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

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

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



Bibelen for alle

Det er mye god litteratur som gir oss visdom og selvinnsikt, men vi tror at 
Bibelen er mer enn en god bok, for den er inspirert av Gud. Samtidig som 
Skriften er skrevet til meg personlig, blir den enda bedre hvis vi leser den 
sammen med andre. I Adventistkirken innbyr vi derfor til bibelstudium hver 
sabbat, før gudstjenesten. Hvert år tar vi utgangspunkt i fire forskjellige temaer. 
Hvert tema går over tolv eller tretten sabbater, og det blir utarbeidet studiehef-
ter om det aktuelle temaet. Dette er et slikt hefte. Du er hjertelig velkommen. 
Kanskje kan du hjelpe andre til å forstå Guds ord klarere?

Vi tar også tid til bønn, for Bibelen gir oss mer enn kunnskap. Den er en dyna-
misk bok som også kan forandre vår livsstil, slik at vi blir litt mer lik Jesus. 
Jeg kan så å si ”skrive” meg inn i bibelfortellingene, de er ikke død historie. 
Teksten er gyldig hver eneste dag i mitt liv.

Jesus sier at vi får når vi gir. De som deltar i bibelstudiet får derfor anledning 
til å gi en frivillig gave, og på denne måten bidra til at våre naboer under alle 
himmelstrøk får et bedre liv, fysisk og åndelig. Etter ukens studium er det en 
såkalt misjonslesning for hver uke. Når vi hører om hva Gud kan gjøre gjennom 
alminnelige mennesker, er det sjanse for at vi blir inspirert til større generøsitet. 

Det er Adventistkirkens ønske at du ved å delta, får et fellesskap som hjelper 
deg til å være en Jesu disippel. 

Velkommen!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med sabbatsskoleavdelingen i 
Adventistkirken. Du kan skrive til nina.myrdal@adventist.no



REDAK TØRENS FORORD

Hvordan forstå Skriften

Syvendedags-adventister er protestanter og tror på sola Scriptura, Bibelen alene, som 
eneste autoritative grunnlag for tro og lære. Dette er spesielt relevant i den siste tid, da 
Gud skal ha “et folk på jorden som holder fast ved Bibelen og Bibelen alene som norm 
for all troslære og basis for all reform.” – Alfa og Omega, bind 8, side 101 [GC 595].

Vi er ikke de eneste protestantene som står på “Bibelen og Bibelen alene” som 
grunnlaget for vår tro, selv om andre for eksempel mener at søndag avløste den 
syvende dag som sabbaten, selv om de tror på sjelens udødelighet, evig pine og til og 
med en hemmelig bortrykkelse, da Jesus i all stillhet vender tilbake til jorden og tar 
med de frelste, mens alle andre sitter igjen og lurer på hvor det er blitt av dem. 

Å lese Bibelen og si at man tror på den, er viktig, men vi må også vite hvordan vi 
skal tolke den riktig. 

Derfor er emnet for dette kvartalet: ”Hvordan forstå Skriften.” Her går vi ut fra at 
Skriften, som Guds ord, er ”den ufeilbarlige åpenbaringen av hans vilje” og ”livets og 
erfaringens målestokk, den autoritative kilden til læresetninger og en pålitelig for-
tegnelse over Guds handling i historien.” – Seventh-day Adventists Believe, (2. utg., 
Nampa: Idaho, 2005), side 11. Kort sagt, Skriften er grunnlaget for de sannhetene vi 
tror på og forkynner for verden. ”Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til 
opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd” (2 Tim 3,16). ”Hver 
bok i Skriften” betyr hele Skriften, også det vi kanskje ikke liker, det som går oss imot 
og kanskje ikke er ”politisk korrekt”.

Med dette som utgangspunkt vil vi undersøke hva Bibelen lærer oss om hvordan vi 
skal forstå tekstene. I stedet for først å ty til kilder som vitenskap, filosofi og historie, 
vil vi la bibeltekstene vise oss de redskapene som lar oss se Bibelens store sannheter. 
Vi blir fortalt at “drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud” (2 Pet 1,21). 
Og blant det de talte om, var nøklene til å tolke Guds ord.

Hvordan forsto f.eks. Paulus eller evangelistene Det gamle testamentet (GT)? Hvis 
det de skrev, var inspirert av Gud, kan den måten de leste og tolket Skriften på, sikkert 
være nyttig når vi skal lære å gjøre det samme. Og hvordan brukte og forsto Jesus 
Skriften? Han er vårt beste eksempel på hvordan vi bør lese Bibelen.

Vi vil også se på våre egne tanker om kontekst, språk, kultur og historie og hvor-



dan de påvirker vår lesning og forståelse av Guds ord. Hvordan skal vi tolke lignelser, 
profetier, bibelhistorien, formaninger, lovsanger, profetiske syner og drømmer – alt det 
som finnes i Skriften? 

Alt dette og mer til skal vi drøfte. Vi må lære å forstå Skriften.

Frank M. Hasel er assisterende leder for Biblical Research Institute (BRI) ved General Conference of 
Seventh-day Adventists. Michael G. Hasel underviser i religion ved Southern Adventist University og er 
leder for Institute of Archaeology and Lynn H. Wood Archaeological Museum.   
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Alle engasjert

Av Alejandro Bullón 

Alejandro Bullón spør hvorfor både 
Bibelen og Ellen G. White vektlegger 
deltakelse fra alle troende. Og hva vil 
det egentlig si å være en disippel? Får 
det noen konsekvenser i ditt nærmiljø? 
For Gud trenger jo ikke oss for å 
sluttføre verket. Det er vi som trenger å 
delta i misjonsarbeid for å vokse ånde-
lig og forberede oss og andre på å møte 
Jesus når han kommer.

 Denne boken gir oss både en god forståelse for hvorfor Alle engasjert 
er viktig, og praktiske eksempler i nærmiljøet og menigheten. Tiltakene er 
nærmest uendelige. Bli inspirert og engasjert!

 Delegerte til vårens generalforsamlinger får denne boken i saksmappen. 
Den kommer også i bokklubben, og menighetene oppfordres til å kjøpe et 
større antall til studiegrupper og temamøter.

Boken lanseres i slutten av mai.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ordre@norskbokforlag.no



Studium 1

Bibelen er unik

4. april
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Bakgrunnsstoff
5 Mos 32,45–47; 1 Mos 49,8–12; Jes 53,3–7; 1 Kor 15,3–5.51–55; Rom 12,2.

Minnevers
Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti (Sal 119,105).

Bibelen er sammensatt av 66 bøker og skrevet over 1500 år på tre kontinenter (Asia, 
Afrika og Europa) av over førti forfattere. Det finnes ingen hellig eller religiøs bok 
som den. Kanskje ikke så rart, for den er tross alt Guds ord. 

Det finnes over 24.600 manuskripter av NT fra de første fire århundrene etter 
Kristus. Av Platons opprinnelige manuskripter finnes det syv, av Herodot åtte, og 
Homers Iliaden litt mer, med 263 kopier. Dermed har vi gode bevis på at NTs tekst 
er bevart. 

Bibelen var den første boken som ble oversatt, så vidt vi vet, den første som ble 
trykket i Vesten og den første som fikk så stor utbredelse på så mange språk at den 
nå kan leses av 95 prosent av jordens befolkning. 

Bibelens innhold og budskap er også unikt. Det fokuserer på Guds frelseshand-
linger i historien. Denne historien er flettet sammen med profetier som forutsier 
fremtiden, Guds planer og hans evige rike. Den er Guds levende ord, for den samme 
Guds Ånd som inspirerte Skriften (2 Tim 3,16.17), vil lede de troende i dag inn i all 
sannhet når de studerer Ordet (Joh 14,16.17; Joh 15,26; Joh 16,13).
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Studium 1  /  4. april Søndag

GUDS LEVENDE ORD

De viktigste ordene som er sagt, er ofte en persons siste ord. Moses, som skrev 
de første fem bøkene i Bibelen, synger en sang for folket rett før sin død (5 Mos 
31,30–32,43). 

Les 5 Mos 32,45–47. Hvordan skildrer Moses Guds ord og dets kraft i folkets liv på 
grensen til det lovede land? 

Noe av det siste Moses sier, er en sterk formaning. Ved å vise til det Gud har talt til 
dem gjennom ham, ønsket Moses å understreke at Gud og hans vilje for dem måtte 
være deres fokus. Ved å lære barna dette, ville hver generasjon videreføre Guds frel-
sespakt. Legg merke til at de ikke skulle velge og vrake blant Guds ord, men holde 
“hvert ord i denne loven” (5 Mos 32,46). 

Ved historiens slutt har Gud et folk som er tro mot hele Skriften. De holder Guds 
bud og har troen på Jesus (Åp 14,12). De er trofaste mot Bibelens lære, for det gir 
ikke bare et rikere liv på jorden, men en evighet i det hjemmet Jesus gjør i stand for 
oss (Joh 14,1–3).

Les Joh 1,1–5.14; Joh 14,6. Hva sier disse versene oss om Jesus og det evige liv? 
Hva har Ordet som ble menneske med Skriftens åpenbaring og inspirasjon å gjøre? 

Jesus er hele Skriftens fokus og mål. Som Messias oppfyller han løftene i GT. Fordi 
han levde, døde og lever igjen, har vi ikke bare en bekreftelse på Skriften, men også 
løftet om evig liv.

Les igjen 5 Mos 32,47. Hvordan har du opplevd at lydighet mot Guds ord ikke 
er ”tomme ord for dere”? Hvorfor er tro på Gud og lydighet mot hans Ord aldri 
tomhet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  4. april

HVEM SKREV BIBELEN, OG HVOR?

De mange forfatterne, deres bosted og bakgrunn viser at Gud vil tale sin historie 
og budskap til mennesker som er like kulturelt mangfoldige som dem som hørte det 
første gang.

Hva sier disse tekstene om forfatterne og deres bakgrunn? (2 Mos 2,10; Am 7,14; 
Jer 1,1–6; Dan 6,1–5; Matt 9,9; Fil 3,3–6, Åp 1,9).

Bibelen ble skrevet av mennesker med mange forskjellige slags bakgrunn og under 
ulike omstendigheter. Noen skrev fra slott, andre fra fengsler, andre i eksil, og atter 
andre på misjonsreiser. De hadde ulik utdannelse og yrkesbakgrunn. Noen skulle 
bli konge (Moses) eller tjene i høye stillinger (Daniel). Andre var hyrder. Noen var 
unge, andre gamle. Men de hadde én ting felles: De var kalt av Gud og inspirert av 
Den hellige ånd til å skrive budskaper til hans folk i sin tid. 

Noen av forfatterne var øyenvitner til det de fortalte. Andre gransket hendelsene 
selv eller brukte kilder (Jos 10,13; Luk 1,1–3). Men hele Bibelen er inspirert (2 Tim 
3,16). Derfor sier Paulus at “alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av 
det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir” (Rom 15,4). 
Den Gud som ga mennesket språk, gjør det mulig å formidle inspirerte tanker på en 
pålitelig og pålitelig måte. 

“Gud valgte å gi verden sitt budskap ved mennesker, og ved sin hellige Ånd gjor-
de han dem skikket for oppgaven. Han ledet tankene deres i valget av det de skulle si 
og skrive. Skatten ble overlatt til leirkar, men den er fra himmelen.” – På fast grunn, 
1. bok, side 20, 21 [1SM 26]. 

Mange ulike forfattere, mange ulike sammenhenger, og likevel åpenbarer alle 
den samme Gud. Hvordan bekrefter dette sannheten i Guds ord?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  4. april

BIBELEN SOM PROFETI 

Bibelen er unik blant andre kjente religiøse verk fordi nesten 30 prosent er profetisk 
litteratur. Sammenhengen mellom profetier og oppfyllelsen av dem i tid står sentralt 
i Bibelens verdensbilde, for den Gud som handler i historien, kjenner også fremtiden 
og har åpenbart den for profetene (Am 3,7). Bibelen er ikke bare Guds levende ord 
eller et historisk ord – den er et profetisk ord.

Hva åpenbarer disse tekstene om den kommende Messias? 

1 Mos 49,8–12

Sal 22,13–19

Jes 53,3–7

Dan 9,24

Mi 5,1 

Mal 3,1

Sak 9,9 

Det er minst 65 forutsigelser om Messias i GT, mange flere hvis vi også tar med 
typologi (typologi er studiet av hvordan ritualer i GT, f.eks. ofringene, var små pro-
fetier om Jesus). Disse profetiene gjelder for eksempel at ”septer skal ikke vike fra 
Juda” (1 Mos 49,10); at han skulle bli født i Betlehem i Juda (Mi 5,1); at han ville bli 
”foraktet, forlatt av mennesker”; slått, urettmessig anklaget, men likevel ikke åpnet 
munnen i selvforsvar (Jes 53,3–7); at hans hender og føtter ville bli gjennomboret og 
at de ville dele klærne hans mellom seg (Sal 22,13–19). 

