 48–55 [SC 43–48].
”Tjenesten i helligdommen på jorden skjedde i to faser. Prestene utførte en daglig
tjeneste i Det hellige, mens øverstepresten en gang om året utførte en særskilt
soningshandling i Det aller helligste for å rense helligdommen.
Dag etter dag kom den angrende synderen med offeret til møteteltet. Han la hånden på hodet til offerdyret og bekjente sin synd. Dette var en symbolsk overføring av
synden fra ham selv til det uskyldige offerdyret som så ble slaktet. Uten at blod blir
utøst, skjer det ingen forlatelse, sier apostelen. ‘En skapnings liv er i blodet.’ Guds
lov som var blitt overtrådt, krevde synderens liv. Blodet var et symbol på synderens
forspilte liv. Offerdyret bar hans skyld. Presten gikk inn i Det hellige med blodet og
stenket det foran forhenget. Bak dette forhenget stod paktkisten som inneholdt den
loven synderen hadde overtrådt. I denne seremonien ble synden ved blodet symbolsk
overført til helligdommen.
I noen tilfeller ble blodet ikke brakt inn i Det hellige, men presten skulle i stedet
spise av kjøttet, slik som Moses hadde påbudt Arons sønner: ‘Herren har gitt dere
det for at dere skal ta bort menighetens skyld.’ 3 Mos 10,17. Begge disse seremoniene representerte en symbolsk overføring av synden fra den angrende synderen til
helligdommen.” – Alfa og Omega, bind 7, side 352–353 [GC 418].

Spørsmål til drøftelse

1. Tenk på løfter du har gitt og brutt enda de var oppriktig og alvorlig ment. Hva
har det lært deg som kan hjelpe deg å unngå lignende feil?
2. Pakt er et rettslig opprettet forhold. Vi brøt det med Gud, men han holder sin
del av avtalen, også når vi ikke holder vår. Hvordan kan denne Guds godhet
og trofasthet gi mennesker et nært forhold til ham og hjelpe oss å leve slik vi
burde?
3. Tenk på hvor ofte du har sviktet Gud og ”den nye pakts” løfter (se Luk 22,20;
Hebr 8,13; 9,15). Hvorfor er det så viktig å forstå frelsesplanen og det løftet
om tilgivelse som vi har fått i Jesu offer da hans blod beseglet ”den nye pakt”
for oss?
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EN SØSTER
Yvonne Mushimiyimana (27), Rwanda.

Y

vonne sang på skolens konsert fredag i tettsittende klær og masse makeup. Folk var begeistret. Yvonne elsket rosen og ble til dansefesten etterpå, selv om mange av adventistene i
klassen gikk til fredagskveldsmøtet i kirka.
På sabbaten hadde menighetens ledere fått vite at hun og fire andre var på dansefesten. Alle
ble straffet. Fire ba om tilgivelse, men ikke Yvonne. ”Jeg vil fortsette å synge og danse,” sa hun.
Hun sluttet å gå i kirka. Hun kledde seg annerledes og gikk annerledes. Folk så etter henne.
Hun ble en av de populære jentene på skolen.
Hun begynte å skrive sine egne sanger, og den første ble en stor hit. Hun fikk det travelt og
skulket skolen, men klarte seg godt til eksamen.
På universitetet spilte hun inn musikkvideoer og opptrådte på nattklubber. Hun videreutviklet
klesstilen så hun lignet en popstjerne. Hun fikk seg tatoveringer og hadde tre øreringer i hvert øre
og nesering.
Foreldrene var lei seg, far sluttet å sende penger. Da konsertene ikke ga nok penger til å dekke
regningene, prøvde Yvonne å selge kvinneklær på torget, og så tok hun jobb i en barnehage.
Barna ble imponert over klærne og smykkene hennes. Hjemme tigget de om å få tatoveringer
og neseringer. Mødrene troppet opp i barnehagen for å klage.
Yvonne var lei for klagene, men levde for helgene og festene. Men tristheten forsvant ikke.
En dag hørte hun en preken over høyttaleren utenfor en lokal adventistkirke. Hun lukket døren
og satte på musikk.
Neste dag var det en ny preken. Og så en tredje. Det var en treukers møteserie. Til slutt ga
hun opp og hørte etter. Talene varmet, og hun gikk på møtene. Hun ble døpt på det siste møtet og
overga stemmen til Gud.
I dag er Yvonne 27 år og lærer. Hun lager gospelsanger til Guds ære og er sangleder i menigheten.
”Jeg takker Gud for at han bevarte meg da jeg gikk min egen vei. Jeg kunne ha vært død nå.”
Hun er spesielt glad for at foreldrene lærte henne bibelske verdier. ”Jeg er sikker på at mors
undervisning i barndommen hjalp meg. Selv om jeg kom bort fra Gud, hadde jeg mors ord i mitt
hjerte.”
Se en video om Yvonne her: bit. ly/Sister-Yvonne
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Prøvelser og lister

Bakgrunnsstoff

Esra 1,9–11; Dan 1,1.2; Dan 5; 5 Mos 30,1–6; Esra 8,1–23; Neh 11,1.2; 12,1–26.

Minnevers

Alle sluttet seg til sine fremste landsmenn og gikk inn under eden de hadde
sverget om å følge Guds lov som var gitt ved Moses, Guds tjener. De ville holde
alle budene fra Herren vår Gud, forskriftene og lovene hans, og leve etter dem
(Neh 10,29).

Vi hopper ofte over Bibelens ættetavler og lange gjenstandslister. Men det er en
grunn til at de er med. Bibelens Gud er detaljenes Gud. Han merker seg enkeltheter,
og derfor vet vi at han ikke glemmer oss.
Disse eksemplene på ættetavler viser at Gud vet alt om våre familier, og lister
over ting viser at Gud også bryr seg om det andre ser som ”ubetydelig”. Jesus sa
at Gud har omsorg for spurver og teller hårstrå: ”Selges ikke fem spurver for et
par skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hårstrå
dere har på hodet, er talt. Vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver”
(Luk 12,6.7). Gud bryr seg om disse detaljene, og han bryr seg om oss. Han vet alt
om det som plager oss.
Derfor kan vi være sikre på at Herren bryr seg om alt i vårt liv. Det er godt å vite,
og derfor bør også vi ha tanke for alle sider av livet.

72

Bibelstudier oktober – desember 2019

Studium 9 / 30. november
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HISTORIENS GUD
Les Esra 1,9–11 og Dan 1,1.2. Hvordan hjelper versene i Daniel oss å forstå det
Esra viser til?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Esra gir oss detaljer, mens Daniel gir den store oversikten. Sammen viser de at
Herren har kontroll.
”Nasjonenes historie taler til oss i dag. Gud har gitt hver nasjon og hvert enkelt
menneske en plass i sin store plan. I dag blir både mennesker og nasjoner veid med
det loddet som han som aldri tar feil, holder i hånden. Alle avgjør selv sin skjebne,
og Gud har kontroll med alt for å gjennomføre sin vilje.” – Alfa og Omega, bind 3,
side 277 [PK 536].

Les Dan 5. Hva lærer det oss om dommen over Belsasar?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Babylon falt i oktober 539 f.Kr., da kong Kyros og den medo-persiske hæren erobret
byen. Belsasar, som satte sin lit til suksess, luksus og berømmelse, hadde stelt til en
vill fest den natten, som endte med at han ble drept. Guds hånd skrev på slottsveggen at hans dager var talt. Han visste hva som hadde skjedd med kong Nebukadnesar
og hans omvendelse, men lærte ikke av det. Det er tragisk når vi ikke hører på Guds
advarsler.
Profeten Daniel var der, men han ble ignorert. Når vi mister følelsen av Guds
hellighet og tilstedeværelse, fører det til komplikasjoner, problemer og tragedier som
ender i døden.
Da han fortalte kongen historien om Nebukadnesar, sa Daniel: ”Men du,
Belsasar, hans sønn, har ikke blitt ydmyk, enda du visste alt dette” (Dan 5,22).
Hvordan kan vi unngå å gjøre samme feil som Belsasar? Hvordan kan korset
gjøre oss ydmyke i Guds nærvær?
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I BYENE DERES
Skumles listene i Esra 2 og Neh 7. Hva merker du?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gjentakelsen av Esra 2 i Neh 7 (listen med dem som kom tilbake med Serubabel og
Josva) er bevisst. Vi kan synes listene er kjedelige, men de avslører noe viktig: Gud
bryr seg om detaljer som vi ikke bryr oss om.
Murene i Jerusalem var ferdige, og teksten viser at alle i Esra og Nehemjas generasjon bidro til denne store prestasjonen, selv om det var Gud som lot dem lykkes.
Dagens generasjon bygget på prestasjonene fra den forrige, selv om oppgaven var
vanskeligere og tok mer tid enn de ville ha likt.
Esra og Nehemja ble verdsatt, men folket gjorde også sitt. Hver gruppe gjorde
ulike oppgaver til ulike tider, men resultatet er imponerende. Begynnelsen (Esra
2) er forbundet med slutten (Neh 7). Ikke bare ble det andre tempelet bygget, men
Jerusalem ble også ombygd og trygget.

Les Neh 7,73. Hva lærer det oss om hvor godt de lykkes med sitt ønske om å gjøre
Guds vilje?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

”Israel hadde nå bosatt seg i byene sine.”
Hele hjemkomsten og gjenoppbyggingen var fantastisk. Et folk kom etter mange
år tilbake til et land hvor byen og tempelet var ødelagt og rasert, og de gjenreiste alt,
også tempelet. Det må ha virket mirakuløst både for dem og omgivelsene. Men det
skjedde etter Guds vilje og løfter.
Hva i livet ditt kan virke håpløst nå, men som du likevel stoler på at Herren skal
få deg gjennom?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

HVOR ER PRESTENE?
Det var en fantastisk oppfyllelse av profetien da jødene kom hjem fra Babylon.
Men det skjedde ikke uten problemer. Og et av de store problemene var at mange
ikke ville hjem, til tross for løftene om gjenopprettelse etter eksilet. De foretrakk
Babylon.
Hva kan det skyldes?

Les Esra 8,1–15. Se på vers 15. Hva var de bekymret for, og hvorfor skulle det

være noe å bekymre seg for når man ønsket å gjenreise jødefolket i dets tidligere
hjemland?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Faktum er at ikke alle jødene i Babylon, ikke engang alle levittene, ønsket å dra
hjem. Grunnene var nok flere. Mange var født og oppvokst i det nye landet, de kjente
ikke noe annet. Mange har nok kviet seg for den lange og farlige reisen til et land de
aldri hadde vært i. Men de fikk med seg nok levitter til å drifte tempeltjenesten (se
torsdagens avsnitt).
”De jødene som var i eksil, hadde vært der i nesten halvannet århundre. Utgravninger i Nippur har avdekket mange dokumenter som viser at mange rike jøder
bodde i den delen av Mesopotamia under Artaxerxes 1. Det kan ha vært vanskelig
for Esra og hans folk å overbevise alle dem som ble med ham. De kunne regne med
et hardt liv som pionerer i det gamle hjemlandet og langt færre bekvemmeligheter
enn i Babylon. I lys av dette er det overraskende at Esra klarte å overtale nesten 2000
familier til å dra til gamlelandet.”– SDA Bible Commentary, bind 3, side 376.
Paulus skriver: ”Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler” (Apg 14,22).
Hva sier dette om muligheten for prøvelser og trengsler for dem som vil tjene
Herren?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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YDMYKET FOR GUD
Les 5 Mos 30,1–6. Hvilket løfte fikk hebreerne? Hva måtte dette løftet (og andre
som det) bety for slike som Esra og Nehemja?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Esra og Nehemja kjente profetiene. De visste at Gud skulle føre folket tilbake fra
fangenskap. I Neh 9 leste vi at de forsto historien og årsakene til deres problemer.
Samtidig kjente de Guds nåde og ledelse, til tross for deres synder.
Derfor stolte de på Herren, at han ville la hjemkomsten fra fangenskapet gå godt.
Men løftene betydde ikke at det ville gå knirkefritt. Vi har sett mange av de prøvelsene og trengslene de møtte, selv om de hadde Guds løfter.