Det at GTs profetier ble oppfylt så nøye i Jesu liv, død og oppstandelse, vitner om 
deres guddommelige inspirasjon og åpenbaring. Det tyder også på at Jesus var den 
han og andre sa at han var. Som profetene forutsa Jesus også sin død og oppstandelse 
(Luk 9,21.22; Matt 17,22.23), Jerusalems fall (Matt 24,1.2) og sitt andre komme (Joh 
14,1–3). Så både Jesu inkarnasjon, død og oppstandelse er forutsagt, og oppfyllelsen 
viser at Bibelen er til å stole på.

Hvilke grunner har du for å tro på Jesus og hans død for oss? Snakk sammen i 
klassen, og spør klassen: Hvorfor er bevisene så klare?

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 1  /  4. april

BIBELEN SOM HISTORIE

Bibelen er unik blant ”hellige” bøker fordi den er en historisk bok. Den er ikke bare 
filosofiske tanker (som hos Konfucius eller Buddha), men viser Guds handlinger i 
en historie som er på vei mot et mål. Disse målene er 1) løftet om Messias og 2) Jesu 
gjenkomst. Dette er unikt for den jødisk-kristne tro i motsetning til religioner med 
sykliske oppfatninger, helt fra det gamle Egypt til Østens moderne religioner.

Les 1 Kor 15,3–5.51–55; Rom 8,11 og 1 Tess 4,14. Hva sier disse tekstene om at 
Kristi oppstandelse er en historisk sannhet og hva det betyr for oss personlig? 

De fire evangeliene og Paulus vitner om at Jesus døde, ble begravet, sto opp fra de 
døde og viste seg for en rekke mennesker. Dette bekreftes av øyenvitner som la ham 
i graven og senere så den tom. Vitner tok på Jesus, og han spiste sammen med dem. 
Maria Magdalena, Maria (Jesu mor) og andre kvinner så ham etter oppstandelsen. 
To disipler snakket med ham på veien til Emmaus. Jesus viste seg for mange og ga 
dem misjonsbefalingen. Paulus skriver at hvis Skriftens vitnesbyrd blir motbevist, 
er forkynnelsen og troen ”tom” (1 Kor 15,14). Andre oversettelser sier “ubrukelig”. 
Disiplene sier: ”Herren er virkelig stått opp” (Luk 24,34). Det greske ordet ontos 
viser til noe som faktisk skjedde. Det blir oversatt ”virkelig”,”sikkert” eller ”faktisk.” 
Disiplene vitner: ”Herren er virkelig stått opp.”

Kristus blir også kalt ”førstegrøden” av alle de døde (1 Kor 15,20). Det at han 
rent fysisk oppsto fra de døde og lever i dag, er garantien for at også de skal stå opp 
slik han sto opp. De troende “skal alle få liv ved Kristus” (1 Kor 15,22). Dette er en 
fremtidig skapelseshandling da ”de som hører Kristus til” skal stå opp ”ved hans 
gjenkomst” (1 Kor 15,23),”ved det siste basunstøt” (1 Kor 15,52). 

Hvorfor er løftet om oppstandelsen så viktig for vår tro når vi forstår at de døde 
sover? Hvorfor er vår tro ”tom” uten den?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  4. april

ORDETS FORVANDLENDE KRAFT

Les 2 Kong 22,3–20. Hva får kong Josjia til å rive i stykker klærne? Hva gjør oppda-
gelsen ikke bare med ham, men hele Juda?

I 621 f.Kr., da Josjia var omlag 25 år, oppdaget øverstepresten ”lovens bok”. Dette 
kan ha vært de fem Mosebøkene eller bare den femte. Under hans far Amon og 
bestefaren Manasse gikk rullen tapt i tilbedelsen av Baal, Asjera og “hele himmel-
ens hær” (2 Kong 21,3–9). Når Josjia hører paktens betingelser, river han i stykker 
klærne i ren fortvilelse, for han skjønner hvor langt de er fra å tilbe den sanne 
Gud. Han starter straks en reformasjon i hele landet, river ned avgudshaugene og 
ødelegger bilder av fremmede guder. Når han er ferdig, er det bare ett sted igjen der 
man kan tilbe i Juda: Guds tempel i Jerusalem. Oppdagelsen av Guds ord fører til 
overbevisning, omvendelse og kraft til et nytt liv. Endringen begynner med Josjia og 
spres til resten av Juda. 

Hvordan kan Bibelen forvandle livet vårt og vise oss veien til frelse? Les Joh 16,13; 
Joh 17,17; Hebr 4,12 og Rom 12,2.

Et av de sterkeste vitnesbyrdene om Bibelens kraft er et nytt liv. Det er Ordet som 
skjærer gjennom menneskets synd og fordervelse og avslører vår sanne natur og 
behovet for en frelser. 

En bok så unik som Bibelen, grunnfestet i historien, gjennomsyret av profetier og 
med kraft til å forvandle livet, må også tolkes på en unik måte. Den kan ikke tolkes 
som noen annen bok, for Guds levende ord må forstås i lys av en levende Kristus 
som lovte å sende sin Ånd for å veilede oss “til hele sannheten” (Joh 16,13). Som 
åpenbaring av Guds sannhet må Bibelen inneholde sine egne tolkningsprinsipper. 
Disse prinsippene kan finnes ved å studere hvordan de forskjellige forfatterne brukte 
Skriften og ble ledet av den da de lot Skriften tolke seg selv. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 1  /  4. april

TIL ETTERTANKE 

Les i Alfa og Omega: ”Vårt eneste sikre vern” i bind 8, side 100–107 [GC 593–602]; 
”Jesu avskjedstale” i bind 5, side 216–233 [DA 662–684].

Mange har ofret livet fordi de fremholdt Guds Ord og var tro mot det. En av dem 
var Rowland Taylor, engelsk prest i sognet Hadley. Han motsatte seg den katol-
ske messen under Blodige Marias regjeringstid. Etter å ha blitt kastet ut av kirken 
og hånet for at han holdt seg til Skriften, appellerte han personlig til biskopen av 
Winchester, Englands lordkansler, men han fikk ham kastet i fengsel og brent på 
bålet. Rett før sin død i 1555 sa han dette: “Gode mennesker! Jeg har ikke lært dere 
annet enn Guds hellige ord og de lærdommene jeg har hentet i Guds velsignede bok, 
den hellige Bibelen. Jeg har kommet hit i dag for å besegle det med mitt blod.”  
– John Foxe: The New Foxe’s Book of Martyrs (North Brunswick, NJ, 1997), side 
193. Man kunne høre Taylor gjenta Salme 51 rett før ilden ble tent og han døde. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvordan bekrefter profetier at Bibelen er fra Gud? Hvordan kan oppfylte pro-

fetier styrke vår tro?

2.  Se spørsmålet i slutten av tirsdagens avsnitt: Hvorfor er bevisene for Jesus 
som Messias så sterke? 

3.  Jesus og apostlene viste urokkelig tro på Skriftens pålitelighet og guddom-
melige autoritet. For eksempel: Hvor mange ganger viste Jesus til Skriften 
og at Skriften måtte ”oppfylles”? (Se f.eks. Matt 26,54.56; Mark 14,49; Luk 
4,21; Joh 13,18; Joh 17,12). Hva bør vår holdning til Bibelen være når Jesus 
tok Skriften (i hans tilfelle GT) så alvorlig, spesielt med tanke på at profetiene 
ble oppfylt?
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REDDE ATEISTER
Biljana Mijatović (47), Serbia

Biljana var 20 år og student. I naboleiligheten bodde en slektning, Svetlusjka. En fetter fortalte 
Biljana at Svetlusjka hadde gått fra vettet. Hun hørte stemmer, mannen hørte dem også. Det 

var også banking i veggen og knirkelyder. Svetlusjka sa at hun følte seg på størrelse med en mus 
både hjemme og ute. 

Legene ga henne medisiner. Hun sov mye, men problemene ble ikke borte. Slektninger tok 
henne med til klostre, en prest prøvde å drive ut onde ånder. Ukene gikk, og Svetlusjka tok til 
sengen.

Biljana ble skremt av nyheten, men hva skulle hun gjøre? Hun var ateist og trodde ikke på 
det overnaturlige. Hadde naboen psykiske problemer? Hun besøkte Svetlusjka, som ble glad for 
besøk, men insisterte på at hun ikke trengte psykolog. «Jeg er sunn og frisk. Hvorfor skal jeg ta 
medisiner som får meg til å sove hele dagen. Jeg trenger annen hjelp.»

Biljana skjønte at Svetlusjka snakket sant. «Skal jeg be for deg?» sa hun. Biljana var ateist, 
men gikk på møter i adventistkirken Nye Beograd fordi hun søkte mening med livet.

Svetlusjka takket ja til bønn. Biljana gikk hjem og knelte i bønn: «Kjære Gud, hvis du finnes, 
så bevar meg mot djevlene,» ba hun. «Hjelp Svetlusjka. Beskytt henne.»

Da Biljana kom hjem fra universitetet dagen etter, sto Svetlusjka og vasket vinduene. Biljana 
fikk hakeslepp. Gud hadde hørt bønnen hennes!

Svetlusjkas problemer var forsvunnet og kom aldri tilbake. Biljana var fra seg av glede. Hun 
lovte at Gud skulle være hennes Gud hvis han ville være med henne og bevare henne. En morgen 
våknet hun med tro i hjertet. Hun overga seg til Jesus og ble døpt. 

Nå er Biljana 47 år, revisor og aktiv i menigheten Nye Beograd. 
«I mitt misjonsarbeid har jeg sett at Gud arbeider tålmodig med den enkelte,» sier hun. 
Adventistkirken Nye Beograd får en del av offeret 13. sabbat så de kan få sitt eget kirkebygg. 

Takk for at dere planlegger et rundhåndet offer 13. sabbat.

Du kan se Biljana på YouTube: bit.ly/Biljana-Mijatovic.



Bibelens opphav og natur

11. aprilStudium 2
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Bakgrunnsstoff
2 Pet 1,19–21; 2. Tim 3,16.17; 5 Mos 18,18; 2 Mos 17,14; Joh 1,14; Hebr 11,3.6.

Minnevers
Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi for-
kynte for dere, tok dere imot det – ikke som menneskeord, men som det Guds 
ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror (1 Tess 2,13).

Vårt syn på Skriftens opphav og natur får mye å si for den rollen Bibelen spiller i 
vårt liv. Vår tolkning av Guds ord formes og påvirkes av vår forståelse av hvordan 
åpenbaring og inspirasjon foregår. Når vi ønsker å forstå Skriften, må vi la Bibelen 
bestemme hvordan den skal behandles. Vi kan ikke studere matematikk med de 
empiriske metodene som anvendes i biologi eller sosiologi. Vi kan ikke studere 
fysikk med samme redskaper som historie. Og de åndelige sannhetene i Bibelen kan 
ikke forstås riktig med ateistiske metoder som forutsetter at Gud ikke finnes. Vår 
tolkning av Skriften må ta hensyn til Guds ords guddommelig-menneskelige natur. 
For å tolke Skriften riktig må vi komme til Bibelen i tro, ikke med skepsis og tvil. 

Denne uken skal vi se på noen trekk ved Bibelens opphav og natur som bør på-
virke vår tolkning og forståelse av den.
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SøndagStudium 2  /  11. april

BIBELENS GUDDOMMELIGE ÅPENBARING

Les 2 Pet 1,19–21. Hvordan uttrykker Peter sin overbevisning om hvor Bibelens 
profetiske budskap kommer fra?

Bibelen er ikke som andre bøker. Ifølge apostelen Peter rørte Den hellige ånd ved 
profetene slik at innholdet i budskapet kom fra Gud. De diktet det ikke opp selv. 
Bibelens profetiske budskap er ikke ”klokt uttenkte myter” (2 Pet. 1,16), det er av 
guddommelig opprinnelse, og derfor er det sannferdig og pålitelig. “Drevet av Den 
hellige ånd talte mennesker ord fra Gud” (2 Pet 1,21). Gud var til stede i åpenba-
ringsprosessen. Der kunngjorde han sin vilje til utvalgte mennesker. 

Direkte verbal kommunikasjon mellom Gud og bestemte mennesker er et uunn-
gåelig faktum i Skriften. Derfor har Bibelen en egen guddommelig autoritet, og vi 
må ta det guddommelige i betraktning når vi tolker teksten. Siden vår hellige Gud 
er den endelige forfatteren, kalles Bibelens bøker ”hellige skrifter” (Rom 1,2; 2 Tim 
3,15). 

De hadde også et praktisk formål. Bibelen er “nyttig til opplæring, tilrettevisning, 
veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være 
fullt utrustet til all god gjerning” (2 Tim 3,16.17).

Vi trenger også Den hellige ånds hjelp til å anvende det Gud har åpenbart i sitt ord 
på vårt liv. Ifølge apostelen Peter skal vi ikke tolke Guds guddommelig åpenbarte 
ord etter eget forgodtbefinnende. Vi trenger Guds ord og Den hellige ånd for å forstå 
dets betydning. 

Skriften sier også: ”Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte 
råd for sine tjenere profetene” (Am 3,7). De bibelske ordene for ”åpenbaring” (i 
ulike former) uttrykker tanken om at noe som før var skjult, nå er blitt åpenbart eller 
avdekket, slik at det blir kjent og tydelig. Vi mennesker trenger en slik åpenbaring, 
for vi er syndige skapninger, atskilt fra Gud i vår synd, og derfor er vi avhengige av 
ham for å kjenne hans vilje. 

Det er vanskelig nok å adlyde Bibelen når vi tror på dens guddommelige opphav. 
Hva ville skje hvis vi begynte å tvile eller benekte en slik overbevisning?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 2  /  11. april

INSPIRASJONSPROSESSEN

Gud bruker språk for å åpenbare sin vilje for mennesket. Derfor kan hans åpenbaring 
skrives ned. Og Bibelen er resultatet av at Gud åpenbarer sannhet for oss gjennom 
Den hellige ånds verk, når han overfører og beskytter budskapet via menneskelige 
redskaper. Derfor kan vi forvente den grunnleggende samstemmigheten som vi 
finner i hele Skriften fra 1 Mos til Åp (se f.eks. 1 Mos 3,14.15 og Åp 12,17).

Les 2 Pet 1,21; 2 Tim 3,16.17 og 5 Mos 18,18. Hva sier disse tekstene om Skriftens 
inspirasjon?

Hele Skriften er inspirert av Gud, selv om ikke alt er like inspirerende lesning og 
ikke nødvendigvis gjelder for oss i dag. Likevel må vi lære av hele Skriften, også det 
som ikke er så lett å lese og forstå eller som ikke gjelder oss nå. 

Og ikke alt i Bibelen ble åpenbart direkte eller overnaturlig. Noen ganger brukte 
Gud bibelske forfattere som nøye undersøkte ting eller brukte andre dokumenter (se 
Jos 10,13; Luk 1,1–3) for å formidle budskapet sitt. 

Likevel er hele Skriften inspirert (2 Tim 3,16). Derfor sier Paulus at ”alt” som 
er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det, slik at vi ”skal ha håp gjennom den 
tålmodighet og trøst som skriftene gir” (Rom 15,4). 

“Bibelen peker på Gud som sin forfatter. Likevel ble den skrevet av menneske-
hender, og de ulike bøkenes forskjellige stil avslører forfatternes kjennetegn. Alle 
sannhetene som er åpenbart, er ‘innblåst av Gud’ (2 Tim 3,16). Likevel er de uttrykt 
med menneskeord.” – The Great Controversy, side 7.

I dag benekter noen teologer Guds forfatterskap til mange deler av Bibelen i en 
slik grad at de benekter viktige trossetninger som skapelsen og oppstandelsen. 
Hvorfor er det så viktig at vi ikke åpner døren for dette? Er det vi som skal dømme 
Guds ord?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 2  /  11. april

__________________________________________________________________________________________________________________

GUDS SKREVNE ORD

Herren sa til Moses: ”Skriv ned disse ordene, for på grunnlag av disse ordene slutter jeg 
en pakt med deg og Israel” (2 Mos 34,27). Hvorfor lot Herren Moses skrive ned disse 
ordene og ikke bare gjengi dem for folket? Hvilken åpenbar fordel har det skrevne ord?

Gud taler, og han skapte menneskelig språk. Derfor kan noen mennesker formidle 
de åpenbarte sannhetene og de inspirerte tankene på pålitelig vis. Følgelig er det 
ikke rart at Gud ga Bibelens forfattere beskjed om å skrive ned hans veiledning og 
åpenbaring. 

Hva sier disse tekstene om skriftlig åpenbaring?

2 Mos 17,14; 24,4 

Jos 24,26

Jer 30,2

Åp 1,11.19; 21,5; 22,18.19

Hvorfor sa Gud at hans åpenbaring og inspirerte budskaper skulle skrives ned? Det 
innlysende svaret er: For at vi ikke så lett skal glemme det. Bibelens skrevne ord er 
et konstant holdepunkt som peker på Gud og hans vilje. Et skriftlig dokument kan 
som regel bevares bedre og være mye mer pålitelig enn muntlige budskaper som må 
fortelles om og om igjen. Det skrevne ord, som kan kopieres om og om igjen, kan 
også gjøres tilgjengelig for mange flere enn hvis det bare ble talt. Dessuten kan vi 
bare snakke med et begrenset antall mennesker på en gang på ett sted, men det som 
er skrevet, kan leses av mange på mange steder og til og med være til velsignelse for 
kommende slekter. Og hvis folk ikke kan lese, kan andre lese høyt for dem.

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 2  /  11. april

PARALLELLEN MELLOM KRISTUS OG SKRIFTEN 

Les Joh 1,14; Joh 2,22; Joh 8,31.32 og Joh 17,17. Hvilke paralleller finner du mellom 
Jesus, Guds ord som ble menneske, og Skriften, Guds skrevne ord?

Det er en parallell mellom Guds ord som ble menneske (Jesus Kristus) og Guds 
skrevne ord (Bibelen). Akkurat som Jesus ble overnaturlig unnfanget av Den hellige 
ånd, men født av en kvinne, har Bibelen også et overnaturlig opphav, men den over-
leveres via mennesker.

Jesus Kristus ble menneske i tid og rom. Han bodde på en bestemt tid og på et 
bestemt sted. Men dette opphevet ikke hans guddom, og det gjorde heller ikke Jesus 
historisk relativ. Han er den eneste frelseren for alle mennesker over hele verden 
og til alle tider (se Apg 4,12). På samme måte ble Guds skrevne ord også gitt på et 
bestemt tidspunkt og i en bestemt kultur. Som Jesus Kristus er heller ikke Bibelen 
tidsbetinget (begrenset til en bestemt tid og sted). Den er bindende for alle mennes-
ker over hele verden.

Da Gud åpenbarte seg, kom han ned på menneskets plan. Jesu menneskelige natur 
viste alle tegn på menneskelig svakhet og virkningene av rundt 4000 års forfall. 
Likevel var han syndfri. På samme måte er Skriftens språk menneskespråk, ikke et 
”fullkomment overmenneskelig” språk som ingen snakker eller er i stand til å forstå. 
Ethvert språk har sine begrensninger, men menneskehetens skaper, som har skapt 
menneskets språk, kan formidle sin vilje til mennesker på en pålitelig måte uten å 
villede oss. 

Slike sammenligninger har sin begrensning. Jesus Kristus og Skriften er ikke 
identiske. Bibelen er ikke en inkarnasjon av Gud. Gud er ikke en bok. I Jesus Kris-
tus ble Gud menneske. Vi gleder oss over Bibelen fordi vi tilber den frelseren som 
blir forkynt der. 

Bibelen er en udelelig guddommelig-menneskelig enhet. “Med sine gudgitte 
sannheter uttrykt på menneskelig språk er Bibelen en forening av det guddommelige 
og det menneskelige. En slik forening eksisterte i Kristi natur, som var Guds Sønn og 
Menneskesønnen. Således er det sant om Bibelen, som det var det om Kristus, at ‘Or-
det ble menneske og tok bolig iblant oss’ (Joh 1,14).” – The Great Controversy, side 8.

Hvorfor må Skriften være grunnleggende for vår tro? Hvor ville vi være uten den?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 2  /  11. april

FORSTÅ BIBELEN I TRO

Les Hebr 11,3.6. Hvorfor er tro så viktig for å forstå Gud og hans ord? Hvorfor kan 
vi ikke være til glede for Gud uten tro?

All sann læring krever tro. Barnets tillit til foreldrene gjør at det kan lære nye ting. 
Det er tillitsforholdet som får barnet til å lære livets og kjærlighetens grunntrekk. Så 
kunnskap og forståelse følger av et kjærlig tillitsforhold. 

Slik er det også med musikere. De spiller godt når de ikke bare mestrer tekniske 
ferdigheter, men også elsker musikken, komponisten og instrumentet. Og vi forstår 
Bibelen riktig når vi leser den i kjærlighet og tillit, ikke med skepsis eller metodisk 
tvil. For det står: ”Uten tro er det umulig å være til glede for Gud” (Hebr 11,6). Vi 
må altså komme til Bibelen i tro og godta dens overnaturlige opphav, ikke bare se 
den som en menneskelig bok. 

Vi har uttrykt dette synet på Skriftens overnaturlige opphav i kirkens første tros-
punkt: “Den hellige skrift, Det gamle- og Det nye testamentet, er Guds skrevne ord, 
gitt ved guddommelig inspirasjon. De inspirerte forfatterne talte og skrev ledet av 
Den hellige ånd. I sitt Ord har Gud gitt oss den nødvendige kunnskapen for at vi kan 
bli frelst. Den hellige skrift er den øverste, autoritative og ufeilbarlige åpenbaringen 
av hans vilje. Den er karakterens rettesnor, normen som menneskets handlinger kan 
prøves mot, den definitive åpenbarer av trospunkter, og en pålitelig framstilling av 
Guds gjerninger i historien (Sal 119,105; Ordsp 30,5–6; Jes 8,20; Joh 17,17; 1 Tess 
2,13; 2 Tim 3,16.17; Hebr 4,12; 2 Pet 1,20.21).” 

Hva går folk glipp av når de ikke kommer til Skriften i tro? Hvorfor er ikke troen 
blind? Altså: Hvilke gode grunner har vi for vår tro, og hvorfor er tro nødvendig 
når vi har med Bibelens sannheter å gjøre? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 2  /  11. april

TIL ETTERTANKE 

Les fra dokumentet “Metoder for bibelstudium”: 2. Forutsetninger som stammer 
fra Skriften, del a) Opphav, og del b) Autoritet. (“Methods of Bible Study” finner du 
på www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible-interpretation-hermeneutics/
methods-bible-study). 

Bibelen er viktig for vår tro, men i seg selv ville den ikke ha noen virkelig åndelig 
verdi for oss hvis det ikke hadde vært for Den hellige ånds virke i vårt hjerte og sinn 
når vi leser og studerer den.

“I sitt ord har Gud gitt mennesker den kunnskapen som er nødvendig for frelse. 
Skriften skal mottas som en autoritativ, ufeilbarlig åpenbaring av hans vilje. Den er 
karakterens rettesnor, avslører læresetninger og tester vår erfaring. ... Men det fak-
tum at Gud har åpenbart sin vilje for mennesker gjennom sitt ord, har ikke gjort Den 
hellige ånds nærvær og ledelse overflødig. Tvert imot, Frelseren lovte oss Ånden, 
som skulle åpne Ordet for sine tjenere, kaste lys over det og anvende dets læresetnin-
ger. Og siden det var Guds Ånd som inspirerte Bibelen, er det umulig at Åndens lære 
noensinne skulle være i strid med Ordets.” – The Great Controversy, side 9.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvorfor åpenbarer Gud seg selv og sin vilje for oss? Hvorfor trenger vi 

åpenbaring? 
2. Hvordan åpenbarer Gud seg? Gud åpenbarer sider ved seg selv på forskjellig 

vis. Han gjør det mer generelt gjennom naturen, men mer spesifikt gjennom 
drømmer (Dan 7,1), syner (1 Mos 15,1), tegn (1 Kong 18,24.38) og gjennom 
Sønnen Jesus Kristus (Hebr 1,1.2). Har Gud åpenbart seg for deg personlig? 
Fortell.

3. Noen bibelgranskere avviser mange av Bibelens læresetninger som myter. 
Skapelsesberetningen, en bokstavelig Adam og Eva, utvandringen fra Egypt 
og historiene om Daniel er eksempler (fra GT) på ting som avvises. De anses 
bare som oppdiktede historier som skal formidle åndelige sannheter. Slik blir 
det når mennesker setter seg til doms over Guds ord. Hva burde dette si oss 
om hvor farlig en slik holdning er?

4. Gud har åpenbart sin vilje i Bibelen. Likevel vil han ha din hjelp til å utbre sin 
vilje og det glade budskap om frelse i Jesus Kristus alene. Hva slags Gud ser 
folk i deg og din oppførsel?
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11 .  ap r i l

EN ADVENTIST BLANT 10 000
Radenko Melovic (58), Serbia

Universitetet i Beograd med 10 000 studenter på internatet var en stor opplevelse for Radenko 
Melovic fra landsbygda. Det var mye moro og ingen eksamener. For å slippe å bli kastet ut 

av internatet skiftet han fag etter det første året. Det samme gjorde han etter det andre og tredje 
året. Han festet og drakk og var populær. Han ble tillitsmann for studentene.