Les Esra 8,16–23. Hva var utfordringen de sto overfor, og hvordan reagerte de på
den?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Til tross for løftene visste Esra at reisen var farlig. Så de fastet og ydmyket seg for
Gud for å vise at de visste de var avhengige av Herren for å lykkes. Med så mange
farer på veien hadde det streifet Esra at han kunne spørre kongen om hjelp og beskyttelse. Men han gjorde det ikke, i motsetning til Nehemja (Neh 2,9), som hadde
en eskorte til å beskytte seg. Esra må ha følt at hvis han hadde bedt om det, ville
det ha vanæret Herren, for han hadde allerede sagt til kongen: ”Vår Gud holder sin
gode hånd over alle som søker ham, men hans makt og vrede er over alle som svikter
ham” (Esra 8,22). Og det gikk godt, for senere skrev han at Herren hadde beskyttet
dem, og de kom trygt frem (Esra 8,31).
Selvfølgelig må vi stole på Gud i alt. Men når ber vi også dem som ikke er av vår
tro om hjelp? Hvorfor er det ikke galt, men kanskje til og med på sin plass?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

I DEN HELLIGE BYEN
Les Neh 11,1.2. Hva blir beskrevet i dette avsnittet? Hvorfor skulle de kaste lodd
for å se hvem som skulle bo i Jerusalem heller enn i de andre byene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hva kan vi lære av Neh 11? Det var nødvendig å finne nye innbyggere til Jerusalem
blant dem som var kommet tilbake til landet etter eksilet.
Det var visst lettere å bo på landet enn i byen. Folk hadde sin egen jord, arvet fra
forfedrene. Å forlate det og flytte til Jerusalem var et offer, og mange kunne med
rette føle at de ville bli rotløse hvis de gjorde det. Livet ville få nye utfordringer, og
en urban livsstil er ikke som å bo i landlige omgivelser. Det er alltid vanskelig å dra
til et nytt og ukjent sted.
Hvor utfordrende er det å flytte til en ny by eller et land hvor evangeliet skal utbres? Misjon i byene forutsetter vilje til å møte nye utfordringer.
”Våre arbeidere når ikke ut der de burde. Våre ledere er ikke obs på det arbeidet
som må utføres. Når jeg tenker på byene hvor det er gjort så lite, der det er mange
tusen som skal advares om Frelserens snarlige komme, føler jeg et intenst ønske om
å se menn og kvinner gå til arbeidet i Åndens kraft, fylt med Kristi kjærlighet til
fortapte sjeler.” – Testimonies for the Church, bind 7, side 40.
Hvorfor er den lange listen med prester og levitter nevnt i Neh 12,1–26? Hva er sammenhengen mellom dem og innvielsen av muren rundt Jerusalem som er beskrevet i
den andre delen av kapitlet (Neh 12,27–47)?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gud vil at ting skal gjøres riktig. Før noe stort kan oppnås, trenger man folk som går
inn for det med liv og sjel. Disse prestefamiliene hjalp Nehemja med å bygge murere
så de trygt kunne tilbe i den levende Guds hus, i tempelet, uten innblanding utenfra.
Murene var viktige for sikkerheten, men uten oppriktige prester ville den sanne
tilbedelse være i fare. Derfor hadde alle noe de skulle gjøre.
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TIL ETTERTANKE
Les ”Kjennemerker på et Guds barn” i Veien til Kristus, side 65–76 [SC 57–66]
”Det finnes mennesker som har kjent Kristi kjærlighet og tilgivelse og virkelig
ønsker å være Guds barn, men som innser at deres karakter er ufullkommen og
deres liv mangelfullt. De er tilbøyelige til å tvile på om deres hjerter er blitt fornyet
ved Den Hellige Ånd. Til slike vil jeg gjerne si: ‘Gi ikke tapt i fortvilelse! Ofte må
vi nok gråte og bøye oss ned ved Jesu føtter på grunn av våre feil og mangler, men
vi må ikke bli motløse. Gud støter oss ikke bort, han forlater eller forkaster oss ikke
selv om vi blir overvunnet av fienden. Nei, Kristus er ved Guds høyre hånd, og han
går i forbønn for oss. ... Han ønsker å vinne deg tilbake og å se sin egen renhet og
hellighet gjenspeilt hos deg. Dersom du bare vil overgi deg til ham, vil han som har
begynt en god gjerning i deg, fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. Be mer inderlig, tro mer helt! Når vi begynner å nære mistillit til vår egen styrke, la oss da stole
på Gjenløserens makt. Da vil vi prise ham som vår frelser.” – Veien til Kristus, side
74–75 [SC 64].

Spørsmål til drøftelse

1. Daniel forutsa rikenes vekst og fall for lenge siden, og til og med skildret
Europas splittelse (Dan 2). Hvordan kan vi lære å hente trøst i denne profetien, som viser oss at Gud vet alt som skjer og har forutsagt det?
2. Gud vet alt om oss. Dette er en trøst og gir oss forsikringen om at han har
omsorg for oss. ”Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som formet
deg, Israel: Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du
er min” (Jes 43,1). Hvordan kan du forsikre andre om Guds nærvær og omsorg
når de opplever emosjonelle, relasjonelle, sosiale eller økonomiske kriser?
3. Se mer på problemet i onsdagens studium, om at Esra ikke ville be kongen
om hjelp fordi han var redd at det ville få det han sa om Guds beskyttelse til
å virke hult. Vi vet for eksempel at Gud kan helbrede. Betyr det at vi mangler
tro hvis vi går til legen? Snakk om dette i klassen.
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REDDET AV IKKE-KRISTEN BOK
Elia (50)

E

lia ble adventist etter å ha studert Koranen. Han ble en fremtredende religiøs leder med grader fra tre universiteter i Midtøsten og ansvar for misjonsarbeid i hjemlandet.
Men på en reise til Italia begynte han å fundere. I Roma så han innskrifter om at Gud sa folk
skulle hvile på sabbaten. Bibelen sa at lørdag var sabbat, men her stengte folk butikkene og gikk i
kirken på søndag. Han så steder der folk var blitt døpt ved neddykking, men nå skjedde dåp ved å
stenke folks hode med vann. Det fant han ikke i Bibelen.
Da han kom hjem, gransket han de seks kapitlene i Koranen som taler om Jesus. Her leste
han om Jesu guddom, hans død, hans makt ved skapelsen og mirakler. I kapittel 3, vers 45 og 46
leste han ting som overbeviste ham om at Jesus er Gud. ”Jeg bestemte meg for å ta imot ham som
skaper, herre og frelser,” sa han. ”Ingen preket for meg.”
Elia husket at han hadde sett offentlige gatediskusjoner, såkalte dialoger, der kristne og ikkekristne ledere sammenlignet sin tro. ”Det var særlig adventistene som utfordret meg om Jesu
guddom,” sa han.
En lørdag gikk han i en adventistkirke. Noen dager senere fløy Elia til en annen by med kone
og barn. Slektninger hadde hørt om hans interesse for kristendommen og truet ham på livet.
Elia og hans kone gikk til en møteserie og ble døpt ved seriens slutt.
I dag er Elia 50 år og forteller andre om Jesus. Mange er blitt døpt etter hans møteserier og
arbeid som litteraturevangelist. Han er også menighetstjener.
Noen sier nok at Elias omvendelse er dyrt kjøpt. Men Elia ville ikke ha det annerledes.
”Fil 3,7-14 utfordrer oss til å betrakte alt vi eier og har som tap for Kristus. Jeg har ofret
storfamiliens privilegier, jeg har ofret store universiteter der jeg studerte. Jeg har ofret grader og
prestisjetunge verv. Jeg har ofret en høy inntekt fra de tre landene hvor jeg studerte. Jeg er bare
opptatt av Jesus Kristus.”
Til alle som vil høre hans historie, sier Elia: ”Jeg skulle ønske du ville vende om og fokusere
på Jesus så du kan bli frelst.”
Vi oppgir bare Elias første navn og forteller ikke hvor han bor for å beskytte hans liv på et sted
hvor de som forlater sin tro og blir kristne, risikerer å bli angrepet og noen ganger drept.
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7. desember

Tilbe Herren

Bakgrunnsstoff

Neh 12,27–47; 1 Krøn 25,6–8; 1 Joh 1,7–9; Joh 1,29.36; 1 Kor 5,7; Hebr 9,1–11.

Minnevers

De stemte i med lov og takk til Herren: ”Han er god, evig varer hans miskunn
mot Israel” (Esra 3,11).

Ukens minnevers gir oss innsikt i hebreernes tilbedelse og hvordan deres takknemlighet mot Gud ble omsatt i lovprisning. I 515 f.Kr. feiret de innvielsen av det nye
tempelet (Esra 6,15–18), og ca. 60 år senere feiret folket innvielsen av Jerusalems
fullførte mur (Neh 6,15–7,3; 12,27 osv.).
Etter ættetavlene i Neh 11 og 12 fortelles det om da de innviet bymuren. Det
var vanlig å innvie ting til Gud: tempelet og bymuren, ja også hus og offentlige
bygninger. En slik innvielse ble grundig forberedt og ledsaget av sang, musikk,
festligheter, ofringer, gledesytringer, underholdning og renselse av folket. David
innførte skikken med ofringer under en innvielse, og senere ledere fulgte eksemplet,
også Salomo da han førte arken inn i tempelet (1 Kong 8,5).
Denne uken skal vi se på tilbedelsen av Herren i denne tiden, og se ting som vi
også kan anvende.
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DE SANG HERRENS SANGER
Les Neh 12,27–29. Legg merke til noen av nøkkelordene om deres tilbedelse og
lovprisning. Hvordan ville du beskrive den?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jødene hadde bestilt en bestemt gruppe levitter til å være sangere og musikere ved
tempelet. Gud ga instrukser om tilbedelsen, for gudstjenesten skulle være vakker og
profesjonell.
Kong David hadde gjort dette på en mer forseggjort og storslått måte enn tidligere. Derfor ble Asafs etterkommere, som David hadde utnevnt som gudstjenesteleder
i tempelet, fremdeles kalt ”de som sang” (Neh 11,22).

Les 1 Krøn 25,6–8. Hva sier dette om hvor viktig musikk var for tilbedelsen og
framførelsen av ”Herrens sanger”?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Sangerne var levitter og offisielt tilknyttet tempelet. Det var jobben deres å spille
til tempeltjenesten. På kong Davids tid ble det skapt en fullverdig musikkskole som
han førte oppsyn med. Den hadde lærere og studenter, unge som gamle, som jobbet
på skift i tempelet og sørget for musikken. Noen spilte, andre var sangere, og atter
andre tok seg av instrumentene og klærne som ble brukt ved gudstjenestene. Hva var
poenget med en så profesjonell organisering? Det utviklet talenter og en visjon om
dyktighet i tilbedelsen. Fremragende dyktighet må alltid være et mål i tilbedelsen.
Lovprisningen må komme fra hjertet og uttrykkes på beste måte, slik at folk blir
åndelig oppløftet. Man kan anta at de musikerne og sangerne som tjenestegjorde i
tempelet, ble valgt med omhu.
På hvilke måter har du opplevd gleden av å tilbe gjennom musikk? På hvilken
måte er dette viktig for deg?
______________________________________________________________________________________________________________

Bibelstudier oktober – desember 2019

81

Mandag

Studium 10 / 7. desember

RENSELSE
Etter omtalen av murens innvielse og sangerne som samles, handler neste vers,
Neh 12,30, om renselse. ”Prestene og levittene renset seg selv, så renset de folket,
portene og muren.”
Roten til ordet ”renset”, thr, betyr å være ren. Det brukes i mange sammenhenger
i GT, også med tanken om å være moralsk ren og ren for Gud.
”Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med
hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke
har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men 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). Hva sier denne teksten om 1) menneskenaturen, 2) Guds
tilgivelse og 3) Guds kraft i vårt liv?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Tempelet og tjenesten der var viktige sider ved den gammeltestamentlige tro. Men
tempeltjenesten var et middel for å nå et mål, ikke et mål i seg selv. Målet var jo
å lede folket til et frelsende forhold med paktens Gud, Herren Jesus Kristus, og å
kjenne hans rensende makt i livet. Og det er kunnskapen om det Gud har gjort, det
han har frelst oss fra, som får oss til å elske ham og tilbe ham. Dette er en grunn til
at israelittene stadig gjenfortalte hva Gud hadde gjort i fortiden. Det hjalp dem å
kjenne Herrens godhet og kjærlighet, som var viktig for den glede og takknemlighet
som bør gjennomsyre tilbedelsen.
For oss i dag bør syndstilgivelsen skape takknemlighet, håp og glede. Da er det
lett å prise Herren og takke ham for hans godhet. Og noen større åpenbaring av
Guds karakter enn korset, der Jesus bar straffen for våre synder, finnes ikke.
Uansett hvordan ditt liv er eller har vært, kan du ved korset få full tilgivelse – her
og nå. Hvorfor ikke ta imot tilgivelsen som Jesus tilbyr deg nå?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TO STORE TAKKEKOR
Les Neh 12,31–42. Hvorfor var musikk en så viktig del av denne feiringen?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

To takkekor som vandret Jerusalem rundt, var en del av gudstjenesten på Nehemjas
tid. De sang ledsaget av instrumenter. De startet på samme sted, delte seg og gikk
i hver sin retning rundt bymurene. En gruppe ble ledet av Esra, den andre gruppen hadde Nehemja bakerst. De to korene møttes igjen ved dalporten og gikk inn i
tempelet derfra. Prester som blåste i basuner, kompletterte opptogene. Når korene
kom inn i tempelet, stilte de seg mot hverandre. Det var en godt organisert prosesjon
og gudstjeneste.
For å finne svaret på hvorfor musikk er en så viktig del av gudstjenesten, må vi
se på dens betydning i forbindelse med tempelet. Musikken i tempelet var ikke en
konsert for folks estetiske nytelse, som når Beethovens fjerde symfoni oppføres i en
konsertsal. Nei, folk satt bøyd i bønn under sangen og musikken. Det var en del av
tilbedelsen.
Midtpunktet for gudstjenesten var ofringene, som i seg selv var ganske ubehagelige. De skar jo halsen over på uskyldige dyr. Vakker musikk bidro ikke bare til å
samle tankene om Gud, det gjorde også opplevelsen mer behagelig.
Finn steder i Bibelen der musikk var en viktig side av tilbedelsen. Les spesielt
2 Mos 15,1; 2 Krøn 20,21.22 og Åp 15,2–4.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Både på jorden og i himmelen er musikk en del av tilbedelsen. I versene ovenfor
handler sangen om hva Herren har gjort for sitt folk, som å gi dem seier ”over dyret”.
Det er lovprisning av Gud for hans frelseshandlinger.
Nevn noe av det Gud har gjort for deg som gir grunn til å synge hans pris?
______________________________________________________________________________________________________________
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OFRINGER SOM EN DEL AV GUDSTJENESTEN
Les Neh 12,43. Hva var det spesielle med å bringe ”store offer” som en del av
feiringen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ofringene var den viktigste delen av tilbedelsen på tempelets tid. Flere slags offer ble
brukt, enten for løftet om tilgivelse eller for å uttrykke gleden over fellesskapet og
takknemlighet til Gud. Ofringene ga tilbedelsen substans, de minnet tilbederne om
Guds sannhet og hvem han er, og de pekte på ham som skulle komme (Messias) og
gi sitt liv for dem fordi han er Guds lam.