Det fjerde året kom tragedien. Hans søster døde i barsel. Radenko var knust. Hun hadde vært 
familiens engel. For første gang ba han oppriktig. Hva skulle han gjøre?

Blant 10 000 internatstudenter var det én adventist. Hun het Emilia. Radenko ble kjent med 
henne kort tid etter at han ba. Hun begynte straks å snakke om Gud. Hun inviterte ham med i 
adventistkirken, og han takket ja. Etter møtet ble han stoppet av en ungdomspastor som spurte om 
han ville studere Bibelen. Radenko lovte å komme på tirsdag kveld.

Etter det første bibelstudiet føltes det som han kunne fly. Han hadde hørt ting som slukket en 
tørst han hadde hatt lenge. Radenko fortsatte bibelstudiene. Så kom de til sabbaten. Det kom som 
et sjokk at Bibelen lærte at lørdag var sabbat. Radenko gikk for å snakke med en prest.

«Vi tilber på søndag fordi Jesus sto opp da,» sa presten. Radenko fortalte det til pastoren, som 
sa at Jesu død og oppstandelse ikke hadde forandret loven. Radenko snakket med en annen prest, 
som hørte på ham. «Kirkefedrene bestemte seg for søndag, og jeg tviler ikke på det de lærte,» sa 
presten. Radenko ble forbløffet. «Står kirkefedrene over Bibelen?» spurte han. Presten tidde.

I dag er Radenko 58 år og gift. Hans venn Emilie fra universitetet den gangen ble overrasket 
og glad da hun 30 år senere fikk høre at det frøet hun hadde sådd, hadde båret frukt. Hun hadde 
flyttet ut av internatet etter møtet med Radenko, og de mistet kontakten. Radenko tror at Emilies 
misjonsoppdrag var å fortelle ham om evangeliet.

«Det var et mirakel å finne en adventist blant 10 000 mennesker,» sa han. «Men det var Guds 
svar da jeg ba ham vise meg den rette veien gjennom livet.»

Radenko er en av forstanderne for menigheten Nye Beograd, som får en del av offeret 13. 
sabbat dette kvartalet, så de kan få sitt eget kirkebygg etter å ha delt en bygning med en annen 
adventistmenighet. Takk for at du planlegger et rundhåndet offer 13. sabbat. 

Se Radenko på YouTube: bit.ly/Radenko-Melovic.



Jesus og apostlene  
– deres bibelsyn

18. aprilStudium 3
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Bakgrunnsstoff
Matt 4,1–11; Matt 22,37–40; Luk 24,13–35.44.45; Luk 4,25–27; Apg 4,24–26.

Minnevers
Han sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord 
som kommer fra Guds munn (Matt 4,4).

I vår postmoderne tid har Guds ord stort sett blitt tolket på en måte som stiller 
spørsmål ved både inspirasjon og autoritet. Bibelen oppfattes som forestillinger hos 
mennesker som lever i en relativt primitiv kultur og umulig kan forstå verden slik vi 
gjør i dag. Samtidig blir det overnaturlige enten bagatellisert eller fjernet, og Bibelen 
blir et dokument som ikke er Guds syn på mennesket, men menneskets syn på Gud. 
Resultatet er at Bibelen er blitt irrelevant for mange i en tid med darwinistisk tenk-
ning og moderne filosofi. 

Dette tar vi avstand fra. I NT ser vi den inspirerte måten å betrakte hele Skriften 
på, for her får vi vite hvordan Jesus og apostlene forsto GT. Hva mente de om men-
neskene, stedene og hendelsene som er beskrevet? Hva var deres antakelser og tolk-
ningsmetoder? La oss etterligne dem og deres forståelse i stedet for misforståelsene 
til uinspirerte mennesker. Deres antagelser skaper bare skepsis og tvil om Guds ord.
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DET STÅR SKREVET

Jesu dåp markerte begynnelsen på hans virksomhet. Deretter førte Ånden Jesus ut i 
ødemarken i Judea, der han ble fristet av Satan. 

Les Matt 4,1–11. Hvordan forsvarer Jesus seg mot Satans fristelser i ørkenen? Hva 
kan denne historien lære oss om Bibelen?

Da appetitten fristet Jesus, svarte han: ”Det står skrevet: Mennesket lever ikke av 
brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn” (Matt 4,4). Jesus peker 
på det levende Ordet og dets opphav i Gud. Slik bekrefter han Skriftens autoritet. 
Når Jesus blir fristet med verdens riker og herlighet, svarer han at ”det står skre-
vet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene” (Matt 4,10; Luk 4,8). 
Kristus minner oss om at sann tilbedelse er rettet mot Gud og ingen andre og at 
underkastelse under hans ord er sann tilbedelse. Og på fristelsen om kjærlighet til å 
vise seg og være overmodig, svarer Jesus: ”Det står også skrevet: Du skal ikke sette 
Herren din Gud på prøve” (Matt 4,7; Luk 4,12). .

I alle tre fristelsene svarer Jesus med: ”Det står skrevet.” Han går rett til Guds 
ord i møtet med Satans angrep og bedrag. Dette viser at Bibelen og Bibelen alene er 
rettesnor og grunnlag for vår tro. 

Ja, Bibelen og Bibelen alene var Jesu forsvar mot motstanderen. Jesus er Gud, 
men i sitt forsvar mot Satan, underkaster han seg under Guds ord. 

Det er ikke synsing. Det er Skriftens enkle, men dype ord. Hos Kristus har Guds 
ord den høyeste autoritet og den største kraft. Hans virke innledes med et bestemt 
grunnlag og fortsetter å bygge videre på Bibelens pålitelighet.

Hvordan kan vi bli like avhengige av og lydige mot Guds ord?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JESUS OG LOVEN

Les Matt 5,17–20; Matt 22,29 og Matt 23,2.3. Hva sier Jesus?

Jesus lærte disiplene lydighet mot Guds ord og loven. Det er aldri snev av tvil om 
Skriftens autoritet og relevans. Nei, for ham var den alltid kilden til guddomme-
lig autoritet. Og til saddukeerne sa han: ”Dere farer vill fordi dere ikke kjenner 
skriftene og heller ikke Guds makt” (Matt 22,29). Jesus lærte at rent intellektuell 
kunnskap om Bibelen og dens lære ikke var nok til å kjenne sannheten eller Herren, 
han som er denne sannheten.

Hva sier Matt 22,37–40 om Jesu syn på Moseloven? 

I sine ord til den lovkyndige oppsummerer Jesus de ti bud som ble gitt til Moses. Vi 
bør merke oss at han fokuserer på loven i GT og opphøyer den. Mange kristne har 
trodd at dette er et nytt bud og at loven i GT erstattes av evangeliet. Men det Jesus 
lærer, bygger på loven i GT. Han hadde avdekket og åpenbart loven mer fullstendig, 
slik at ”på disse to budene hviler hele loven og profetene” (Matt 22,40). Jesus opp-
høyer hele GT når han sier ”loven og profetene”, for dette er en kort måte å omtale 
loven, profetene og skriftene på, alle de tre delene av GT.

”Han viste til Skriften som en urokkelig og absolutt autoritet. Det samme burde vi 
gjøre. Bibelen skal presenteres som den evige, uendelige Guds ord. Den er den siste 
avgjørelsen i alle stridsspørsmål. Den er grunnlaget for all tro.” – Ord som lever 
(2006), side 19, 20 [COL 39]. 

Hvilke alternative autoriteter (familie, filosofi, kultur) kan hindre deg i å under-
kaste deg Guds ord?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JESUS OG HELE SKRIFTEN

Les Luk 24,13–35.44.45. Hvordan bruker Jesus Skriften for å lære disiplene 
evangeliet?

Etter Kristi død var hans etterfølgere forvirret og fulle av tvil. Hvordan kunne det 
skje? Hva betydde det? I dette kapitlet leser vi at Jesus viser seg for dem to ganger, 
først for to på veien til Emmaus, og senere for andre. Ved to anledninger forklarer 
Jesus at alt det inntrufne har oppfylt GT-profetier: ”Og han begynte å utlegge for 
dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene” 
(Luk 24,27). 

”’Det var dette jeg talte om ... at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i 
Moseloven, hos profetene og i Salmene.’ Da åpnet han deres forstand så de kunne 
forstå skriftene,” slo han fast (Luk 24,44-45). 

Legg merke til at Luk 24,27 nevner ”alle skriftene”. Dette blir understreket i det 
andre verset som ‘Moseloven, ... profetene og ... Salmene” (Luk 24,44). Det viser at 
Jesus, Ordet som ble menneske (Joh 1,1–3.14), er avhengig av Skriftens autoritet for 
å forklare hvordan hans livsløp ble forutsagt hundrevis av år tidligere. Ved å vise til 
Skriften som helhet, er Jesus et eksempel for disiplene. Når de gikk ut med evange-
liet, skulle de bruke hele Skriften for å bringe forståelse og kraft til de nyomvendte 
over hele verden. 

Legg også merke til at Jesus sier at ”jeg har fått all makt i himmelen og på 
jorden”. Men denne makten er forankret i Faderen og hele guddommen, for han sier 
også: ”Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens 
og Den hellige ånds navn.” Så kommer ordene: ”og lær dem å holde alt det jeg har 
befalt dere” (Matt 28,18-20). Hva er det Jesus lærer og befaler? Læren bygger på hele 
Skriften. Han kom i kraft av ordets profetiske autoritet, og det var i oppfyllelse av 
Skriftens profetier at han underkastet seg sin Far. 

Jesus godtar hele Skriften. Bør vi gjøre det samme? Hvordan kan vi lære å godta 
hele Skriftens autoritet, også når vi innser at ikke alt nødvendigvis gjelder oss i 
dag? Snakk sammen om dette på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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JESUS OG BIBELENS OPPHAV OG HISTORIE

Jesus lærte at Bibelen er Guds ord i den forstand at det den sier, er et uttrykk for 
det Gud sier. Den har sitt opphav hos Gud og inneholder den høyeste autoritet for 
livets mange sider. Gud arbeidet gjennom historien for å åpenbare sin vilje for oss i 
Bibelen.

I en samtale med fariseerne siterer han Moses. Han sier at ”Skaperen fra begyn-
nelsen av skapte dem og sa: ‘Derfor skal mannen forlate far og mor.’” Jesus sa ikke 
”Skriften sier”, men ”at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem ... og sa.” Slik 
tilskriver han Skaperen det som fortelleren av 1 Mos skrev ned. Her blir faktisk Gud 
betraktet som forfatteren av uttalelsen selv om den ble skrevet av Moses. 

Les disse tekstene: Hvordan oppfattet Jesus Bibelens historiske personer og 
hendelser. 

Matt 12,3.4 

Mark 10,6–8 

Luk 4,25–27

Luk 11,51

Matt 24,38

Jesus oppfatter konsekvent mennesker, steder og hendelser i GT som historiske. Han 
omtaler blant annet skapelsen (1 Mos 1-2), Abel (1 Mos 4), David som spiser skue-
brødet og Elisja som historiske. Han snakker gjentatte ganger om profetenes lidelser 
(Matt 5,12; Matt 13,57; Matt 23,34–36; Mark 6,4). I en advarsel beskriver Jesus også 
Noahs dager: ”I tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, 
helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom 
og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer” (Matt 24,38–39). 
Alt tyder på at Jesus betraktet Guds dom i denne hendelsen som en historisk 
begivenhet. 

Jesus omtaler disse menneskene som virkelige. Hva sier det om Satans bedrag 
når mange, også bekjennende kristne, ofte benekter deres eksistens? Hvorfor 
må vi ikke gå i den fellen?

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 0 29

TorsdagStudium 3  /  18. april

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

APOSTLENE OG BIBELEN

NTs forfattere forholder seg til Bibelen på samme måte som Jesus. I spørsmål om 
lære, etikk og profetienes oppfyllelse var GT Guds autoritative ord. Vi finner ingen-
ting i det de sier eller gjør som motsier noen del av Bibelen, verken dens autoritet 
eller ekthet.

Hva lærer disse versene om apostlenes oppfatning av Guds ords autoritet?

Apg 4,24–26

Apg 13,32–36

Rom 9,17

Gal 3,8 

Legg merke til hvor nært knyttet Skriften er til Guds egen røst. Like før de ble fylt 
med Den hellige ånd, priser disiplene Gud for utfrielsen av Peter og Johannes. I sin 
lovprisning løfter de sin røst og erkjenner at Gud er skaper og at han talte gjennom 
sin tjener David. Det vil si at Davids ord er Guds ord. Paulus siterer David, men 
ordene tilskrives Gud: “Det Gud lovte fedrene” (Apg 13,32; eng. overs.).