Les Joh 1,29.36; 1 Kor 5,7 og Åp 5,6.12.13. Hva sier tekstene om det ofringene

pekte mot? De gamle israelittene kunne glede seg over et dødt husdyr, en død som
bare kunne avsløre litt sannhet. Da har vel vi større grunn til å glede oss?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Legg merke til hvor mange ganger ordet glede er nevnt bare i Neh 12,43. Midt i den
ærbødighet, og kanskje gudsfrykt, som folk opplevde under gudstjenesten, var de
også glade. Når vi kommer frem for Gud, må det være i ærefrykt og ærbødighet,
men også glede. Sal 95 viser at sann tilbedelse innebærer en oppfordring om å synge,
rope av glede og spille musikk til Guds ære (Sal 95,1), samt å bøye seg og knele for
Herren (Sal 95,6). Det er viktig med en balanse mellom glede og ærbødighet når vi
tilber skaperen.
Hvilke følelser fylles vi av når vi tror at han som har skapt alt (se Joh 1,1–3), hang
på korset og døde for skaperverket? Hvilken rolle kan og bør glede spille i vår
erfaring av korset?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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PRESTER OG LEVITTER SOM DEL AV TILBEDELSEN
Les Neh 12,44–47. Hvorfor gledet Juda seg over at ”prestene og levittene var i
tjeneste igjen”? Hvorfor var de viktige?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hva symboliserte prestenes arbeid (de var levitter)? Se Hebr 9,1–11.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

”Den gjerning Kristus utfører som menneskenes talsmann i helligdommen i himmelen, har like stor betydning for frelsesplanen som hans død på korset. Hans død
var begynnelsen til den gjerning han etter oppstandelsen for opp til himmelen for å
fullføre. I tro må vi gå gjennom forhenget, ‘dit Jesus gikk inn og åpnet veien for oss’
Hebr 6,20.” – Alfa og Omega, bind 7, side 408–409 [GC 489].
Folk den gang hadde ikke det lyset vi har i dag, men de forsto nok til å vite at levittenes arbeid var viktig. De var opprømt ved tanken på at Guds verk ville bli utført
gjennom dem.
Nasjonen hadde brukt tid med Gud og lest hans ord, bedt, tilbedt og innviet seg til
ham på ny. Midt i alt dette innså de at tempeltjenesten var forsømt og måtte gjenopprettes. Nå da de ble gjenstartet, gledet folket seg over det viktige arbeidet levittene
skulle gjøre for dem. Gud lot folket forstå at tempeltjenesten var en del av hans plan
for tilbedelsen.
Predikanter, ordets lærere og musikere blir ofte tatt for gitt. Selv på Nehemjas
tid var støtten til levittene variabel. De måtte ofte ta annet arbeid for å forsørge sine
familier fordi folk sluttet å gi tiende og offergaver.
Uten tiende og offergaver har vi ingen organisert verdensomspennende menighet. Hvis vi vil at arbeidet skal fortsette, må vi støtte pastorene med pengebidrag og
takknemlige ord. Kirken blir aldri fullkommen, men det bør ikke undergrave vår
giverglede.
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Les ”Kristelig vekst” i Veien til Kristus, side 77–88 [SC 67–75].
”Gjennom evigheten skal Kristi kors være emnet for de frelstes studium og lovsang. I den herliggjorte Kristus ser de den korsfestede Kristus. Aldri kommer de
til å glemme at Guds enbårne Sønn, himmelens konge, som skapte og oppholder de
utallige verdener i det grenseløse verdensrommet, han som kjeruber og serafer frydet
seg over å tilbe, fornedret seg for å løfte det falne menneske opp. Aldri kommer de
til å glemme at han måtte bære syndens skam og skyld, og tåle at Faderen vendte seg
fra ham inntil den fortapte verdens synd knuste ham på korset.
Universet vil alltid undres og fryde seg over at han som har skapt alle verdener,
og rår over alt og alle, ga avkall på sin herlighet og fornedret seg selv fordi han elsket
menneskene. Når de frelste ser på sin frelser og opplever Faderens evige kjærlighet
som lyser fra ansiktet hans, og når de ser den evige Guds trone og vet at hans rike
aldri skal ta slutt, bryter de ut i jubel-sang: Verdig er Lammet som var slaktet og
har gjenløst oss til Gud med sitt eget dyrebare blod!” – Alfa og Omega, bind 8, side
148–150 [GC 651, 652].

Spørsmål til drøftelse

1. Snakk om den rette balansen mellom ærbødighet og glede i tilbedelsen. Eller
se på spørsmålet: Utelukker ærbødighet og glede hverandre?
2. Med innvielsesseremonien satte jødene Jerusalems mur under Guds beskyttelse og erkjente dermed at en mur er ingenting med mindre Gud forsvarer
den. Salomo uttrykte det slik: ”Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen
forgjeves” (Sal 127,1). Hva bør dette si oss om våre anstrengelser for Gud?
3. Hva er musikkens rolle i gudstjenesten hos dere?
4. Skriften er entydig: Jesus er vår øversteprest i helligdommen i himmelen. Hva
gjør han der? Hva kan prestens tjeneste i tempelet si oss om hva Jesus gjør
for oss i himmelen?
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BOKHOLDER UTEN PENGER
Martha Etana Chewaka (45), Etiopia

M

artha tjente godt i en bank i Addis Abeba, men gikk tom for penger hver måned. Når hun
fikk lønn, betalte hun tiende først, så husleie, mel, olivenolje, urter og fine klær og sko.
Men den siste uken i måneden måtte hun spise mindre og gå uten ting.
Martha giftet seg med en annen bokholder, og selv om de var to, gikk de tom for penger før
måneden var omme. ”Hvorfor?” tenkte Martha. ”Er det fordi jeg arbeider på sabbaten?” Hun
husket oppveksten sammen med foreldrene. Men hun sluttet å gå i kirka da hun fikk bankjobb 21
år gammel. Det er seks dagers arbeidsuke i Etiopia, og Martha, som vokste opp i en fattig familie,
ville ha den gode banklønnen.
Martha ga alltid tiende, men likevel strakk ikke pengene til. Hun ba Gud om en annen jobb.
Hun ba hver dag i en måned. Ingenting skjedde.
”La meg si opp,” sa hun til mannen sin, som også var adventist. ”Din lønn er nok hvis Gud
velsigner den,” svarte han. ”Ja, du må slutte.”
Men Martha sa ikke opp. Hun fortsatte med å arbeide og be om en ny jobb.
To år senere orket hun ikke mer. En stemme insisterte på at hun skulle slutte. Etter faste og
bønn i fem dager ga hun banken beskjed om at hun sluttet.
Bankens ledelse ville ikke miste henne og tilbød henne en annen jobb der hun kunne ha fri
noen lørdager. Martha lot seg ikke friste. Det var på tide å være tro mot Gud.
Hun forlot banken glad og lett til sinns. Det gikk en måned, og for første gang gikk de ikke
tom for penger. De var helt fortumlet. ”Gud kan sørge for oss,” sa hun.
De har ikke lagt om pengeforbruket. De nyter fremdeles hvitt mel, olivenolje, urter og pene
klær og sko. Men pengene strekker til. ”Jeg vet ikke hvor pengene kommer fra, men vi er veldig
velsignet,” sa Martha. ”Lydighet er bedre enn penger.”
Martha har ikke funnet en ny jobb. Hun konsentrerer seg om hjemmet og menigheten. Hun
besøker fanger og er aktiv i bønnefellesskap, bibelstudiegruppe, ungdomsprogram, besøk av syke
og gamle, helseprogram og fredagskveldsmøter.
En del av offeret 13 sabbat går til barnesabbatsskolelokaler i Etiopia, så flere barn kan lære om
betydningen av å holde sabbaten og gi tiende. Takk for dine gaver.

Bibelstudier oktober – desember 2019

87

Studium 11

14. desember

Frafalne

Bakgrunnsstoff

Neh 13,1–9; 5 Mos 23,3–6; Neh 13,10–14; 4 Mos 18,21–24; Neh 13,15–22;
Joh 5,5–16.

Minnevers

Siden sa jeg at levittene skulle rense seg og komme og holde vakt ved portene,
så sabbatsdagen kunne holdes hellig. Husk meg også for dette, min Gud, og
forbarm deg over meg i din store godhet! (Neh 13,22).

I tiden mellom hendelsene som er beskrevet i kapittel 12 og 13, er Nehemja tilbake
i Babylon. Vi vet ikke vet hvor lenge han var borte, men da han kom tilbake (trolig
rundt 430–425 f.Kr.), var folket i frafall. De hadde inngått pakt med Gud om: a) ikke
å gifte seg med avgudsdyrkere, b) å holde sabbaten nøye og c) å ta vare på tempelet
og personalet der med tiende og offergaver (Neh 10). Men alle tre løftene hadde de
brutt.
Da Nehemja kom tilbake, var jødene slappe i sitt gudsforhold. Folk hadde sluttet å
gi tiende og offergaver, og de hadde begynt å bruke tempelrommene til andre formål,
sluttet å holde sabbaten ordentlig og til og med begynt med inngifte med andre folkeslag igjen. Verst av alt var det at de lederne han hadde etterlatt, bidro til forfallet.
Nehemja var rystet over endringene. Men i stedet for å godta dem, handlet han igjen
til Guds ære.
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TEMPELLEDELSENS SKAMPLETTER
Neh 13 innledes med uro for ammonittiske og moabittiske utlendinger/avgudsdyrkere i deres midte (Neh 13,1–3). Versene handler ikke om å fordrive personer fra en
annen nasjon eller rase som fulgte Gud, men om å sende vekk dem som var av en
annen tro – ikke konvertitter, men avgudsdyrkere. (Se også 5 Mos 23,3–6.)

Les Neh 13,1–9. Hvem var Eljasjib og Tobia? Hvorfor er deres oppførsel uakseptabel? Les Neh 2,10.19; 3,1; 12,10.22; 13,28.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Både Eljasjib og Tobia er kjente personer i Nehemjas bok. Eljasjib var landets øversteprest og ansvarlig for tempelet. Tobia er nevnt som Nehemjas ammonittiske fiende
som var voldsomt imot hans arbeid i Jerusalem. Alliansen Eljasjib og Tobia tyder på
et familieforhold.
Det er ikke bevart opptegnelser om den ekteskapelige forbindelsen, men vi vet at
Tobia var et jødisk navn (som betyr at ”Herren er god”) og at han derfor mest sannsynlig hadde jødisk bakgrunn. Konens familie, Arahs etterkommere, antas å ha vært
i slekt med Eljasjibs familie. Og horonitten Sanballat, Nehemjas andre motstander,
hadde en datter som var gift med Eljasjibs barnebarn. Nehemja må ha vært omgitt av
intriger når landets fremste tjenestemenn var i familie med hverandre og rottet seg
sammen mot ham.
I guvernørens fravær lot øverstepresten Tobia få et av de rommene i tempelet som
var satt av til å oppbevare tiende, gaver og offergaver. Tobia fikk permanent opphold
i tempelet. Slik ble han gjort til en av landets ledere. Nehemjas fiender oppnådde det
de hadde ønsket hele tiden: å fordrive Nehemja og ta over selv. Men Nehemja ble
ikke sittende med hendene i fanget.
Lar Guds folk gjennom hele bibelhistorien seg lett føre vill? Hvordan kan vi
unngå den feilen?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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LEVITTENE UTE PÅ MARKENE
Les Neh 13,10–14. Hva prøver Nehemja å rette opp igjen?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Sangerne, portvaktene og andre tempeltjenere måtte gå tilbake til sine egne marker
for å kunne brødfø familiene sine, siden folk ikke sluttet opp om Guds verk. Hele
systemet med tiende og offergaver lå i ruiner. Nehemja måtte begynne forfra. Det å
kaste alt ut av rommet, viser desperasjon.
”De hadde ikke bare vanhelliget tempelet, men også misbrukt offergavene. Dette
hadde bidratt til å undergrave folkets giverglede. De hadde mistet mye av sin iver og
begeistring og hadde liten lyst til å betale tiende. Det kom derfor sparsomt med midler i tempelkisten. Mange av sangerne og andre som var knyttet til tempeltjenesten,
hadde forlatt sin gjerning i Guds hus og hadde tatt annet arbeid fordi de ikke fikk det
nødvendige underhold.” – Alfa og Omega, bind 3, side 362–363 [PK 670].
Det er fascinerende at hele Juda kom og rettet opp det som var ødelagt. Folket
stilte seg på Nehemjas side mot Tobia og Eljasjib, for de må ha skjønt at Nehemja
gjorde alt han kunne til beste for folket. Dessuten overlot Nehemja oppsynet med
tempelplassen til menn han trodde var trofaste og pålitelige. De fikk i oppgave å
samle inn tiende og gaver, sørge for at varene ble lagret riktig og dele ut til rette vedkommende. Det ser med andre ord ut til at Nehemja kom og rykket opp det korrupte
ledersystemet med ett slag.
Selv om Nehemja satte trofaste menn over tempelets organisasjon, mistet den
korrupte øverstepresten, Eljasjib, ikke sin stilling, for den gikk i arv i Arons familie.
Hans arbeid i tempelet ble kanskje hemmet da Nehemja overlot noen av øversteprestens ansvarsoppgaver til andre, men han var fortsatt øversteprest.
Nehemja hadde bedt: ”Husk meg, min Gud, for dette! Stryk ikke ut det gode jeg
har gjort for min Guds hus og for tjenesten der” (Neh 13,14). Hva var menneskelig ved denne bønnen?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIENDE OG GAVER
Nehemjas reformer av tempeltjenestene omfattet tienden og ofringene.

Les 4 Mos 18,21–24; Mal 3,10; Matt 23,23; 1 Kor 9,7–14; 2 Kor 9,6–8 og

Hebr 7,1.2. Hva sier tekstene om betydningen av tiende og offergaver, ikke bare i
tempeltjenesten, men også i dag?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Tempelet kunne ikke fungere uten at det kom inn tiende og offergaver. Da tienden stoppet, gikk gudstjenesten i tempelet i stå, og hele systemet var i fare. Når
tempelpersonalet så seg om etter andre jobber for å fø familien, kunne de ikke
fokusere på tempelet. Tilbedelsen av Gud ble mindre viktig.
”Tiendesystemet er vakkert i sin enkelhet. Dets kapital er en forholdsvis lik belastning for rike og fattige. Vi skal gi tilbake i forhold til det Gud har gitt oss av sin
eiendom.
Når Gud krever tiende (Mal 3,10), appellerer han verken til takknemlighet eller
gavmildhet. Selv om takknemlighet bør være hele vårt gudsforhold, gir vi tienden
fordi Gud har befalt det. Tienden tilhører Herren, og han ber oss gi den tilbake til
ham.” – Seventh-day Adventists Believe ... (2. utg., 2005), side 135, 304.
Uten medlemmenes støtte ville menigheten gå i oppløsning, slik det skjedde med
tempelet. Våre gudstjenester ville ikke fungere uten folk som er betalt for å sette av
tid til pastoralt arbeid, planlegging og styring av kirken for Gud. Tilbedelsen av ham
ville også skrante. Og uten tiende og gaver ville evangeliseringsarbeidet gå i stå.
Vi gir også tiende fordi Gud innførte systemet ifølge sitt ord. Det hender at Gud
ikke behøver å forklare hvorfor han innførte noe. Han forventer at vi stoler på at han
er i kontroll. Vi bør finne ut hvordan systemet fungerer, men overlate det til ham.
Hvorfor er tienden så viktig for vårt åndelige liv, og som et mål på vår tillit til
Gud?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DE TRÅKKET VINPRESSENE PÅ SABBATEN
Les Neh 13,15.16. Hva er problemet her?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er ikke lett å stå opp for Gud når man er i mindretall. Gud hadde sagt at sabbaten skulle være en hellig dag da ingen skulle arbeide. Derfor ville Nehemja sørge
for at budet ble overholdt i Jerusalem. Han følte seg nok moralsk forpliktet til å ta det
standpunktet han gjorde og så handle ut fra det.
Sabbaten ble skapt som skapelsesukens høydepunkt fordi det var en spesiell dag
da folk skulle fornyes og gjenskapes ved å være sammen med Gud på en særlig
måte.
Det har blitt sagt at ”det var mer slik at sabbaten bevarte Israel enn at Israel
bevarte sabbaten.” Poenget er at sabbaten var og er et sterkt middel til å bevare troen
levende i dem som forsøker å holde den ved Guds nåde og nyte de fysiske og åndelige fordelene dem gir.

Les Neh 13,17–22. Hva gjør Nehemja for å hindre kjøp og salg på sabbaten?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Nehemja er guvernør i Juda og ser det som sin oppgave å håndheve reglene. De var
basert på Guds lov, så han blir lovens vokter, også sabbatens vokter. Kanskje ville
Nehemja ha unngått dette hvis de innflytelsesrike i Juda hadde motsatt seg den korrupsjonen som øverstepresten innførte. Men storfolket har kanskje vært irritert på
Nehemja fordi han hadde fått dem til å gi tilbake til de fattige tidligere. Derfor hadde
de ikke noe imot de endringene som Eljasjib og Tobia innførte.
Nehemja irettesetter først de fornemste, og så gir han ordre om at portene skal
stenges og bevoktes. Når markedsplassen bare flytter seg ut av byen, innfører han
mer drastiske tiltak og truer med å legge hånd på selgerne neste sabbat. Nehemja må
ha vært mann for sitt ord, for handelsmennene fattet poenget og holdt seg borte fra
da av.
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GJORDE IKKE FEDRENE DET?
Nehemjas iver for sabbaten er beundringsverdig. Han var så opptatt av at hviledagen
skulle holdes riktig at han lovte å legge ”hånd på” selgere fra andre folkeslag. Med
andre ord ville han ha grepet personlig inn hvis han hadde funnet dem i byen eller
ved portene på sabbaten igjen. Som guvernør hadde han et offisielt ansvar for at
påbudet ble overholdt.
”Nehemja ga dem en alvorlig skrape for deres pliktforsømmelse. ‘Hvordan kan
dere bære dere så ille at og vanhellige sabbaten?’ spurte han strengt. ‘Var det ikke
fordi fedrene deres gjorde slikt, at vår Gud førte all denne ulykken over oss og denne
byen? Og nå øker dere Guds vrede mot Israel ved å vanhellige sabbaten.’ Deretter
påbød han at de skulle lukke portene så snart det tok til å mørkne i portrommene
kvelden før sabbaten, og at de ikke skulle åpne dem igjen før sabbaten var over.
Fordi han stolte mer på sine egne tjenere enn på dem som myndighetene i Jerusalem
valgte ut, lot han dem stå vakt ved portene for å se til at hans ordrer ble fulgt.” – Alfa
og Omega, bind 3, side 363 [PK 671].
Nehemjas advarsel om brudd på sabbaten og andre advarsler mot å bryte den,
hadde nok forplantet seg helt ned til Jesu tid. Dette vet vi fordi evangeliene viser at
Jesus var uenig med de religiøse lederne om riktig sabbatshelligholdelse.

Les Matt 12,1–8; Mark 3,1–6; Luk 6,6–11 og Joh 5,5–16. Hvilket problem blir be-

skrevet i disse tekstene, og hvordan kan det gamle Israels historie forklare hvorfor
striden oppsto?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I sin misforståtte iver for at sabbaten ikke skulle bli ”vanhelliget”, var de religiøse
lederne så fanatiske at de hevdet at Jesus, sabbatens Herre (Luk 6,5), krenket den.
Snakk om å overdrive! Det ironiske er at mange av dem uttrykte stor bekymring
for loven, men glemte ”det som veier mer” i loven: ”rettferdighet, barmhjertighet og
troskap” (Matt 23,23).
Hvordan kan vi (som enkeltpersoner og som menighet) unngå å gjøre den samme
feilen som dem, enten det er med sabbaten eller med noe annet vi mener er viktig
for troen?
______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
”Glede i Herren” i Veien til Kristus, side 137–153 [SC 115–126]
”Da han la frem for dem Guds påbud og advarsler og de fryktelige straffedommer
som hadde rammet Israel i fortiden på grunn av denne synden, våknet deres samvittighet. Det ble satt i gang en reformasjon som resulterte i at straffedommen ble
avverget, og at de i stedet fikk oppleve Guds velsignelse.
Noen blant presteskapet gikk i forbønn for sine hedenske koner og fremholdt
at de ikke kunne få seg til å skille seg fra dem. Men det ble ikke gjort forskjell og
ikke tatt hensyn til rang eller posisjon. De av prestene og lederne som nektet å bryte
forbindelsen med avgudsdyrkerne, ble øyeblikkelig fjernet fra Herrens tjeneste. En
sønnesønn av øverstepresten som hadde giftet seg med en datter av den beryktede
Sanballat, ble ikke bare fjernet fra tempeltjenesten, men ble uten videre utelukket fra
Israel. Nehemja ba: ‘Min Gud, kom i hu hva de har gjort! De har vanæret prestestanden og prestenes og levittenes pakt.’” – Alfa og Omega, bind 3, side 364 [PK
673].

Spørsmål til drøftelse

1. Les sitatet ovenfor. Hva synes dere om Nehemjas tiltak, at han ikke gjorde
noen unntak, selv for dem som virkelig lot til å elske sine koner og ikke ønsket å skille seg fra dem. Tror du Nehemja var for hard, for ubøyelig, og kunne
ha gjort noen unntak? Hvorfor eller hvorfor ikke? Og hvordan kan menigheten
drive menighetstukt i kjærlighet og forståelse og samtidig være konsekvent
og ikke senke normene for Guds sannhet?
2. Vi vet at det ikke er lovisk i seg selv å holde sabbaten – slik det heller ikke er
lovisk å la være å begjære, stjele eller lyve, men hvordan kan vi unngå at sabbatshelligholdelse (eller lydighet mot andre bud) blir lovisk? Hvorfor er det
å betrakte korset og det Kristus har gjort for oss som det beste vernet mot
lovtrelldom?
3. Og hvordan kan vi unngå farene som lurer når man sakte men sikkert inngår
kompromisser, som det Nehemja sto overfor?
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14. desember

INGENTING Å TAPE
Sintayehu Kidane Berhanu (39), Etiopia

D

e to første studieårene ved Universitetet i Addis Abeba gikk som en vind for Sintayehu. Men
så la en lærer statistikkeksamen til en lørdag. Sintayehu kunne ikke fullføre graden sin uten
ståkarakter. Han ba læreren om å få slippe å ta eksamen på sabbaten. Læreren lo. ”Dette er en
akademisk institusjon,” sa hun. ”Vi kan ikke ta religiøse hensyn.”
Sintayehu var første adventist i familien. Han forklarte situasjonen og ba dem be. Men de
presset ham. Det var hans plikt å ta eksamen, for da foreldrene var døde, skulle han ta seg av seks
yngre brødre og to søstre. En slektning i USA så et smutthull. ”Ta eksamen, og så tar du dåp igjen
etterpå. Det hender de gjør slikt her.”
Sintayehu var døpt som barn på misjonsskolen i Akiki. Han avslo. Dåp er ikke noe man gjør
om og om igjen.” En adventistpastor ba ham også om å ta eksamen. ”Satan prøver å gjøre all din
skolegang til intet.” Men Sintayehu sa: ”Jeg tror Gud vet hva som skjer. Hvis han vet og likevel
tier, så har jeg noe bedre i vente. Jeg venter.”
Sintayehu uteble fra eksamen, og læreren ga ham stryk. Men Sintayehu følte han ikke hadde
noe å tape.
Året etter tok han statistikklassen om igjen med samme resultat. Etter tredje gang ble han
utvist fra universitetet.
Sintayehu fikk jobb på en førskole utenfor Addis. Året etter endret universitetet reglene. Altfor
mange hadde strøket tre ganger. Nå fikk de med godt gjennomsnitt komme tilbake.
Sintayehu tok statistikkurset for fjerde gang. Den forrige læreren hadde sluttet, og han besto
med glans. En adventistskole i Addis ga ham jobb på grunn av hans gode rykte fra førskolen.
Siden tok han en MA og fikk jobb i Adventist World Radio. Nå er han TV-produsent for Adventistkirken.
Sintayehu liker å snakke med adventiststudenter på universitetet i Addis. Mange har sabbatsproblemer. Han oppfordrer dem til å følge Gud og holde sabbaten, for de har ingenting å tape.
”Vennene mine mente jeg gikk glipp av mye da jeg ble utvist fra universitetet,” sier han. ”De
fikk jobb med en gang. Men nå har jeg det bedre. Hvis de mister jobben eller får andre problemer,
kan de miste alt. Men jeg har ingenting å miste. Jeg har Gud, og han er alt for meg.”
Se en film om Sintayehu her: bit.ly/Sintayehu-Berhanu
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21. desember

Dårlige beslutninger

Bakgrunnsstoff

Neh 13,23–25; 5 Mos 7,3.4; 2 Kor 6,14; Esra 9.10; 1 Kor 7,10–17.

Minnevers

Min Gud! Jeg skammer meg og skjemmes over å løfte ansiktet mot deg, min
Gud! For våre synder er så mange at de har vokst oss over hodet, og vår skyld
er så stor at den når til himmelen (Esra 9,6).