I Rom 9,17, der man skulle forvente Gud som subjekt, bruker Paulus begrepet 
“Skriften” og sier: ”For Skriften sier til farao.” Han kunne ha skrevet: ”For Gud sier 
til farao.” I Gal 3,8 brukes subjektet ”Skriften” i stedet for ”Gud” og viser hvor nært 
Guds ord er knyttet til Gud selv. 

NTs forfattere er samstemt i sin tillit til GT som Guds ord. NT siterer GT hundre-
vis av ganger. En forsker har laget en liste med 2688 henvisninger, 400 fra Jesaja, 
370 fra Salmene, 220 fra 2. Mosebok, og så videre. Hvis man også skulle ta med 
hentydninger, temaer og bilder, ville antallet øke sterkt. Bøkene er fulle av hen-
visninger til GTs profetier, ofte innledet med ordene ”det står skrevet” (Matt 2,5; 
Mark 1,2; 7,6; Luk 2,23; 3,4; Rom 3,4; 8,36; 9,33; 1 Kor 1,19; Gal 4,27; 1 Pet 1,16). 
Alt dette bekrefter at Jesu og apostlenes lære bygger på GT. 

Hva burde disse eksemplene si oss om hvor farlig det er å ville redusere vår tillit 
til Skriftens autoritet?

______________________________________________________________________________________________________________
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Til ettertanke 

Les ”Ungdomsår i Nasaret” og ”I fristelsens ødemark” i Alfa og Omega, bind 4, side 
49–55 og 88–97 [DA 68–74 og 114–123]

”Mennesker mener de er klokere enn Guds ord, ja klokere enn Gud. I stedet for å ha 
føttene plantet på det faste grunnlaget og prøve alt mot Guds ord, prøver de ordet 
mot sine egne ideer om vitenskap og natur, og hvis det ikke ser ut til å stemme over-
ens med deres vitenskapelige ideer, avviser de det som utroverdig.” – Signs of the 
Times, 27. mars 1884, side 1. 

“De som blir best kjent med Guds visdom og hensikter slik det er åpenbart i hans 
ord, blir menn og kvinner med åndskraft, og de kan bli effektive i arbeidet sammen 
med den store læreren, Jesus Kristus ... Kristus har gitt sitt folk sannhetens ord, og 
alle er kalt til å gjøre verden kjent med dem. ... Det finnes ingen helliggjørelse uten-
for sannheten, ordet. Så det er viktig at alle forstår det!” – Fundamentals of Chris-
tian Education, side 432. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  Jesus, evangelistene og Paulus behandlet GT som Guds ord. Hva burde dette 

si oss om hvorfor mange av dagens oppfatninger av Skriften er feil og hvorfor 
vi ikke bør falle for disse argumentene, uansett hvem som lærer dem?

2.  Her er noen eksempler på ting som mange moderne forskere benekter. De 
avviser skapelsen på seks bokstavelige dager og aksepterer i stedet milliar-
der av år med evolusjon. De avviser en syndfri Adam i en fullkommen verden. 
De avviser en verdensomspennende vannflom. Noen nekter for at Abraham 
har eksistert. Noen avviser historien om utgangen fra Egypt. Noen avviser 
Jesu mirakler, også hans oppstandelse. Noen avviser tanken om profetier 
om fremtiden der profeter forutsier hendelser århundrer eller årtusener før 
det skjer. Hva burde dette si oss om hva følgene blir av å begynne å tvile på 
Skriftens autoritet og ekthet? Og hvordan kan vi prøve å hjelpe disse men-
nesker til å få en klar forståelse av sannheten?

3.  Se på spørsmålet på slutten av tirsdagens avsnitt: Hvordan forstår vi at hele 
Skriften kan være inspirert, også det som ikke nødvendigvis er aktuelt for 
oss i dag?



M ISJONSFORTELLING

B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 0 31

18 .  ap r i l

TILBAKE TIL SKOLEBENKEN
Daniela Marinkovic (41), Serbia

Daniela Marinkovics foreldre hadde bare ungdomsskolen og drømte om at datteren skulle 
studere. Men Daniela ville ikke. «Det er ikke opp til dere,» sa hun. «Det er mitt liv.» Likevel 

begynte hun å studere russisk i Beograd. Men det var ikke førstevalget hennes, og hun sluttet etter 
kort tid.

20-åringen fikk jobb på telefonavdelingen hos et internasjonalt kommunikasjonsselskap. Ikke 
lenge etter ble hun gift med en annen adventist og slo seg ned. Men arbeidet kjedet henne. Det ble 
en tredemølle.

29 år gammel fikk hun en sønn. Hun tok tre års barselpermisjon. I den tiden begynte hun å 
angre at hun sluttet på universitetet. Sommeren før barselpermisjonen tok slutt besøkte de hennes 
far og hans nye kone i Makedonia. Stemoren var psykolog og oppmuntret Daniela til å gjenoppta 
studiene.

Daniela søkte om opptak på psykologistudiet i Beograd, og forberedte seg på opptakseksamen. 
Men den var på lørdag, og universitetet ville ikke endre datoen for en enkelt student. Daniela 
nevnte problemet for en slektning. «Det er da ikke så vanskelig,» sa slektningen. «Søk deg inn på 
et universitet som ikke har opptaksprøve på lørdag. Etter et år kan du søke deg over til universite-
tet i Beograd.»

Daniela fant et universitet i Novi Sad som hadde opptakseksamen på fredag. Hun besto, og 
fikk et travelt år. Hun hadde to fridager i uken. Lørdag var hun i kirken og mandager var hun på 
universitetet. De andre dagene arbeidet hun fra 7 til 15, før hun kjørte til universitetet og studerte. 

Jeg ba hele tiden, en indre kraft holdt meg i gang og gjorde at jeg fikk et utmerket resultat. 
Etter ni måneder ble 10 prosent av staben på telekommunikasjonsselskapet oppsagt, og Daniela 
var en av dem. Hun så det som en velsignelse. Nå fikk hun også fullt stipend, og hun fant en som-
merjobb i Tyskland. 

Daniela fikk en MA i psykologi i 2018. I dag er hun 41 år og arbeider med flyktningkvinner 
for ADRA i Beograd. «Jeg er så glad for jobben. Den er dynamisk og kreativ.»

En del av offeret 13. sabbat dette kvartalet går til å hjelpe adventkirken i Nye Beograd å få sitt 
eget kirkebygg. Nye Beograd ligger nær Beograd. Takk for at du planlegger et rundhåndet offer 
13. sabbat. 

Se Daniela på YouTube: bit.ly/Daniela-Marinkovic.
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Bibelen  
– teologiens autoritative kilde
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Bakgrunnsstoff
Mark 7,1–13; Rom 2,4; 1 Joh 2,15–17; 2 Kor 10,5–6; Joh 5,46–47; Joh 7,38.

Minnevers
Til ordet og til vitnesbyrdet! - Dersom de ikke taler i samsvar med dette ord, så 
er det ingen morgenrøde for dem (Jes 8,20, NBK). 

Alle kristne kirker tar Skriften til inntekt for sin lære. Men Skriftens rolle og auto-
ritet er ikke den samme i alle kirkers teologi. Det er stor variasjon i forståelsen av 
Skriftens rolle. Dette er et viktig, men komplisert emne. Vi vil se på fem ulike inn-
flytelsesrike kilder som påvirker vår tolkning av Skriften: tradisjon, erfaring, kultur, 
fornuft og selve Bibelen. 

Disse kildene spiller en betydelig rolle i alle teologier og alle menigheter. Vi 
tilhører vi ulike tradisjoner og kulturer som påvirker oss. Alle har opplevelser som 
former vår tenkning og påvirker vår forståelse. Alle må tenke og evaluere ting. Vi 
leser alle Bibelen og bruker den til å forstå Gud og hans vilje. 

Hvilke av disse kildene, eller kombinasjoner av dem, får det siste ordet når vi 
tolker Bibelen, og hvordan brukes de i forhold til hverandre? Vår prioritering av 
kildene gir veldig ulike resultater, og det vil avgjøre retningen for hele vår bibel-
forståelse.
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TRADISJON

Tradisjoner er ikke noe galt i seg selv. De gir hverdagens gjentakelser en viss rytme 
og struktur. De kan hjelpe oss å holde kontakten med våre røtter. Derfor er det ikke 
rart at tradisjon også spiller en viktig rolle i troen. Men det er også farer knyttet til 
tradisjoner.

Hva lærer Mark 7,1–13 om Jesu reaksjon på noen menneskelige tradisjoner? 

Den tradisjonen Jesus konfronterte, ble nøye overlevert fra lærer til elev. På Jesu tid 
hadde den fått sin plass ved siden av Skriften. Men tradisjoner har en tendens til å 
vokse over tid og ta inn i seg stadig mer som ikke var en del av Guds opprinnelige 
ord og plan. Disse tradisjonene – som blir støttet av respekterte “eldste” (se Mark 
7,3.5), det jødiske samfunnets religiøse ledere – er ikke jevnstilt med Guds bud (se 
Mark 7,8–9). De var menneskers overleveringer, og til slutt satte de “Guds ord ut av 
kraft” (Mark 7,13). 

Les 1 Kor 11,2 og 2 Tess 3,6. Hvordan skiller vi mellom Guds ord og tradisjoner? 
Hvorfor er det et viktig skille? 

Guds levende ord gir oss en ærbødig og trofast holdning til Ordet selv. Denne 
trofastheten skaper en viss tradisjon. Men vår trofasthet må være mot den levende 
Gud som har åpenbart sin vilje i Skriften. Dermed inntar Bibelen en unik plass som 
overgår alle menneskelige tradisjoner. Bibelen står høyere og over alle tradisjoner, 
også de gode. Tradisjoner som vokser ut av vår erfaring med Gud og hans ord, må 
hele tiden testes mot Skriften. 

Hva foretar vi oss som en kirke som kan kalles “tradisjoner”? Hvorfor er det alltid 
viktig å skille dette fra bibelsk lære? Snakk med gruppen om dette på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ERFARING 

Les Rom 2,4 og Tit 3,4.5. Hvordan opplever vi Guds godhet, tålmodighet, tilgi-
velse, godhet og kjærlighet? Hvorfor er det viktig at vår tro ikke bare er abstrakt, 
intellektuell kunnskap, men noe vi opplever? Og hvordan kan våre opplevelser 
komme i konflikt med Bibelen og til og med villede oss i vår tro? 

Erfaring er en del av vår eksistens. Det påvirker følelsene og tankene våre. Gud har 
laget oss slik at vårt forhold til hans skaperverk, og til Gud selv, er sterkt forbundet 
med og formes av vår erfaring. 

Gud vil at vi skal oppleve skjønnhet i relasjoner, kunst og musikk og skaperver-
kets underverker, så vel som gleden over hans frelse og kraften i hans løfter. Vår tro 
er mer enn bare lære og rasjonelle beslutninger. Det vi opplever, farger vårt gudssyn 
og forståelsen av hans Ord. Men vi må også innse opplevelsenes begrensninger og 
mangler når det gjelder å kjenne Guds vilje. 

Hvilken advarsel rommer 2 Kor 11,1–3? Hva burde dette si oss om hvor langt vi kan 
stole på det vi opplever?

Opplevelser kan lure oss. Erfaringen må finne sin rette plass. Den må opplyses og 
formes av Skriften og tolkes av den. Noen ganger ønsker vi å oppleve noe som ikke 
er etter Guds ord og vilje. Her må vi lære å sette Guds ord over vår erfaring og våre 
ønsker. Vi bør være på vakt og sørge for at vår erfaring er i harmoni med Guds ord 
og ikke strider mot dets klare lære.

En tro der kjærlighet til Gud og kjærlighet til andre (se Mark 12,28–31) er de vik-
tigste budene, er åpenbart en tro der erfaring er viktig. Hvorfor er det også viktig 
at vi alltid tester vår erfaring mot Guds ord?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KULTUR

Vi tilhører en eller flere kulturer. Alle blir påvirket og formet av kulturen. Tenk på 
hvor mye av GT som er historien om at det gamle Israel ble forført av kulturene 
rundt seg. Hvorfor tror vi at vi er bedre?

Guds ord er også gitt i en spesifikk kultur, selv om det ikke er begrenset til denne 
kulturen. Selv om kulturelle faktorer uunngåelig påvirker vår bibelforståelse, bør vi 
ikke miste av syne at Bibelen også er hevet over kulturelle kategorier som etnisitet, 
makt og sosial status. Dette er én grunn til at Bibelen står over menneskelige kul-
turer og til og med er i stand til å forvandle og korrigere de syndige elementene vi 
finner i alle kulturer.

Les 1 Joh 2,15–17. Hva mener Johannes når han sier at vi ikke skal elske det som er 
i verden? Hvordan kan vi leve i verden og likevel ikke tenke verdslig?

Kulturen er som alle andre sider av Guds skaperverk og påvirkes av synd. Derfor 
står den også under Guds dom. Ja, visse sider av kulturen vår kan stemme veldig bra 
med vår tro, men vi må skille mellom de to. Ideelt sett bør bibelsk tro utfordre den 
eksisterende kulturen og skape en motkultur som er tro mot Guds Ord. Hvis vi ikke 
er forankret i noe som kommer ovenfra, vil vi snart gi etter for det som omgir oss.

“Kristi etterfølgere skal være adskilt fra verden i prinsipper og interesser, men de 
skal ikke isolere seg fra verden. Frelseren omgikk stadig andre, ikke for å oppmuntre 
dem til noe som var mot Guds vilje, men for å løfte dem opp og styrke dem.” – Co-
unsel to Parents, Teachers, and Students Regarding Christian Education, side 323.

Hvilke sider ved kulturen din er i strid med bibelsk tro? Og hvordan kan vi stå fast 
mot det i kulturen som vil ødelegge vår tro?

__________________________________________________________________________________________________________________
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FORNUFTEN

Les 2 Kor 10,5–6; Ordsp 1,7; 9,10. Hvorfor er lydighet mot Kristus i våre tanker så 
viktig? Hvorfor er det å frykte Herren begynnelsen til visdom?

Gud har gitt oss evnen til å tenke og resonnere. All menneskelig aktivitet og alle 
teologiske argumenter forutsetter at vi kan tenke og trekke konklusjoner. Vi går ikke 
inn for en ufornuftig tro. I kjølvannet av opplysningstiden på 1700-tallet fikk men-
neskelig fornuft en ny og dominerende rolle (spesielt i Vesten) som langt overgår vår 
evne til å tenke og trekke riktige konklusjoner. 

Noen mener at all kunnskap er basert på sanseopplevelser, mens andre ser men-
neskelig fornuft som den viktigste kilden til kunnskap. Dette kalles rasjonalisme, og 
er tanken om at sannhet ikke er sensorisk, men intellektuell og avledet fra fornuften. 
Med andre ord finnes det visse sannheter, og bare fornuften kan fatte dem. Dette 
gjør menneskets fornuft til prøven på og normen for sannhet. Fornuften ble den nye 
autoriteten som alt annet måtte bøye seg for, også kirkens autoritet og til og med 
Bibelens autoritet som Guds ord. Alt som ikke var en selvfølge for fornuften, ble 
forkastet, og det ble reist tvil om dets legitimitet. Slik forholdt de seg til store deler 
av Skriften. Guds mirakler og overnaturlige handlinger, f.eks. Jesu oppstandelse, 
jomfrufødselen eller skapelsen på seks dager ble ikke lenger betraktet som sanne og 
pålitelige.

Men vi bør huske at til og med våre fornuftsevner er påvirket av synd og må leg-
ges inn under lydigheten mot Kristus. Menneskets forstand er formørket, og frem-
med for Gud (Ef 4,18). Vi må bli opplyst av Guds ord. Siden Gud er vår skaper, er 
ikke vår menneskelige fornuft uavhengig av Gud. Nei, “å frykte Herren er opphav til 
visdom” (Ordsp 9,10; 1,7). Det er først når vi godtar Guds åpenbaring i Skriften som 
høyeste autoritet i vårt liv og er villig til å følge det som står skrevet, at vi kan trekke 
riktige slutninger. 

For lenge siden laget USAs president Thomas Jefferson sin egen versjon av NT 
ved å klippe ut alt som etter hans syn stred mot fornuften. Nesten alle Jesu mi-
rakler ble borte, også oppstandelsen. Hva burde dette si oss om fornuftens be-
grensning når det gjelder å forstå sannhet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BIBELEN

Den hellige ånd, som har åpenbart og inspirert Bibelens innhold, vil aldri lede oss i 
strid med Guds ord eller bort fra Guds ord. For oss har Bibelen en høyere autoritet 
enn menneskelige tradisjoner, erfaring, fornuft eller kultur. Bibelen alene er normen 
som alt annet må testes mot.

Les Joh 5,46–47 og Joh 7,38. Hva sier Jesus er den viktigste kilden til å forstå ån-
delige spørsmål? Hvordan bekrefter Bibelen at Jesus er Messias?

Noen mennesker sier at de har mottatt spesielle ”åpenbaringer” og veiledning fra 
Den hellige ånd, enda det de sier, strider mot Bibelen. For dem står Den hellige ånd 
over Guds ord. Den som avkrefter Guds skrevne og inspirerte ord og unndrar seg 
dets klare budskap, er på farlig grunn og følger ikke Guds Ånd. Bibelen er vårt 
eneste åndelige vern. Bare den er en pålitelig norm for alle spørsmål om tro og 
praksis. 

”Gjennom Skriften taler Den hellige ånd og innprenter sannheten på sinnet. Slik 
avslører han villfarelse og fordriver den fra sinnet. Det er ved sannhetens Ånd som 
virker gjennom Guds ord, at Kristus vinner sitt utvalgte folk for seg selv.” – Alfa og 
Omega, bind 5, side 223 [DA 671].

Vi må aldri tro at Den hellige ånd erstatter Guds ord. Han arbeider i harmoni med 
og gjennom Bibelen for å føre oss til Kristus, og gjør dermed Bibelen til den eneste 
normen for autentisk bibelsk åndelighet. Bibelen inneholder den gode lære (se 1 Tim 
4,6), og som Guds ord er den pålitelig og fortjener å bli trodd. Det er ikke vår opp-
gave å sitte til doms over Skriften. Men Guds ord har rett og myndighet til å dømme 
oss og våre tanker. Den er tross alt Guds skrevne ord. 

Hvorfor er Bibelen en bedre veileder i åndelige spørsmål enn subjektive inn-
trykk? Hva blir følgene når vi ikke aksepterer Bibelen som rettesnor for all lære 
og åndelig erfaring? Hvorfor ville det ende i kaos hvis private åpenbaringer var 
det siste ord i åndelige spørsmål?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les ”Vårt eneste sikre vern” i Alfa og Omega, bind 8, side 100–107 [GC 593–602].

Tradisjon, erfaring, fornuft og Bibelen. Alt dette er med i vår refleksjon omkring 
Guds ord. Det avgjørende er: Hvilken av kildene får det siste ordet i vår teologi? 
Det er én ting å si at en tror på Bibelen, men det er noe annet å la Bibelen påvirke og 
forandre vårt liv ved Den hellige ånds virke. 

Kultur, erfaring fornuft og tradisjon er ikke nødvendigvis av det onde. De blir 
et problem når de motarbeider Skriftens lære. Men det er ofte noe en må forvente. 
Verre er det når de settes over Guds ord. Frafall i gammeltestamentlig og nytesta-
mentlig tid fant ofte sted når ytre påvirkning ble satt høyere enn Guds åpenbaring.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvorfor er det lettere å ta vare på detaljer ved menneskelige tradisjoner enn å 

leve etter ånden i Guds lov: å elske Herren vår Gud av hele mitt hjerte og sjel 
og sinn og min neste som meg selv (se Matt 22,37–40)?

 2. Snakk sammen om svarene på søndagens siste spørsmål. Hvilken rolle bør 
tradisjon spille i menigheten? Hvor ser du velsignelser og utfordringer ved 
religiøse tradisjoner? 

3. Hvordan kan vi sørge for at tradisjoner, uansett hvor gode de måtte være, ikke 
får erstatte Guds skrevne ord som vår endelige norm og autoritet?

4. Anta at noen sier de har hatt en drøm der Herren snakket til ham eller henne 
og sa at søndag er dagen for hvile og tilbedelse i nytestamentlig tid. Hva vil 
du si til det, og hva lærer dette oss om at erfaring alltid må testes med Guds 
ord?

5. Snakk om kulturen som deres menighet tilhører. Hvordan påvirker kulturen 
din tro? Hvilke historiske eksempler har vi på at kulturen har påvirket med-
lemmenes handlinger negativt? Hva kan dette lære oss slik at vi ikke gjør 
lignende feil?
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TO UVENTEDE SØNNER
Halina Pastuszko (65), Polen

Da Halina Pastuszko fikk sin tredje datter, ville hun ikke ha flere barn. 
Men 42 år gammel, da det første barnebarnet ble født, fikk hun vite at hun var i femte 

måned. Legen var redd for at barnet ville bli født ufør på grunn av Halinas alder. Han foreslo 
abort og ga henne et telefonnummer.

Halina dro hjem og ringte, men fikk ikke noe svar. Hun ga opp og gikk tilbake til jobben. 
Imens fikk hennes mann, Wladyslaw, høre at hun hadde prøvd å ringe abortklinikken og skyndte 
seg å oppsøke henne på jobben.

«Det er min beslutning,» sa Halina, «jeg vil ta abort.»
Wladyslaw falt på kne og bønnfalt henne: «Ikke gjør det.»
Halina spurte om han ville forlate henne hvis hun tok abort.
«Nei, jeg forlater deg ikke, uansett hva som skjer.»
Halina ble rørt. «OK, da beholder vi barnet,» sa hun. Tre og en halv måned senere fødte hun 

en velskapt gutt, Adam. 
Halina var glad for barnet, og ville gjøre noe godt. Hun bestemte seg for å bli adventist som 

sin mann. Uten å fortelle ham noe, tok hun bibelstudier. Hun overrasket Wladyslaw ved å bli døpt 
på et leirstevne.

Flere år senere begynte Halina å studere ved adventistenes pastorskole i Polen. I en time hørte 
hun en mann med Downs syndrom fortelle om de handikappedes problemer. Hun bestemte seg 
for å skrive sin avhandling om å ta seg av utviklingshemmede barn. På denne tiden ble hun kjent 
med en ufør tiåring på et barnehjem.

Hun fikk ha ham med hjem i helgene. En søndag kveld ville ikke Dawid tilbake til barnehjem-
met. Han klynget seg til stolen og gråt høyt. Halina gråt også. Hun bestemte seg for å adoptere ham. 

Resten av familien var imot, unntatt Adam, som nå var 12 år. Han skrev et brev til foreldrene. 
«Uansett hvordan Dawid oppfører seg, vil jeg ha ham i familien,» skrev han.

Halina bestemte seg for å slutte i jobben så hun kunne ta seg av Dawid. Hun var godt over 
50 år, men en dommer godkjente adopsjonen. I juli 2009 ble Dawid med hjem. Dawids bein ble 
operert noen måneder senere, men legen sa at han ikke ville kunne gå. Etter fire nye operasjoner 
kan Dawid imidlertid gå. Han er et levende vitnesbyrd for Gud. Folk blir forbløffet over ham, og 
familien deler evangeliet. 

Dawid elsker Bibelen og har pugget flere kapitler. Han liker Salme 23 best. Den summerer opp 
livet hans.

Takk for offeret 13. sabbat i 2017 da Hope Channel Polen fikk bygget studio så de kan for-
midle evangeliet på polsk.

Se Dawid på YouTube: bit.ly/Dawid-Briszke.
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Skriften alene  
– Sola Scriptura
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Bakgrunnsstoff
1 Kor 4,1–6; Tit 1,9; 2 Tim 1,13; Mark 12,10.26; Luk 24,27.44.45; Jes 8,20.

Minnevers
For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. 
Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjer-
tets tanker og planer (Hebr 4,12).

Protestantenes krav om “Skriften alene” (sola Scriptura) opphøyet Skriften til teo-
logiens eneste rettesnor og viktigste kilde. I motsetning til romersk-katolsk teologi, 
som la vekt på Skriften og tradisjonen, understreket protestantene nøkkelordet 
“alene”. Det vil si at Skriften alene er høyeste autoritet i spørsmål om tro og lære.

Det var Bibelen som ga reformasjonen og dens opprør mot Roma dens avgjørende 
kraft og autoritet. Overfor en allegorisk tolkning av Skriften, der mange betydninger 
ble lest inn i bibelteksten, understreket reformatorene betydningen av en gramma-
tisk-historisk tolkning av Bibelen, og la vekten på én tolkning og bokstavelig betyd-
ning av bibelteksten. 

Denne uken vil vi se nærmere på sola Scriptura. Vi skal lære at sola Scriptura 
innebærer noen grunnleggende prinsipper for bibeltolkning som er uunnværlige for 
en riktig forståelse av Guds ord. Som protestanter må vi ha Bibelen som høyeste 
autoritet i lærespørsmål.
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SKRIFTEN SOM RETTESNOR

Fra første stund har adventistene betraktet seg som bokens folk, som bibeltro kristne. 
Vi støtter det bibelske prinsippet om sola Scriptura (ved Skriften alene) i erkjen-
nelse av Bibelens unike autoritet. Skriften alene er rettesnoren for vår teologi og den 
høyeste autoritet for liv og lære. Andre kilder, som religiøs erfaring, menneskelig 
fornuft eller tradisjon, er underordnet Bibelen. Faktisk var sola Scriptura-prinsippet 
ment å beskytte Skriftens autoritet mot avhengighet av kirken og dens tolkning, og 
det utelukket muligheten for at grunnlaget for å tolke den skulle komme fra kilder 
utenfor Bibelen.