Esra og Nehemja ble ledere i samfunn hvor inngifte med ikke-israelitter var blitt
normen. Begge to var sterkt opptatt av dette, for de ønsket å lede folket til et nært
forhold til Gud. De var klar over den negative innflytelsen ikke-troende eller avgudsdyrkere kunne ha på israelittene, for de hadde sett de forferdelige følgene gjennom
historien. De kanaanittiske religionene spredte seg over hele Israel til Baal og Asjera
ble tilbedt på alle hauger. De hedenske ektefellene hadde også en negativ innflyt
else på israelittiske familier. Bileam rådet moabittene til å sende sine kvinner til
israelittene for at de skulle vende seg bort fra Gud når de falt for dem. Han fikk rett.
Ektefeller påvirker hverandre, og barnas tro blir berørt.
Hva skal Esra og Nehemja gjøre med Israels inngiftesituasjon? Vil de la det skure
eller motsette seg det? Denne uken skal vi se hvordan de to lederne håndterte pro
blemet.
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NEHEMJAS REAKSJON
Les Neh 13,23–25. Hva skjedde, og hvordan forklarer vi Nehemjas reaksjon?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Siden barna ikke behersket arameisk (språket som ble brukt under eksilet) eller
hebraisk, kunne de ikke forstå bibelundervisningen. Dette var et reelt problem fordi
kunnskapen om Guds åpenbaring kunne bli forvrengt eller til og med forsvinne. De
skriftlærde og prestene forklarte stort sett Tora på arameisk for å gjøre forkynnelsen
klar for folket. Men med mødre fra Ammon, Asjdod og Moab som barnas primære
omsorgspersoner, er det ikke rart at de ikke talte fedrenes språk. Vårt språk påvirker
hvordan vi tenker om begreper fordi vi bruker denne kulturens ordforråd. Tap av
det bibelske språket ville ha betydd at de mistet sin særegne identitet. Derfor var det
utenkelig for Nehemja at familiene skulle miste kontakten med Guds ord og dermed
tilknytningen til den levende Gud.
Det Nehemja gjorde, var mest sannsynlig å føre offentlig skam over folket som
en del av den tids foreskrevne straffer. Når det står at Nehemja irettesatte dem og forbannet dem, er det ikke slik at han brukte dårlig språk og ukvemsord, men heller at
han uttalte paktens forbannelser over dem. 5 Mos 28 beskriver de forbannelsene som
ville komme over dem som brøt pakten. Det er mulig at Nehemja valgte Bibelens ord
for å få dem til å erkjenne sine feil og følgene av sitt valg.
Og når teksten sier at Nehemja slo noen av mennene og ”rev dem i håret”
(Neh 13,25), er det en foreskrevet form for offentlig straff, ikke at Nehemja får et raserianfall. Dette gjorde han bare mot ”noen av dem,” nemlig lederne som hadde gått
inn for slik oppførsel. Handlingene skulle gjøre dem offentlig til skamme. Nehemja
ville sikre seg at folket forsto hvor alvorlige saken var og hva det ville føre til.
Hvordan skal vi reagere når vi ser det vi mener er feil opptreden i menigheten?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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NEHEMJAS IRETTESETTELSE
Les Neh 13,26.27. Hva sier dette om bibelhistoriens betydning for å vise oss farene ved å vike av fra den rette vei?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Salomos valg førte ham dypere inn i synden. Han utformet sin egen ødeleggelse ved
ikke å følge Guds befaling til Israels konger: ”Kongen skal heller ikke ta seg mange
koner slik at han fristes til frafall” (5 Mos 17,17). Salomos liv er et dårlig eksempel:
Han giftet seg ikke bare med mer enn en kone, men som Nehemja påpeker, han
valgte kvinner som ikke tilba Gud.
Hvorfor var det rett av Nehemja å irettesette folket for at de tok hedenske ektefeller? 1 Mos 6,1–4; 1 Mos 24,3.4; 1 Mos 28,1.2; 5 Mos 7,3.4 og 2 Kor 6,14.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Befalingen om ikke å gifte seg med hedninger handlet ikke om nasjonalisme, men
avgudsdyrkelse. Bibelen nevner mange som giftet seg med ikke-israelitter. Moses giftet
seg med Sippora, som var midjanitt, Boas giftet seg med Rut, en moabitt. Problemet
for Nehemja var at de giftet seg med kvinner som var av en annen tro eller uten noen
tro. Problemet var at folket på Esra og Nehemjas tid ikke giftet seg med mennesker
som trodde på Gud. Richard M. Davidson skriver dette i Flame of Yahweh: ”Planen for
ekteskapet i Edens hage ... forutsatte en helhet der to partnere utfylte hverandre i tro og
andre viktige verdier.” – Side 316. De hedenske konene i denne historien valgte ikke å
avstå fra avgudsdyrkelse. Så Nehemja var kanskje mer bedrøvet enn opprørt over folks
valg, for i hans øyne viste det at de ikke tok sin gudstro på alvor.
Bibelen gir oss eksempler på slik praksis som vil holde oss nær til Gud og styrke vår
lykke. Befalingen om ikke å stå under fremmed åk sammen med personer som ikke
tror, skal hjelpe oss å få et bedre liv og oppmuntre til gjensidig hengivenhet til Gud.
Hvilke prinsipper i disse fortellingene kan hjelpe oss å verne om vår tro og vår
familie?
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ESRA REAGERER
Les Esra 9. Hvordan reagerer Esra når han får høre om blandingsekteskapene?

Esra 9,1.2 sier at folket ikke har ”skilt seg fra folkene i landområdene omkring”.
Ordet ”skilt seg” brukes også i disse versene: 3 Mos 10,10; 11,47; 2 Mos 26,33;
1 Mos 1,4.6.7.14.18. Hva sier bruken av dette ordet om at en troende gifter seg med
en vantro?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Folket kom selv til Esra med spørsmålet om blandingsekteskap. Ordene de benyttet
når de omtalte folkene som drev med vederstyggeligheter, viste at de kjente toraen,
for listen er hentet rett ut av bibelhistorien. Interessant nok kom de sivile lederne
til Esra med nyheten, for nasjonens åndelige ledere, prestene og levittene, var også
skyldige i overtredelsen.
”Mens Esra var opptatt med å undersøke hva som var årsaken til fangenskapet i
Babylonia, fant han at Israels frafall i alt vesentlig skyldtes at de hadde blandet seg
med hedenske folkeslag. Han innså at de kunne ha unngått mange sørgelige og ydmykende erfaringer hvis de hadde rettet seg etter Guds påbud om å holde seg atskilt
fra nabofolkene. Derfor ble han svært oppbrakt da han fikk vite at fremtredende
menn, til tross for erfaringene i fortiden, hadde våget å overtre de lover som var gitt
til vern mot frafall. Han tenkte på hvor god Gud hadde vært mot dem da han lot dem
vende tilbake til deres fedreland, og ble overveldet av rettferdig harme og sorg over
deres utakknemlighet.” – Alfa og Omega, bind 3, side 329 [PK 620].
Ordet ”skille seg” brukes om motsatte enheter. Det betegner faktisk totale motsetninger. Med denne uttalelsen erkjente folket at de hadde kjent til Guds befaling om
å holde seg unna falske religioner. De forsto at ingen kunne si at han/hun ville gifte
seg med en som ikke ville påvirke ekteskapet eller barneoppdragelsen med sin tro.
De skjønte hvor alvorlig situasjonen var blitt.
Hva kan vi gjøre for å bevare troen i vårt hjem og i familien, selv om vi har valgt
feil?
______________________________________________________________________________________________________________
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ESRA TAR GREP
Les Esra 10. Hvordan taklet Esra og lederne blandingsekteskapene?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hele forsamlingen besluttet seg for å sende vekk de fremmede konene. Utrolig
nok ble planen godtatt også av de som var gift med dem, bortsett fra de fire som
er nevnt ved navn i Esra 10,15. Jødene lovte å sende vekk sine ektefeller, og det
tok tre måneder å gjennomføre planen. 111 jødiske menn skilte seg fra sine koner
(Esra 10,18–43). Det siste verset (Esra 10,44) sier at noen av blandingsekteskapene
var barnefamilier. Å sende vekk mødrene fra barnefamilier virker verken fornuftig
eller rett for oss. Men vi må huske at dette var en spesiell tid da Gud begynte forfra
med jødefolket, og de med ham. Å følge Gud fullt ut krevde radikale tiltak.
De ordene som brukes i Esra 10,11.19, ”skill dere fra” (badal) og ”sende fra seg”
(yatza), er ikke brukt om skilsmisse andre steder i Skriften. Esra kjente til det vanlige ordet for skilsmisse, men han brukte det ikke. Han betraktet ikke ekteskapene
som gyldige etter at det viste seg at de var lovstridig. Ekteskapet ble altså opphevet
fordi det var i strid med loven. Prosessen var oppløsning av et ugyldig ekteskap.
Men vi får ikke vite hva som skjedde med konene og barna og den innvirkningen
det hadde på samfunnet. Etter tidens skikk vil de tidligere ektemennene ha sørget
for overføringen av sine tidligere koner og deres barn. Konene ville normalt ha gått
tilbake til sine foreldre.
Med tiden begynte noen jødiske menn igjen å gifte seg med ikke-troende, og kanskje hentet noen hjem konene de hadde sendt vekk. Når resultatet ikke ble varig,
skyldes det menneskenaturen og vårt vekslende gudsforhold. Selv de av oss som
mener vi er sterke i troen, har tider da gudsforholdet er mindre intenst og vi ikke
vandrer så nært ham. Vi mennesker har vanskelig for å la Gud beholde førsteplassen.
Hvordan har det vært å oppleve perioder med ”mindre engasjement for Gud”?
Hva har du lært av det?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EKTESKAPET I VÅR TID
Fra det vi har sett i Esra og Nehemja, er det klart at Gud tar ekteskapet på alvor, og
det skal vi også gjøre. Vi bør tenke gjennom en mulig ekteskapspartner under bønn,
og ta Gud med på råd. Vi bør være trofaste mot hans prinsipper, for de kan beskytte
oss mot mye sorg og elendighet.

Les om hvordan Paulus håndterte problemet når en kristen hadde en ikke-troende
ektefelle. Les 1 Kor 7,10–17. Hvordan bør vi håndtere blandingsekteskap i dag?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det finnes ikke noe bibelsted som sier hva vi skal gjøre med blandingsekteskap.
Det ville være uklokt og mot tekstens prinsipper å insistere på at skilsmisse fra
den ikke-troende er riktig vei å gå bare fordi det ble gjort slik under Esra. Esras
og Nehemjas situasjon var et spesielt tilfelle og etter Guds vilje (Esra 10,11) fordi
hele folkets fremtid og tilbedelse sto på spill. De holdt på å miste sin identitet som
tilbedere av den sanne Gud. Vi vet at den jødiske bosetningen på øya Elefantine i
Egypt (samtidig med Esra og Nehemja) tillot blandingsekteskap. Man fikk en blandingsreligion med Jahve og hans hedenske ledsagerske, gudinnen Anat.
Dessuten var den messianske linjen i fare. Derfor bør denne engangshendelsen
ikke betraktes som en oppskrift for å bryte opp ekteskap og familier når en kristen
gifter seg med en ikke-troende. Men historien viser at Gud legger stor vekt på felles
tro i ekteskapet. Satan gleder seg når vi blir gift med en som ikke oppmuntrer til
troskap mot Gud, for han vet at hvis begge ektefeller er av samme overbevisning,
står de sterkere i sitt misjonsarbeid for Gud enn om bare en av dem er tro mot ham.
Bibelen råder oss til å unngå blandingsforhold (2 Kor 6,14), men vi finner også
steder hvor de som har valgt annerledes, møter Guds nåde. Gud gir dem som har
giftet seg med ikke-troende, kraft til å være trofast mot Gud og ektefellen. Gud forlater oss ikke når vi gjør ting i strid med hans vilje, og hvis vi ber ham om hjelp, gir
han hjelp. Dette betyr ikke at vi gjør hva vi vil og forventer at Gud skal velsigne oss
likevel, men at han alltid hører oss når vi kommer til ham med et behov og et ydmykt
sinn. Uten Guds nåde ville det ikke være håp for noen av oss, for vi er alle syndere.
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TIL ETTERTANKE
”En nødvendig reformasjon” i Alfa og Omega, bind 3, side 362–367 [PK 669–678].
”Når Gud gir mennesker en oppgave, er det en kristenplikt å skjøtte den med flid. De
bør benytte de anledninger Gud gir til å sette i verk hans vilje, og de vil oppnå store
resultater hvis de handler raskt og bestemt. Men hvis de nøler eller forsømmer anledningen, vil de lide nederlag, og Gud vil bli vanæret. Hvis lederne i Guds verk viser
mangel på iver og er likegyldige og ubesluttsomme, blir menigheten også likegyldig,
sløv og forlystelsessyk. Men hvis de har fattet et hellig forsett om å tjene Gud og
ham alene, vil det føre til enhet, håp og pågangsmot.
Guds ord er fullt av skarpe og slående kontraster. Synd og hellighet eksisterer
side om side, så vi kan sky det ene og si ja til det andre. De samme kapitlene som
fremstiller Sanballat og Tobia som hatefulle, falske og forræderske, forteller også om
Esra og Nehemja som viste storsinn, fromhet og selvfornektelse. Vi kan selv velge
hvem vi vil ligne. De fryktelige følgene av å overtre Guds bud er en kontrast til velsignelsene som kommer av lydighet. Vi må selv avgjøre om vi vil lide under det ene
eller glede oss over det andre.” – Alfa og Omega, bind 3, side 365–366 [PK 676].