Les 1 Kor 4,1–6, spesielt vers 6, der Paulus sier at vi ikke skal ”gå ut over det som 
står skrevet.” Hvorfor er dette så avgjørende for vår tro?

Å ikke gå ut over det som er skrevet, utelukker ikke innsikt fra andre felter, som 
bibelsk arkeologi eller historie. Slike disipliner kan kaste lys over bibelske ting og 
bakgrunnen for skriftsteder, og de kan derfor hjelpe oss med å forstå bibelteksten 
bedre. Det utelukker heller ikke hjelp av andre ressurser, som leksika, ordbøker, 
bibelordbøker og andre bøker og kommentarer. Men for å kunne tolke Bibelen rett, 
må Skriftens ordlyd stå over alle andre hensyn, vitenskaper og hjelpemidler. Andre 
synspunkter må evalueres nøye ut fra Skriften som et hele.

Det vi bekrefter når vi praktiserer sola Scriptura-prinsippet, er at hvis det oppstår 
en konflikt i tolkningen av vår tro, har Skriften alene den myndighet som overgår og 
dømmer enhver annen kilde eller religiøs tradisjon. Vi skal ikke gå ut over eller imot 
det som står i Bibelen. Sann kristendom og overbevisende forkynnelse av evangeliet 
er avhengig av et fast standpunkt på Skriftens autoritet. 

“Skriften alene er den sanne herre og mester over alle skrifter og læresetninger 
på jorden.” – Martin Luther, Luther’s Works, vol. 32: Career of the Reformer II, red. 
Hilton C. Oswald, og Helmut T. Lehmann, bind 32 [Philadelphia, 1999], side 11, 12.

Les Apg 17,10–11. Hva tilfører disse versene det vi sier om Skriftens forrang?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SKRIFTENS ENHET 

Bibelen sier selv at “hver bok i Skriften er innblåst av Gud” (2 Tim 3,16), og at “at 
en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd”, og at ”drevet av Den hellige 
ånd talte mennesker ord fra Gud” (2 Pet. 1,20–21). Med Gud som Bibelens ende-
lige opphav kan vi anta at det er harmoni mellom de ulike delene av Skriften hva de 
viktigste spørsmålene angår.

Les Tit 1,9 og 2 Tim 1,13. Hvorfor er Bibelens enhet viktig for vår tro? 

Bare når den har en indre enhet, en enhet som skyldes at Gud har inspirert den, 
kan Skriften være sin egen tolk. Hvis Skriften ikke hadde en overordnet læremes-
sig enhet, kunne vi ikke finne enighet i læren om bestemte spørsmål. Uten Bibelens 
enhet ville kirken ikke ha hatt noen måte å skille sannhet fra vranglære på eller 
avvise kjetteri. Den ville ikke ha noe grunnlag for å iverksette disiplinærtiltak eller 
rette opp avvik fra Guds sannhet. Skriften ville miste sin overbevisende og frigjø-
rende kraft. 

Men Jesus og Bibelens forfattere tar Skriftens enhet for gitt ut fra dens opphav 
hos Gud. Dette ser vi når de siterer flere GT-bøker som likeverdige og i harmoni med 
hverandre (Rom 3,10–18; her benytter Paulus bibelsitater fra Fork 7,20, Sal 14,2.3; 
5,9; 10,7 og Jes 59,7.8. 

Bibelens forfattere så på Skriften som en udelelig og samstemt helhet der hovedte-
maene videreutvikles. Det er ingen uenighet mellom GT og NT. NT inneholder ikke 
noe nytt evangelium eller en ny religion. GT åpnes i NT, og NT bygger på GT. Slik 
har de to delene et gjensidig forhold; de kaster lys over hverandre.

Skriftens enhet innebærer også at hele Skriften (tota scriptura) bør tas i betrakt-
ning når vi studerer et bibelsk emne, så vi ikke bare bygger på isolerte utsagn.

Hva bør vi gjøre når vi kommer over tekster eller tanker som ser ut til å si imot 
hverandre i Bibelen? Hvordan løser vi problemet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SKRIFTENS KLARHET

Enhver appell til Skriften alene gir liten mening hvis bibeltekstens betydning er 
uklar. 

Les Matt 21,42; Matt 12,3.5; Matt 19,4; Matt 22,31; Mark 12,10.26; Luk 6,3; Matt 
24,15 og Mark 13,14. Hva innebærer Jesu gjentatte henvisninger til Skriften om 
budskapets klarhet?

Bibelens vitnesbyrd er entydig: Det er tydelig nok hva Guds ord lærer. Bibelen er så 
tydelig at den kan forstås av både barn og voksne, spesielt de mest grunnleggende 
læresetningene. Og likevel er det uendelige muligheter for å utdype vår kunnskap 
og forståelse. Vi trenger ingen kirkelig lærestol for at Bibelen skal gi mening. Dens 
grunnleggende læresetninger kan forstås av alle troende. Den forutsetter at vi 
tilhører de troendes presteskap, for tolkningen er ikke overlatt til et kirkelig preste-
skap. Derfor oppfordrer Bibelen oss til å studere teksten selv, for vi er i stand til å 
forstå Guds budskap. 

”Bibelens forfattere viser konsekvent at Skriften skal tolkes etter dens enkle, 
bokstavelige mening, med mindre et klart og åpenbart bilde er ment. ... Det er ikke 
snakk om å fjerne ‘skallet’ (den bokstavelige betydningen) for å komme frem til 
‘kjernen’ (en mystisk, skjult, allegorisk betydning) som bare de innviede kan avdek-
ke.” – Handbook of Seventh-day Adventist Theology [Hagerstown , MD, 2000], side 
65. Nei, Bibelens klarhet gjelder språket, betydningen og ordene, fordi forfatterne 
har en bestemt sannhet for øye. Det er ikke subjektive, ukontrollerte bibeltekster som 
kan tolkes på mange måter. 

Likevel vil vi iblant komme over tekster og tanker som vi ikke riktig forstår eller 
fatter. Det er jo Guds ord, og vi er bare syndige mennesker. Likevel er Ordet klart 
nok når det gjelder det vi virkelig behøver å vite og forstå, spesielt om frelsen.

Tenk på en gang da du ikke forsto visse tekster som du senere fikk forklaring 
på. Hva lærte du av dette som kanskje kan hjelpe andre som sliter med noe 
lignende?

__________________________________________________________________________________________________________________
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SKRIFTEN TOLKER SKRIFTEN

Siden Skriften utgjør en enhet, kan den fungere som sin egen tolk. Uten en slik enhet 
kunne ikke Skriften være lyset som åpenbarer sin egen betydning, der én del av den 
tolker andre deler og dermed blir nøkkelen til å forstå beslektede tekster. 

Les Luk 24,27.44–45. Hvordan viser Jesus til Skriften for å forklare hvem han er? 
Hva lærer dette oss om å bruke Skriften? 

Det fine med å la skriftsted tolke skriftsted, er at Bibelen kaster mer lys over sin 
egen betydning. Vi føyer ikke tekst til tekst på en tilfeldig måte for å underbygge 
vårt syn. Nei, vi tar hensyn til sammenhengen som tekstene står i. I tillegg til den 
umiddelbare sammenhengen før og etter det avsnittet vi undersøker, bør vi se på 
konteksten i boken der avsnittet står. Og siden Paulus sier at ”alt som før er skrevet, 
er skrevet for at vi skal lære av det” (Rom 15,4), bør vi studere alt det Skriften sier 
om et bestemt emne. 

“Bibelen er sin egen tolk. Skriftsteder bør sammenlignes med hverandre. De unge 
må lære å se Skriften som et hele og oppdage sammenhengen mellom de forskjellige 
delene. De bør bli kjent med dens store hovedemne: Guds opprinnelige plan med 
verden, hvordan den store konflikten oppsto, og frelsesverket.” – Utdanning for livet, 
side 102 [Ed 190].

Når vi sammenligner skriftsted med skriftsted, er det viktig å studere Bibelen 
grundig. Om mulig bør vi bruke grunnteksten eller iallfall en bibeloversettelse som 
er tro mot betydningen på hebraisk og gresk. Kunnskap om de opprinnelige språkene 
er ikke nødvendig for å få en god forståelse av Bibelen, men det er nyttig når det er 
mulig. Er det ikke mulig, vil tro og bønn idet vi studerer Ordet ydmykt og lærevillig, 
likevel gi gode resultater.

Tenk på en lære, f.eks. de dødes tilstand, der det å fokusere på noen få utvalgte 
tekster kan føre galt av sted hvis vi ser bort fra andre tekster. Hva sier dette om 
hvor viktig det er å finne og lese alt Bibelen sier om et emne for å forstå dens 
lære best mulig? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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SOLA SCRIPTURA OG ELLEN G. WHITE 

Les Jes 8,20. Hvorfor er det alltid viktig å peke tilbake til ”loven og vitnesbyrdet” 
som norm for vår tro og lære? Hva betyr dette for profeter som ikke tilhører Bibelens 
kanon? 

Når vi snakker om sola Scriptura (Skriften alene), blir adventistene konfrontert 
med spørsmålet om hva en skal gjøre med Ellen G. White, som også ble inspirert av 
Gud og fungerte som Guds sendebud. Hva er forholdet mellom skriftene hennes og 
Skriften? 

Selv en flyktig lesning av Ellen Whites skrifter viser at Bibelen var grunnleg-
gende og sentral i all hennes tanke og teologi. Faktisk bekreftet hun gjentatte ganger 
at Bibelen er den høyeste autoritet og den endelige norm og standard for all lære, 
tro og praksis (se Great Controversy side 595). Dessuten støttet hun og kjempet for 
protestantenes prinsipp om sola Scriptura (se The Great Controversy side 9). 

Ifølge Ellen G. White selv var skriftene hennes sammenlignet med Skriften et 
‘mindre lys for å lede menn og kvinner til det større lyset’, Bibelen” (Advent Review 
og Sabbath Herald, 20. januar 1903). Skriftene hennes er ingen snarvei eller erstat-
ning for bibelstudium. ”Du kjenner ikke Skriften. Hvis du hadde gjort Guds ord til 
ditt studium med et ønske om å nå Bibelens norm og oppnå kristen fullkommenhet, 
ville du ikke ha trengt Vitnesbyrdene. Det er fordi du har forsømt å bli kjent med 
Guds inspirerte bok at han har forsøkt å nå deg med enkle, direkte vitnesbyrd.”  
– Testimonies for the Church, bind 2, side 605. 

Som sådan bør hennes skrifter verdsettes. De har samme slags inspirasjon som 
det Bibelens forfattere hadde, men de har en annen funksjon enn Bibelen. Hennes 
skrifter er ikke et tillegg til Skriften, de står under Den hellige skrift. Hun ønsket 
ikke at skriftene hennes skulle stå i stedet for Skriften. Nei, hun viste til Bibelen som 
eneste norm for tro og liv. 

Tenk på den gaven vi har fått i Ellen G. Whites verk. Hvordan kan vi lære å sette 
mer pris på det lyset som kommer fra henne, samtidig som vi setter Skriften over 
alt annet? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

I kapitlet om bibeltolkning i Handbook of Seventh-day Adventist Theology kan du 
lese avsnittene ”The Analogy of Scripture,” ”Scripture Is Its Own Interpreter,” ”The 
Consistency of Scripture” og ”The Clarity of Scripture,” side 64–66. Les kapittel 
20,”Bibelkunnskap og bibelstudium” i Utdanning for livet, side 99–103 [Ed 185–
192]; “The Primacy of the Word” in Selected Messages, 3. bok, side 29–33. 

”De som studerer Bibelen, bør lære å komme til den med et lærevillig sinn. Vi 
skal granske den for å få vite hva Gud sier, ikke for å finne beviser for våre egne 
meninger. Det var Ånden som ga oss Guds ord, og sann kunnskap om Bibelen får vi 
bare med Åndens hjelp. Men skal vi få denne kunnskapen, må vi leve etter den. Vi 
må rette oss etter alt det Guds ord sier. ... Studiet av Bibelen krever at vi er grundige 
og utholdende. Vi må være like seriøse og iherdige når vi leter etter skatter i Guds 
ord som gullgraveren er når han leter etter skatter i jorden.” – Utdanning for livet, 
side 101 [Ed 189].

”Når du lar Bibelen bli din mat og drikke, når du lar dens prinsipper bli byg-
gesteinene i karakteren, vil du bli bedre i stand til å motta veiledning fra Gud. Jeg 
opphøyer det dyrebare ordet for deg i dag. Ikke gjenta det jeg har sagt og si: ‘Søster 
White sa dette,’ og ‘Søster White sa hint.’ Finn ut hva Herren, Israels Gud, sier, og 
gjør så det han befaler.” – Selected Messages, 3. bok, side 33.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvilke vranglærer blir forfektet fordi folk har sett på bare noen få tekster og 

ikke alt det Bibelen sier om et emne? 