Spørsmål til drøftelse

1. Når vi leser disse historiene, ser det ut til at mange ikke hadde noe gudsforhold og valgte hedenske koner av den grunn. Esra overlater dem ikke bare til
seg selv, han prøver å irettesette og få dem til å endre kurs. Men lyktes det?
Forandret de seg da oppførselen endret seg? Ga det dem et bedre gudsforhold? Hva tyder på at mange ikke forandret seg? Hva sier dette om hvor viktig
sinnets omvendelse er?
2. Hvordan kan vi hjelpe medlemmer i vår menighet som sliter med følgene av
ukloke ekteskap?
3. Guds prinsipper er evige og absolutte, men det er stor forskjell på kulturer.
Hvorfor må vi ha dette i bakhodet når vi prøver å anvende Guds prinsipper i
vårt eget liv og vår situasjon?

102

Bibelstudier oktober – desember 2019

M

ISJONSFORTELLING

21. desember

FORELDRELØS KJØPER BARNEHJEM
Patrick Kayend Omughamay (32), Den demokratiske republikken Kongo

P

atrick var eldst i en familie med ni barn i Kinshasa. Da moren døde, fikk fjortenåringen
ansvaret for søsknene. Han gikk fra dør til dør og tigget. Naboene avviste ham, de trodde han
var en trollmann. Året etter kom han på barnehjem, men da han var 21 år, var han tilbake der han
kom fra.
De to neste årene var vanskelige. Fremtiden virket håpløs. Lyspunktet var kirken, der han gikk
hver sabbat. Moren hadde vært adventist.
En adventistlege sa han ville hjelpe alle som hadde en forretningsidé. Patrick ville starte
internett-kafé. Det var for dyrt, men han fikk 50 dollar. Patrick ga tiende først. Nå hadde han $ 45.
Han kjøpte en stor paraply, et bord og to mobiltelefoner som bare kunne ringe ut. Bordet satte han
i gata med skiltet ”Offentlig telefon” foran. Folk fikk låne telefonene mot betaling.
”Hva slags forretning er dette?” sa naboene. ”Det går aldri.”
Overskuddet var bare 2.50 om dagen. Så han lånte en motorsykkel og tilbød seg å kjøre folk
om kveldene. Etter en stund hadde han 300 dollar.
En pastor ba om løfter til en møteserie i Kinshasa. Patrick lovte 200 dollar. Naboene ristet på
hodet.
En dag kom en fremmed og tilbød ham en laptop for 120 dollar. Patrick kunne bare tilby 80 og
fikk den for det. Dagen etter kom en annen fremmed og spurte om han kjente noen med en laptop.
”Min venn er villig til å betale 600.”
Da vennen fikk se at laptopen fungerte, spurte han om prisen. ”600 dollar,” sa Patrick.
”Du får 550,” sa mannen. ”Solgt!” sa Patrick.
Han oppgraderte telefonbordet til telefonkiosk og begynte å tilby pengeveksling i tillegg til
telefontjenester. Snart tjente han 300 til 400 dollar i uka. Senere igjen 2000 dollar.
Patrick kjøpte barnehjemmet der han hadde bodd. I dag har han og hans kone seks barn på
barnehjemmet og driver en barneskole der. Gatebarn får gratis måltider, og enker får 50 dollar til
å starte en liten forretning.
Takk for offeret i 2016 som bidro til barnesabbatsskolerom i tre kirker i Kinshasa. En del av offeret dette kvartalet går til å hjelpe Kinshasa Adventistklinikk.
Se en video om Patrick her: bit. ly/Patrick-Omughamay.
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28. desember

Lederne i Israel

Bakgrunnsstoff

1 Kong 12,1–16; Apg 15,7–11; Joh 11,46–53; Neh 4,7–23; Esra 8,21–23.31.32.

Minnevers

Da gikk hele folket for å spise og drikke og sende gaver. De laget en stor fest,
for de hadde forstått det som ble sagt til dem (Ne 8,12).

Esra og Nehemja er eksempler på ledere som var opptatt av Guds sak og å gjøre det
Herren hadde bedt om. Deres kjærlighet til Gud ga dem et ønske om å være trofaste.
Deres trofasthet har vært en viktig del av vårt studium.
Denne uken vil vi se på eksempler på lederskap i Bibelen, deriblant Esra og Nehemja. Dette er ikke uttømmende studier, for vi kunne ha tatt med mange flere. Men
de leksene som ble valgt, er viktige for enhver leder. Du ser deg kanskje ikke som
leder her og nå, men alle har innflytelse på andre. Derfor kan alle lære noe her.
Guds ord står sentralt i historien om disse lederne. Ordet forvandlet både liv og
tanke og førte til programmet for vekkelse og reformasjon. De var helt avhengig av
Guds ord og dets retningslinjer. Vi må også la Guds ord ha en sentral plass i vårt liv.
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Søndag

LEDERNES INNFLYTELSE
Bibelhistorien er full av eksempler på lederskap, både på godt og ondt, og iblant en
blanding av begge deler. Dårlige ledere har iblant gjort gode ting, og gode ledere har
gjort dårlige ting. Alle ledere er jo mennesker og i stand til både godt og ondt, rett og
galt. Hvem har ikke opplevd det?
Problemet er at når man er leder, har man stor innflytelse, på godt og ondt. Det er
ille nok å ha negativ innflytelse privat eller på jobben. Men når du har en lederstilling, påvirker du mange flere. Derfor er det viktig at Skriftens prinsipper og dens
lære får forme deg, spesielt som leder.
Slå opp til disse tekstene. Hva slags eksempler på lederskap finner vi i dem?
Forklar hvorfor det er bra eller dårlig.
Rehabeam (1 Kong 12,1–16)

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Peter (Apg 15,7–11)

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Josjia (2 Kong 23,1–10)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Debora (Dom 4,1–16)

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Akab (1 Kong 21,1–16)

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Dette er bare noen eksempler, men hva kan historiene si oss om hva som gjør
lederskapet godt og dårlig, og hvordan kan vi anvende det på vår egen situasjon?
______________________________________________________________________________________________________________
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OND I HERRENS ØYE
Se på disse tekstene: Hva sier de om disse lederne og deres innflytelse over folket
de styrte?
1 Kong 15,26.34

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

2 Kong 13,1–3

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Joh 11,46–53

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er en alvorlig tanke at vårt lederskap kan gi mennesker åndelige nedturer eller
oppturer. Og i alle disse tilfellene var virkningen ytterst negativ.
Det gjør en forskjell for andre om vi er overgitt til Kristus eller ikke. Åndelige
ledere påvirker andre, enten i retning av Gud hvis de selv søker Gud eller mot det
onde hvis de ikke gjør det.
I motsetning til dem vi har sett i dag, hadde Esra og Nehemja et solid gudsforhold. Det står mer om at Nehemja og Esra fastet og ba enn når det gjelder andre av
Bibelens store ledere. Folket vandret med Gud under deres lederskap, selv om ikke
alt var slik det skulle være. Retningen i livet var med Gud. Men den kjensgjerning at
det var noen som ikke lot seg påvirke av Esras og Nehemjas innflytelse, viser at det
er vår egen tro som i siste instans utgjør forskjellen. Se bare på dem som møtte Jesus
som menneske, lyttet til hans forkynnelse og til og med var vitne til hans mirakler
og likevel avviste ham. Ja, vi har en rolle å spille, og vi kan påvirke andre på godt og
ondt. Men den enkelte er likevel ansvarlig overfor Gud.
Tenk på menneskene i din innflytelsessfære. Hvordan kan din innflytelse bli
bedre?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

MOT OG BEVISSTGJØRING
Les Neh 4,7–23. Hvordan viste Nehemja mot? Hva ga ham motet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Nehemja sto imot de fiendene som prøvde å skremme jødene. Hans respons var å ta
initiativet til å gjøre folket klar til kamp. Nehemja sa ikke bare: ”Ok, Gud, gjør det
du.” Nei, han fikk folket til å gjøre sitt. De hadde med sverd og andre våpen mens
de arbeidet på muren. Jødene lot seg ikke kue. Under Nehemjas ledelse forsvarte de
seg. Nehemja oppfordret folket, trodde på dem, arbeidet med dem og ga dem ansvar
for å handle. Han gjorde dem bevisst på å utføre arbeidet da han delegerte og tildelte
ansvar. Men Nehemja fortalte ikke bare folket hva de skal gjøre for så å stikke seg
unna på kontoret. Han sto hos dem og gjorde det tunge arbeidet som måtte gjøres.
I Bibelen hendte det at Gud sa at folk skal stå stille og se ham kjempe, men det
er mange andre tilfeller da Gud sa: ”Forbered deg på å handle, og så vil jeg gi dere
seieren.” Vi må gjøre vår del hvis vi vil oppleve Guds utfrielse og velsignelser.
”Det var Nehemjas urokkelige hengivenhet til Guds verk, og hans like faste tillit
til Gud, som gjorde at fiendene mislyktes i å få ham i sin makt. Den som er slapp og
sløv, blir et lett bytte for fristelsen. Men det onde får ikke så lett fotfeste hos den som
har et fast forsett og et edelt mål i livet. En kristen som hele tiden går fremover, blir
ikke svak i troen. I alle forhold merker han at den kjærlige Gud er med og leder alt
etter sin gode vilje. Guds sanne tjenere arbeider målbevisst, og de vil ikke mislykkes, fordi de hele tiden får hjelp fra ham som er rik på nåde.” – Alfa og Omega,
bind 3, side 357 [PK 660].
Nehemjas forståelse av Guds eksistens og kraft ga ham mot. Likevel var det hans
kunnskap om Gud som fikk ham til å handle i samsvar med sin tro.
Sammenhengen er en annen, men hvordan er det vi har sett hos Nehemja, gjenspeilt i denne teksten: ”Kanskje vil noen si: ‘Du har tro, jeg har gjerninger.’ Vis
meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro?”
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORMÅL OG GLØD
Hva lærer disse tekstene oss om det som drev både Esra og Nehemja? (Neh 2,1–10;
Esra 7,8–10).
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I alt det de gjorde, søkte Esra og Nehemja å se at Guds vilje skjedde i folkets liv. Ja,
folket hadde rotet det til og ble straffet for det. Men Gud var tro mot løftene om en
ny start, og åpnet veien for at folket kunne komme tilbake til løftets land og oppfylle
de målene han hadde for dem, hvis de var tro. Og i sin visdom valgte Herren to menn
med et engasjement som minner om Moses. De spilte en sentral rolle i gjenreisningen, slik Gud hadde brukt Moses lenge før.
Store ledere har et mål. Målet styrer alle deres handlinger. Både Esra og Nehemja
hadde et mål i livet. De hadde en visjon om hvor de ønsket at Guds folk skulle være,
og så satte de alt inn på å nå målet.
Esra gjorde det ved å studere Skriftene og lære folket Guds ord. Nehemja opp
fordret folket til å gjøre det som var rett og å stå for Guds sak. Begge ønsket å se
et gjenreist Jerusalem, men ikke bare en materiell fornyelse. De ønsket også en
vekkelse og reformasjon av folkets åndelige liv. Det er derfor de irettesatte og noen
ganger forlangte et bestemt handlingsmønster. Store ledere tror på noe større enn det
ordinære og middelmådige. Esra og Nehemja stolte på en mektig Gud som elsker, en
Gud som kan gjøre mirakler – og de ville at alle skulle ha et nært forhold til ham.
Fra første kapittel hos Nehemja merker leseren hans engasjement for Guds sak og
fortvilelsen over folkets tilstand. I kapittel 1 leser vi at han gråter når han får høre
om israelittens vanskeligheter i Juda. Han går ned på kne og lover å gjøre alt Gud
kaller ham til. Nehemja later til å være drevet av tanken om å gjøre en forskjell i verden. Han var en handlingens mann og handlet for Gud. Han ønsket ikke å utmerke
seg med en høy inntekt eller den mektigste stillingen (selv om han hadde begge deler
i Persia), men ved å dra til Juda, til et fattig folk der han møtte motstand hele veien.
Han satset i tro, uten hensyn til hindringene som måtte komme.
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Torsdag

YDMYKHET OG UTHOLDENHET
Les Esra 8,21–23.31.32. Var det dumt eller modig av Esra at han ikke snakket med
kongen? Hvordan viste Esra og folket ydmykhet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Noe senere tok Nehemja imot kongens beskyttelse. Men Esra trodde at Gud kunne
komme mest til syne hvis de ikke ba kongen om noe. Så Gud fikk æren da de nådde
Juda uskadd. I visse situasjoner stoler vi kanskje for mye på andre mennesker og
ikke nok på å la Gud vise seg selv. Esra valgte å la Gud gjøre arbeidet i denne situasjonen. Han viste kongen at Gud virkelig var en mektig Gud.
Men Esra var ikke overmodig. Han kalte folket sammen, og de fastet og ba om
situasjonen. De la ikke ut på reisen før de hadde brukt mye tid med Gud. De kom
ydmykt frem for ham og ba om at hans beskyttelse måtte bli et tegn på hans makt,
og Gud oppfylte bønnen.

Les Neh 5,14–19. Hvordan viste Nehemja ydmykhet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Sanne ledere må være villige til å ydmyke seg og være tjenere. Kompetente ledere
behøver ikke noen ”tittel” for å bli æret. Nehemja holdt dørene åpne og ga rundhåndet. Han viste at han trodde på Gud, og hans utrolige engasjement for Gud var et
eksempel for folket. Han hadde en sterk personlighet og et barskt temperament, men
han var ikke overlegen. Han hadde den høyeste stillingen i folket på den tiden, og
likevel var han gavmild. Slik avspeilet han Jesu liv og lære, han som viste oss at den
beste måten å lede på, er å tjene andre. Jesus gjorde det, og derfor skal vi gjøre det
samme, uavhengig av vår stilling.
”Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: Om noen vil være den
første, må han være den siste av alle og tjener for alle” (Mark 9,35). Hva lærer
Jesu ord oss om hva det vil si å være en sann leder i Guds øyne?
______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
”Bønnens velsignelse” i Veien til Kristus, side 109–124 [SC 93–105].
”Det gjenreisningsarbeid og de reformer som ble gjennomført under ledelse av
Serubabel, Esra og Nehemja, er et symbol på en åndelig gjenreisning i de siste dager
av verdens historie. Den rest av Israel som var tilbake den gangen, var svak, og den
var utsatt for fiendens herjinger. Men Gud hadde bestemt at gjennom den skulle
kunnskapen om ham og hans lov bli bevart på jorden. De stod vakt om den sanne
gudsdyrkelsen og vernet om Guds hellige ord. De hadde mange vekslende erfaringer mens de var opptatt med å gjenreise tempelet og muren rundt Jerusalem, og de
møtte hard motstand.
De som ledet arbeidet, måtte bære tunge byrder, men deres tro var urokkelig. De
var ydmyke og stolte fullt og fast på Gud, og de var overbevist om at han ville føre
sin sak frem til seier. Det som står skrevet om Hiskia, passer også på Nehemja: ‘Han
holdt seg nær til Herren og vek aldri fra ham; han holdt de bud som Herren hadde
gitt ... Herren var med ham’. 2 Kong 18,6.7” – Alfa og Omega, bind 3, side 366 [PK
677].

Spørsmål til drøftelse

1. Hvorfor må vi gjøre alt vi kan for å støtte våre ledere?
2. Hvorfor er det så vanskelig og krevende, men likevel givende å være tjener
leder? Hvorfor er det så viktig at en kristen leder også er en tjener?
3. Både i begynnelsen og slutten av boken, så vel som ellers, leser vi at både
Esra og Nehemja var bønnens menn. Tell etter hvor mange ganger ordet
”bønn” eller ”ba” er nevnt hos Esra og Nehemja. Disse to ba stadig. Hva
burde det si oss om vårt bønneliv?
4. ”Han holdt seg nær til Herren og vek ikke fra ham. Han holdt de bud som
Herren hadde pålagt Moses” (2 Kong 18,6). Hvordan holder man seg ”nær til
Herren”? Hva innebærer det? Hvordan henger det å holde seg nær til Herren
sammen med å holde budene?
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ISJONSFORTELLING

28. desember

TRETTENDE SABBAT: ”JEG HAR SMERTER”
Franck Mbunga Mudibu (39) og Nicky Masela Mbunga (34), Den demokratiske
republikken Kongo

N

icky ringte sin mann Franck på adventistenes klinikk i Kinshasa. ”Jeg har smerter i magen.”
Hun var i åttende måned etter å ha bedt om et barn i fire år. Frank sjekket med klinikkens
lege. Hun skulle ta smertestillende og komme straks hvis smertene fortsatte. Den kvelden måtte
hun innlegges i all hast. Legen så at hun hadde mistet mye blod og anbefalte et større sykehus.
Men Franck hadde ikke penger til det. Han visste det var kritisk og ba legen gjøre sitt beste.
Nicky ble rullet inn på den primitive operasjonssalen. Da Franck forlot rommet, strevde legen
med å finne blodåren så blodoverføringen kunne begynne.
Leger og sykepleiere oppmuntret Franck ute på gangen. ”Gud vil hjelpe oss,” sa en av dem.
En sykepleier oppfordret ham til å be. ”Operasjonen går godt, men du må fortsette å be.” Franck
ba. ”Redd min kone. Foreldrene hennes er ikke adventister, og de vet hun er her. Hvis hun dør…”
Han ble taus.
Klinikken ringte etter en spesialist, men han kunne først være der om en time. Nicky måtte
opereres omgående. Klinikken manglet utstyr, men legen ville gjøre sitt beste.
Da han åpnet Nicky, var det blod overalt. Det var for sent. Barnehjertet slo ikke. Han måtte ta
seg av Nicky, som hadde vondt for å puste. Han fikk henne stabilisert, og Franck ble hentet.
Nicky kom seg uten komplikasjoner. Klinikksjef Kisile fortalte paret at Gud hadde utført et
mirakel den kvelden. ”Menneskelig sett skulle Nicky ha vært død. Dette var Guds hånd.”
En måned etter at de mistet babyen, var Franck og Nicky medtatt etter traumet, men de talte
gjerne om Guds kjærlighet. ”Jeg ser hvordan Gud redder mennesker på klinikken vår,” sa Franck.
”Hadde min kone kommet et annet sted, kunne hun ha mistet livet. Gud reddet henne da de
ansatte ba.”
Nickys far, som ikke er adventist, sa: ”Dere adventister er noe spesielt, for dere er omgitt av
kjærlighet.” Nå bruker han alltid klinikken selv.
En del av offeret i dag går til å forbedre og utvide klinikkens tilbud med nødvendig utstyr og
bygninger.
Takk for at dere gir rundhåndet i dag og hjelper med fysiske og åndelige behov i Den demokratiske republikken Kongo og resten av divisjonen.
FREMTIDIGE PROSJEKTER:
Neste kvartal skal offeret hjelpe Den inter-europeiske divisjon å:
1. Bygge en kirke med barnesenter i Sofia, Bulgaria.
2. Starte et undervisningsopplegg for sårbare barn i Praha, Tsjekkia.
3. Renovere hovedbygningen på Marienhöhe i Darmstadt, Tyskland.
4. Utvide Sagunto Adventist College med flerbruksbygning i Valencia, Spania.
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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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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

1. KVARTAL 2020
Tema: Daniel
Forfatter: Elias Brasil de Souza
Mange opplever at å lese i Daniels bok er trosstyrkende, fordi tekstforfatteren
tar oss med gjennom forskjellige epoker i historien og forutsier nøyaktig når
Jesus skulle lide og dø. Bibelboken forteller også om Jesu gjenkomst og en ny
verden. Men Daniels bok forteller oss også om en Gud som er nær og bryr seg
om enkeltpersoner og deres ve og vel.
1. Studium: Fra å lese til og forstå
Minnevers: Apg 8,30
Bibeltekster: Luk 24,25-27, 2. Pet 3,11-13, Jona 3,3-10, 4. Mos 14,34, Dan 9,12
og Dan 10,11.12
2. Studium: Fra Jerusalem til Babylon
Minnevers: Dan 1,17
Bibeltekster: 2. Kong 21, 10-16, Dan 1, Gal 2,19, Matt 16,24-26, 2. Kor 4,17 og
Jak 1,5
2. KVARTAL 2020
Tema: Hvordan tolke skriften
3. KVARTAL 2020
Tema: Alle engasjert
4. KVARTAL 2020
Tema: Utdanning

TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN
Takk for at du har påtatt deg den viktige oppgaven som gruppeleder/tilrettelegger
for bibelstudier i din menighet! Her er tips og ideer til forberedelsene:
I Danmark prøver man noe nytt og spennende dette kvartalet. På deres nettside
ligger en oversettelse av det tyske bibelstudiematerialet. Det følger temaet for verdenskirken, men man har skrevet leksene selv, se https://adventist.dk/adventister/
bibelstudie
Hvis du er interessert i å finne sabbatsskoleleksen på et annet språk, eller leksehjelpene utarbeidet for lærere, finnes dette via dette nettstedet (det er ikke en
offisiell «adventistside», men de som driver siden, har samlet mange ressurser på
ett sted):
www.ssnet.org
Misjonsfortellingene som film, Mission Spotlight
Hvert kvartal er alle misjonsfortellingene tilgjengelige som film, med norsk tale.
Du finner fortellingene for dette kvartalet her:
http://www.hopechannel.no/on-demand/episoder/ml/mission-spotlight-q2/
Bibelstudiet på TV
Hope Channel sender bibelstudiet på TV hver uke, og i tillegg er det tilgjengelig on demand via nettsiden deres, se http://www.hopechannel.no/ NB! Dette er
norske programmer!
Du kan også velge å se bibelstudiet på andre språk via Hope Channel. Her er en
link til Derek Morris’ bibelstudieprogram: http://hopess.hopetv.org/
Hjelp for bibelstudieledere på norsk
Hver uke lages det tips til bibelstudiet. Disse sendes ut som e-post, og du kan
starte abonnement slik: Send en blank e-post til: leksehjelp-subscribe@listserver.
no fra den e-postkontoen du vil motta utsendelsene til. Ved start av abonnementet
vil du motta en e-post som må bekreftes av deg. Ved problemer, send en e-post til
postmaster@adventist.no.

Jeg går og leker med noen tanker om at vi kanskje burde lage noen alternative
bibelstudier som et supplement. Hvis du har noen gode ideer, hører jeg gjerne fra
deg. Jeg bidrar også gjerne til en inspirasjonssamling om sabbatsskolen/bibelstudiene i menigheten. Hvis din menighet kunne tenke seg å være vertskap for en
kursdag for flere menigheter, kan jeg eventuelt være behjelpelig med arrangementet og å skaffe en eller flere kyndige kursholdere. Ta kontakt med meg på e-post
eller telefon.
Hilsen fra Nina Myrdal, leder for sabbatsskoleavdelingen
E-post: nina.myrdal@adventist.no
Tlf. 32 16 16 75
Lykke til med bibelstudiene!
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1573
694
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150 667
100 988
549 323
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522 416
863 972
161 053
380 532
303 092
438 920
35 703

MEDLEMMER

FOLKETALL

393 340 000

10 438 000
15 893 900
44 483 480
105 914 000
25 092 627
32 300 388
12 250 000
25 173 612
42 756 000
40 562 473
19 959 520
18 516 000

1. Utvide helsetilbudet ved adventistenes klinikk i Kinshasa, Den demokratiske
republikken Kongo
2. Bygge tre auditorier ved Philip Lemon Adventist University, Den demokratiske
republikken Kongo
3. Bygge klasserom på Goma Adventist University, Den demokratiske republikken
Kongo
4. Åpne felthovedkvarter i Wau, Sør-Sudan
5. Opprette Juba Adventist Secondary School, Sør-Sudan
6. Bygge Kisumu Adventist Hospital, Kenya
7. Bygge fire klasserom til barnesabbatsskolen, Etiopia

PROSJEKTER:

Hele divisjonen

Unionsmisjonen Burundi
Unionsmisjonen Øst-Kongo
Unionsdistriket Øst-Kenya
Unionsmisjonen Etiopia
Unionsmisjonen Nordøst-Kongo
Unionsdistriket Nord-Tanzania
Unionsmisjonen Rwanda
Unionsmisjonen Sør-Tanzania
Unionsmisjonen Uganda
Unionsmisjonen Vest-Kongo
Unionsdistriket Vest-Kenya
Tilknyttede felter

UNION

DEN ØSTSENTRALAFRIKANSKE DIVISJON

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

Når du er på reise, kjøp med en gave eller suvenir til en nabo eller venn som
du tror vil sette pris på gaven.

•

Del en sunn snack med en medarbeider, ved å ta med litt ekstra.

•

Arranger et vegetarisk, alkoholfritt julebord, og invitert venner og naboer.
Det kan til og med bekjentgjøres i lokalavisen. Mange er lei av fråtsing og
flatfyll, og vil sette pris på et slikt alternativ.

•

Inviter venner med ulike talenter til å være med å synge/spille/underholde
på menighetens julekonsert.

•

Kolportasje: Gå fra dør til dør for å selge bøker eller abonnementer på
Sunnhetsbladet.

•

Besøk på sykehjem og andre institusjoner. Hverdagen kan være ensformig
og kjedelig på en institusjon. Tilby å arrangere et program med en kort
andakt og litt sang og musikk, for eksempel ved en gruppe barn. Kanskje du
kjenner noen enslige beboere du kan besøke også?

•

Bibelutstilling. Kan legges opp slik at besøkende går gjennom forskjellige avdelinger som tar dem gjennom bibelhistorien. Utstillingen kan være
interaktiv, slik at de besøkende kan ta del i ting underveis, og få med seg
noe hjem.

•

Nattevåk på nyttårsaften. «Natt med Gud», da man har åndelig fellesskap
nattverd med fottvetning (symbol på å vaske vekk syndene fra det gamle
året), bibelske spørsmål, bønnestund, musikk, mat/drikke osv.

Tillegg til misjonsfortellingene
ETIOPIA
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Misjonsfeltet Den etiopiske union har 984 kirker og 414 grupper. Kirkens medlemstall er 183 627 i en
befolkning på 105 914 000, altså 577 etiopiere for hver adventist.
Det som da ble kalt misjonsfeltet Abyssinia, begynte i 1907 som et prosjekt under Den skandinaviske
union. De to første misjonærene var P. N. Lindegren og J. Persson fra Sverige. De åpnet en misjonsstasjon i Eritrea fordi selve Etiopia ikke tok imot misjonærer. De tre første konvertittene ble døpt i
Eritrea i mars 1914.
I hovedstaden Addis Abeba ble en moderne adventistkirke innviet i februar 1961, med keiser Haile
Selassie 1 og andre av keiserfamilien til stede.
Etiopia er nevnt flere ganger i Bibelen: Moses’ kone var etiopisk (4 Mos 12,1) og Filip døpte en etiopisk hoffmann (Apg 8,27-39).
Ifølge folketellingen i 2007 var 62,8 prosent av landets befolkning kristne; 43,5 prosent var etiopiskortodokse, og 19,3 prosent tilhørte andre kirkesamfunn. Muslimene utgjør 33,9 prosent og innfødte
trosretninger 2,6 prosent.
Addis Abeba er den høyest beliggende hovedstaden i Afrika, 2400 meter over havet.
Etiopia har det nest høyeste folketallet i Afrika (etter Nigeria), med en befolkning på over 105 millioner mennesker.
Over 80 språk tales i dette landet. Engelsk brukes på høyskoler og universiteter. De mest utbredte
lokale språkene er oromo, amharisk, somalisk og tigrinja.
Ifølge legenden står paktens ark med de ti bud i en kirke i dette landet.
Etioperen Abebe Bikila vant Afrikas første olympiske gullmedalje i 1960. Han løp maraton – barfot.
Omtrent 70 prosent av Afrikas fjell ligger i dette landet.
Tana-sjøen gir vann til Blånilen, som renner ut i Hvitnilen før den renner ut i Nilen.
Etiopia har flest UNESCO verdensarvsteder i Afrika. De ni stedene er Aksum, Fasil Ghebbi, Harar,
Konsos kulturlandskap, den nedre delen av elvedalen Awash, Omoelvens nedre dalføre, Klippekirkene
i Lalibela, Simien nasjonalpark og Tiya.
Den etiopiske kalenderen har 13 måneder og ligger 7½ år bak den gregorianske kalenderen. Nyttår i
Etiopia starter 11. september, og en dag senere i et skuddår.

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIKKEN KONGO
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Den demokratiske republikken Kongo består av unionene Øst-Kongo, Nordøst-Kongo og Vest-Kongo.
Det er 2068 kirker, 1794 selskaper og et medlemstall på 610 048. Med en befolkning på 81 549 000 er
det ett medlem for hvert 134 menneske i landet.
Adventistene begynte arbeid i provinsene Equatorial, Kasai og Kinshasa på 1920-tallet. Der bodde
innvandrere, deriblant radikale, som var forvist dit av myndigheten. D. E. Delhove, som arbeidet på
misjonsstasjonen Kirundu, holdt møteserier blant disse menneskene på Lowa og organiserte en menighet. I 1954 ble offentlige tjenestemenn sendt for å granske de forviste. De omvendtes liv imponerte
dem, og de anbefalte at de skulle få komme tilbake til hjemstedene sine.
Den demokratiske republikken Kongo het Zaire fra 1971 til 1997.
De store apene, som bonobo og gorillaer, finnes bare i Kongo.
Pygmeene var den første av de etniske gruppene som bodde i området.
Kinshasa er verdens nest største fransktalende by etter Paris.
I 1974 var Kinshasa vertskap for tittelkampen mellom Muhammad Ali og George Foreman, da Ali
vant tilbake tungvektstittelen.

Bibelstudier juli – september 2019

Ukedag

RWANDA
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Misjonsfeltet Rwanda har 1844 menigheter og 694 grupper med et medlemstall på 863 972. Med en
befolkning på 12 250 000 betyr det at det er en adventist for hver 14. person.
Adventistenes arbeid i det som nå er Rwanda, ble startet av D. E. Delhove, en ung mann fra Belgia,
like etter første verdenskrig. Ved krigsutbruddet i 1914 ble Delhove innkalt til den belgiske hæren og
var i krigsårene satt til å gjøre kontorarbeid hos de belgiske styrkene i den delen av Øst-Afrika som
senere ble Rwanda. Etter krigen ble han og familien hans misjonærer i dette nye territoriet. Delhove
lette etter et sted for en misjonsstasjon og fikk en eiendom på 125 hektar 18 kilometer nord for byen
Nyanza, på den lave åsen Hodeskallehøyden. Den overtroiske lokalbefolkningen unngikk stedet fordi
de trodde at kongen av Rwanda en gang hadde forbannet det. Her ble misjonsstasjonen Gitwe grunnlagt.
Rwanda er et stort sett kristent land der de romersk-katolske utgjør den dominerende sekten.
Adventistene og islam er også aktive i Rwanda, men har langt færre medlemmer.
I 2008 ble Rwanda kjent over hele verden for å forby plastposer i et forsøk på å leve grønt. Når du
kommer til landet, blir plastposer konfiskert.
De viktigste språkene i Rwanda er kinyarwanda, engelsk, kiswahili og fransk.
Rwanda har verdensrekorden for den høyeste andelen kvinner i parlamentet. Kvinner utgjør mer enn
60 prosent av medlemmene.
Karisimbi-fjellet er en inaktiv vulkan i Virunga-fjellene. Det er det høyeste fjellet i Rwanda, 4507
meter over havet.
Rwanda er et landlig land. Ca. 90 prosent av befolkningen driver selvbergingsjordbruk.
Rwanda er også kjent som landet med de tusen åser fordi det meste av landet er dekket av rullende,
gresskledde åser.
Rwanda er ett av bare tre land i Afrika hvor du kan se ville fjellgorillaer. Gorillaer er de vanligste
apene i den sentralafrikanske regionen, som inneholder den vestlige delen av Rwanda. Gorillaturisme
innbringer Rwanda millioner av dollar i året.
Renholdet av gatene i Kigali utføres av folk i fellesskap, minst en gang i måneden. Selv om det finnes
folk som er ansatt for å holde byen ren, suppleres dette med egne rengjøringsdager da alle er med som regel på den siste lørdagen i måneden.
Det er ikke lov til å bruke flipflopsandaler på offentlige steder i Rwanda. De betraktes som uhygieniske da de ikke dekker de sårbare delene av føttene.
Å krysse plener er en kriminell handling i Kigali. Dette er av hensyn til naturforvaltningen.
Etter dramatisk bedre helsetjenester har forventet levealder i Rwanda økt med ti år i det siste tiåret.
Primatologen og naturverneren Dian Fossey gjennomførte en omfattende studie av fjellgorillagrupper
i høylandet i Rwanda fra 1966 til sin død i 1985.
Folkemordet i Rwanda var en masseslakting av tutsier foretatt av hutuenes flertallsregjering. En halv
til en million rwandere ble drept i 100-dagersperioden fra 7. april til midten av juli 1994. Dette var
nesten 70 prosent av tutsiene og 30 prosent av batwapygmeene.

TANZANIA
1.

2.

Tanzania består av unionsdistriktet Nord-Tanzania og unionsmisjonen Sør-Tanzania. Landet har 3078
kirker, 2424 grupper og 683 469 medlemmer. I en befolkning på 57 474 000 er det 84 personer for
hver adventist.
De første SDA-misjonærene til det som nå er Tanzania, var W. Ehlers og A.C. Enns. De ble sendt dit
i 1903 av den tyske unionen, under ledelse av L.R. Conradi. De kom til Dar es Salaam i desember og
dro til Pare-distriktet i nordøst, der de startet misjonsstasjonen Friedenstal; de studerte språket mens
de langsomt vant folkets tillit.
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Offisiell religionsstatistikk er ikke tilgjengelig fordi religiøse undersøkelser ble fjernet fra regjeringens
folketellinger etter 1967. Det anslås at muslimske og kristne grupper er omtrent like store, med 30-40
prosent av befolkningen hver. Resten tilhører andre trosretninger, urbefolkninger og mennesker «uten
religion».
Kokoskrabben hører hjemme i Tanzania. Det er den største krabben i verden og holder til på Chumbeøya i Zanzibar.
Tanzania har det dyreste hardvedtreet i verden: mpingo-treet.
Med mer enn 4 millioner ville dyr har Tanzania verdens største konsentrasjon av dyr.
Det høyeste frittliggende fjellet i verden, og det høyeste fjellet i Afrika, Kilimanjaro, ligger i
Tanzania.

SØR-SUDAN
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
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Sør-Sudan har vært direkte tilknyttet generalkonferansen siden 2015. Landet har 62 kirker og et medlemskap på 32 106. I en befolkning på 12 597 000 er det en adventist for hver 380 mennesker.
De første konvertittene i Sudan var Munir Andrawis og hans kone. Etter å ha besøkt Middle East
College i Beirut kom de tilbake til Sudan i 1955 og startet misjonsarbeid i hovedstaden. De delte ut
nødhjelpsklær og gikk inn for bibelbrevkurs.
Kirken har et medisinsk senter, Munuki Seventh-day Adventist Clinic, en bibelbrevskole, og radiostasjonen Salvation Radio FM, i byen Juba i Sør-Sudan.
Blant sørsudanernes religioner er tradisjonelle religioner, kristendommen og islam.
Etter mange års borgerkrig er Sør-Sudans kultur sterkt påvirket av nabolandene. Mange flyktet til
Etiopia, Kenya og Uganda, der de levde sammen med landenes borgere og lærte deres språk og kultur.
Mange tradisjonelle og moderne spill og idretter er populære i Sør-Sudan, spesielt bryting og liksomkamper.
Sør-Sudan har mange etniske grupper. De største er dinka og nuer. Resten av befolkningen består av
arabere, shiluk, zande, bari, anwak og mange andre stammer.
En stor del av befolkningen driver selvbergingsjordbruk og husdyrhold.
Det offisielle språket er engelsk, men de fleste har dinka som hverdagsspråk. Mange taler arabisk,
eller et av over 50 andre språk.
Folk bor gjerne nær slekt og familie. Felles måltider er vanlig praksis i de fleste lokalsamfunnene.
Kostholdet inkluderer melk, peanøtter, honning, fisk, kjøtt, fingerhirse, bønner og grønnsaker.
I Sør-Sudan venter man at barna skal tre inn i foreldrenes yrke.
Rikdom måles etter antall storfe som hver familie eier.
Sør-Sudan er verdens yngste land. Det rev seg løs fra resten av Sudan i 2011.
Omtrent 80 prosent av befolkningen bor i runde pinne- og leirhus, såkalte "tukel". De er høye, stråtekt
og som regel uten vinduer.
Sudd (flytende vegetasjon som hindrer navigasjon) er et stort sumpområde på mer enn 62 000 kvadratkilometer. Det holdes fuktig av vannet i Hvitnilen, som dominerer sentrale deler av landet. Den utgjør
mer enn 15 prosent av landets areal og er en av verdens største våtmarker.
Sør-Sudans nasjonalpark Bandingilo er stedet for den nest største dyrelivsmigrasjonen i verden etter
Serengeti: Hvert år passerer 1,3 millioner antiloper gjennom området.
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Kirken i Kenya består av unionene Øst-Kenya og Vest-Kenya. Det er 6185 kirker, 3621 grupper og
988 243 medlemmer i Kenya. Med en befolkning på 64 443 000 er det 65 personer for hver adventist.
Den første adventistmisjonæren til Kenya var kanadiskfødte A. A. Carscallen, som kom fra Storbritannia i 1906. Innen 14 måneder meldte Carscallen at han hadde bygget enkle misjonsbygninger og lært
språket luo, som aldri før var skrevet ned. Senere laget han en oversettelse av Matteus-evangeliet til
luo. Den ble utgitt av British and Foreign Bible Society i 1913.
Adventistuniversitetet i Øst-Afrika, Baraton (UEAB), ble grunnlagt i 1980, og ble det første private
universitetet som ble godkjent av regjeringen i Kenya, i 1991. UEAB har både BA-undervisning og
forskerutdanning i næringsliv, utdanning, helsefag, realfag og teknologi.
Omkring 83 prosent av kenyanerne er kristne, 48 prosent er protestanter og 24 prosent katolikker.
Kenya har det høyeste antallet kvekere i verden, med rundt 133 000 medlemmer.
Telekommunikasjon utgjør 62 prosent av Kenyas totale BNP. Landbruk er nr. 2 og omfatter 22 prosent
av BNP.
Kenya er kjent over hele verden for sine langdistanseløpere. Landet har vunnet nesten 100 olympiske
medaljer på mellom- og langdistanse.
Det er fortsatt tradisjon med medgift i Kenya. Brudgommens foreldre må betale medgift til brudens
familie, ellers får ikke sønnen deres gifte seg med henne. Den minste summen er 10 kyr.
Den kenyanske miljøverneren Wangari Muta Maathai vant Nobelprisen i 2004 for "sitt bidrag til bærekraftig utvikling, demokrati og fred." Maathai var første afrikanske kvinne som vant prisen.
Kaffe og turisme er de største næringene i Kenya.
Alle de "fem store" dyrene neshorn, leopard, løve, bøffel og elefant finnes i Kenya. Folk kommer fra
hele verden for å dra på safari i håp om å få se dem.
Ca. 70 ulike stammer har tilhold i Kenya.
Ugali er kenyansk basismat. Det er en slags maisgrøt, og serveres som regel med stuing.
Embu-stammen er kjent for dans på stylter. Dansen utføres av menn iført lange svarte kapper og hvite
masker.
Engelsk og swahili er de to offisielle språkene i Kenya, men de ulike etniske gruppene rundt om i
landet taler gjerne sine egne språk i sitt eget lokalsamfunn.
Kenya deler Victoriasjøen, verdens nest største ferskvannsjø, med Tanzania og Uganda.
Kenya ble styrt av britene i nesten 100 år. Landet ble uavhengig i 1963.
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