2. I Matt 11,11 sa Jesus dette om døperen Johannes: “Sannelig, jeg sier dere: 
Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn dø-
peren Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han.” Her peker 
Jesus på en profet som ikke har noen skrifter i Bibelen, og likevel sa han slikt 
om ham. Hva burde dette si oss om hvorfor en sann profet ikke behøver å ha 
en bok i Bibelen og likevel kan være en sann profet? Hva har dette å si for 
oss?

3. Vi adventister er ikke alene om å hevde Bibelen som vår høyeste autoritet. 
Andre kirker gjør det også. Hvordan kan vi da forklare de motstridende lære-
setningene som andre mener å finne i Bibelen? 
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ETT DÅRLIG VALG
Mariusz Makiowski (55), Polen

Syv fanger var klare til dåp. De hadde sonet to tredjedeler av straffen og oppført seg godt, så 
pastor Mariusz Maikowski fikk lov til å la det skje i Østersjøen. Seks av de syv fangene fikk 

lov til å reise.
Uken etter kom Mariusz og noen menighetsmedlemmer for å ta med fangene på toget. Jurek, 

en annen fange, hadde allerede dratt. Han skulle slutte seg til adventistene på toget, men kom 
ikke.

Den sabbaten ble seks fanger døpt i Østersjøen. Men Jurek kom ikke, og han ble etterlyst. Der-
med kunne han ikke få seg jobb. Han slo lag med kriminelle og fikk med seg lillebroren på 17 år. 
En kveld de to drakk seg fulle i en park i Toru, angrep de en sykepleier som kom forbi på sykkel 
med en pose epler. Hun ble ranet, voldtatt og kvalt. Politiet pågrep dem, og de ble sendt i fengsel.

Historien om Jurek plaget Mariusz i 20 år. Jurek hadde vært så nær å bli døpt. Om han bare 
hadde tatt det toget. 

En dag kom en kvinne i menigheten til Mariusz i Lublin, der han var pastor. Hun sa at søsteren 
var sammen med en tidligere fange som trengte et sted å bo. «Han kjenner Bibelen godt. Kan 
menigheten hjelpe ham?» spurte hun.

Pastoren fikk møte mannen, som het Tomek. Han begynte å komme i kirken og fikk husrom 
hos en adventist. Men Tomek var bitter på Gud. Han ble ofte rasende og forbannet Gud under 
bibelstudier i leiligheten. «Du tror fordi du har en god familie og et godt hjem,» sa Tomek til pas-
toren. «Far og brødrene mine var kriminelle. Mor drakk. Mine storebrødre spyttet i suppen min. 
En voldtok meg jevnlig. Hvordan skal jeg kunne tro at Gud er god?»

Mariusz funderte på hva han skulle si. En dag fortalte han hvordan én feil beslutning kan 
ødelegge et liv. Han fortalte om Jurek. «Han var virkelig nær Gud, Tomek. Men én feil beslutning 
ødela ikke bare hans liv, men også lillebrorens liv.»

Tomek ble hvit i ansiktet og vill i blikket. Pastoren ble redd. De var alene, og Mariusz husket 
at Tomek hadde sittet inne for mord.

Tomek begynte å gråte. «Det er ikke til å tro,» hulket han. «Hva mener du?» sa Mariusz. 
Tomek sa: «Jeg er Jureks lillebror.»

I dag tenker Tomek på dåp og prøver å slutte med drikkingen. Hans innflytelse har fått to 
andre til å ta dåp. Jurek sitter fremdeles inne.

«Deler av denne historien er trist,» sier Mariusz. Men den viser også hva Gud kan gjøre. Tenk 
å treffe Jureks lillebror etter 20 år og få lære ham om Gud.»

Takk for offeret 13. sabbat i 2017, da Hope Channel Polen fikk bygget studio, så de kan for-
midle evangeliet på polsk.

Se Mariusz på YouTube: bit.ly/Mariusz-Maikowski.



9. maiStudium 6

Bakgrunnsstoff
Luk 24,36–45; 1 Kor 12,10; 1 Kor 14,26; Apg 17,16–32; Joh 12,42–43.

Minnevers
Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, 
må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham (Hebr 11,6).

Å lese Bibelen er også å tolke Bibelen. Hvordan gjør vi det? Hvilke prinsipper 
bruker vi? Hvordan takler vi f.eks. de ulike teksttypene? Er det f.eks. en lignelse, en 
profetisk-symbolsk drøm eller en historisk fortelling vi leser? Svaret på et så viktig 
spørsmål som konteksten (sammenhengen) forutsetter en tolkning. 

Iblant bruker noen Bibelen som et orakel: De åpner den tilfeldig for å finne et 
bibelvers de håper vil veilede dem. Men en slik sammenkobling av bibeltekster kan 
gi misvisende resultater. 

Da en mann forlot sin kone for en annen kvinne, fant konen stor trøst i denne tek-
sten: “Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen” (1 Mos 3,15). Ut fra det verset 
var hun trygg på at mannens eventyr ikke ville bli langvarig! 

Enhver tekst uten kontekst blir et påskudd for ens egne tanker. Derfor må vi ikke 
bare lese Bibelen, men tolke den riktig. 

Hvorfor må teksten tolkes?

48 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 0
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UNDERFORSTÅTTE PÅSTANDER

Les Luk 24,36–45. Hva hindret disiplene, som var bevandret i Skriften, i å se hva 
Guds ord betydde, også når profeterte begivenheter hadde gått i oppfyllelse?

Ingen kommer til bibelteksten med et helt åpent sinn. Alle har sin egen historie og 
sine personlige opplevelser som påvirker tolkningen. Disiplene hadde sine egne 
tanker om hvem Messias var og hva han skulle gjøre. Dette bygget de på folkets 
forventninger. Deres overbevisning stengte for en klarere forståelse av bibelteksten. 
Derfor misforsto de både Jesu liv, død og oppstandelse. 

Alle har sitt syn på verden, den høyeste virkelighet, Gud osv. som vi går ut fra 
uten å tenke over det, også når vi tolker Bibelen. Ingen kommer til bibelteksten uten 
egne tanker. For eksempel: Hvis ens verdensbilde utelukker overnaturlige inngrep 
fra Gud, vil en ikke lese og forstå Skriften som en sann og pålitelig beretning om 
hva Gud har gjort i historien. En vil tolke det helt forskjellig fra en som godtar det 
overnaturlige. 

Bibeltolkere kan ikke skille seg helt fra sin fortid, sine erfaringer, forutinntatte 
forestillinger og meninger. Full nøytralitet eller absolutt objektivitet er umulig. 
Bibelstudium og teologisk refleksjon skjer alltid på bakgrunn av forutinntatte tanker 
om verden og Gud. 

Men Den hellige ånd kan åpne opp og korrigere våre begrensede perspektiver 
og forutsetninger når vi leser Skriftens ord oppriktig og med et åpent sinn. Bibelen 
viser om og om igjen at mennesker med forskjellig bakgrunn var i stand til å forstå 
Guds ord og at Den hellige ånd fører oss “til hele sannheten” (Joh 16,13).

Hva er noen av dine forutinntatte oppfatninger om verden? Hvordan kan du legge 
dem inn under Guds ord, slik at det kan omforme tankene dine så de blir mer i 
harmoni med den virkeligheten som Bibelen lærer?

__________________________________________________________________________________________________________________
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OVERSETTELSE OG TOLKNING

GT ble for det meste skrevet på hebraisk, med noen avsnitt på arameisk, mens NT 
ble skrevet på gresk. De fleste behersker ikke disse språkene. Derfor må Bibelen 
oversettes. 

Men alle gode oversettere vet at oppgaven innebærer en slags tolkning. Ord på 
ett språk har ikke alltid et helt tilsvarende ord på et annet. Kunsten og evnen til å 
oversette nøye og deretter tolke tekster kalles ”hermeneutikk”.

Les 1 Kor 12,10; 1 Kor 14,26; Joh 1,41; 9,7; Apg 9,36 og Luk 24,27. I alle disse 
tekstene møter vi tanken om tolkning og oversettelse. I Luk 24,27 leser vi at Jesus 
måtte forklare Skriftens betydning for disiplene. Hva sier dette oss om betydningen 
av å tolke?

Det greske ordet hermeneuo, som vårt ord hermeneutikk kommer fra (bibelsk 
tolkning), er avledet fra den greske guden Hermes. Han var gudenes utsending og 
sendebud, og som sådan skulle han oversette gudenes budskaper for folket. 
Det viktigste når det gjelder hermeneutikk, er at vår eneste tilgang til tekstene er 
gjennom oversettelser (med mindre vi forstår originalspråkene). Heldigvis gjør 
mange oversettelser en god jobb med å formidle betydningen. Vi trenger ikke å 
kunne originalspråket for å forstå Skriftens store sannheter. Men selv med en god 
oversettelse er en riktig tolkning av tekstene viktig (som vi så i Luk 24,27). Dette 
er hermeneutikkens viktigste formål: å formidle tekstenes betydning nøyaktig og 
hjelpe oss å vite hvordan vi kan anvende tekstens lære riktig. Som vi så i Lukas-
teksten ovenfor, var det dette Jesus gjorde. Tenk deg hvordan det må ha vært å ha 
Jesus til å tolke Bibelen! 

Mange har flere oversettelser, men mange andre har bare en enkelt. Hvorfor er 
det viktig å studere Ordet i bønn og prøve å leve etter det, uansett hvilke overset-
telser du har?

__________________________________________________________________________________________________________________
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BIBELEN OG KULTUREN

Les Apg 17,16–32. Paulus prøvde å formidle evangeliet innenfor gresk filosofi og 
kultur. Hvordan påvirker ulike kulturelle bakgrunner vår oppfatning av ulike ideer?

Bakgrunnskunnskap om kulturen i Midtøsten er nyttig for å forstå noen deler av 
Bibelen.” I hebraisk kultur hadde en person ansvar for handlinger han ikke selv 
begikk, men som han tillot å skje. Derfor sier Skriften ofte at Gud har gjort det som 
folk i Vesten ville ha sagt at han tillater eller ikke hindrer i å skje, f.eks. forherdelse 
av faraos hjerte.” –“Methods of Bible Study,” del 4.p. 

Kulturen skaper også viktige hermeneutiske spørsmål. Er Bibelen kulturelt 
betinget, og dermed bare relevant i sin kultur? Eller taler budskapet som ble gitt i en 
bestemt kultur, til alle mennesker, også de som befinner seg utenfor denne kulturen? 
Hva skjer hvis ens opplevelse av egen kultur blir av grunnleggende betydning og 
utslagsgivende for forståelsen av Skriften? 

I Apg 17,26 gir Paulus et interessant perspektiv på noe som ofte blir oversett når 
folk leser denne teksten. Han sier at Gud skapte oss alle av ett blod (1930). Vi er kul-
turelt veldig forskjellige, men bibelsk sett er det et bånd som forener alle mennesker: 
at Gud har skapt oss. Vår syndige natur og behovet for frelse gjelder ikke bare én 
kultur. Alle behøver den frelsen som tilbys i Jesu Kristi død og oppstandelse.

Selv om Gud talte til bestemte mennesker, sørget han for at kommende slekter 
som leste Guds ord, ville forstå at sannhetene ikke bare gjelder i de lokale og be-
grensede omstendighetene som bibeltekstene ble skrevet under. 

Tenk på algebra, som ble oppfunnet i Bagdad på 800-tallet. Betyr det at sannhe-
tene og prinsippene i denne delen av matematikken bare har gyldighet der og da? 
Selvsagt ikke. 

Det samme gjelder sannhetene i Guds ord. Bibelen ble skrevet for lenge siden i 
kulturer som er veldig forskjellige fra vår kultur, men sannhetene i den er like rele-
vante nå som da de ble skrevet. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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VÅR SYNDIGE NATUR

Les Joh 9,39–41 og Joh 12,42–43. Hva hindret folket i å akseptere sannheten i 
Bibelens budskap? Hvilke advarsler kan vi hente fra disse hendelsene?

Det er lett å riste på hodet over religiøse ledere som avviste Jesus til tross for bevis-
ene. Men vi må passe oss så vi ikke skaper en lignende holdning til hans ord. 

Synden har forandret og skadet vårt gudsforhold. Synden påvirker hele vår 
eksistens. Den påvirker også evnen til å tolke Skriften. Det er ikke bare det at våre 
tankeprosesser lett brukes til syndige ting, sinnet og tankene er blitt fordervet av 
synd og ble derfor lukket for Guds sannhet. Dette er kjennetegn på den fordervelsen 
vi kan iaktta når vi tenker: stolthet, selvbedrag, tvil, distanse og ulydighet. 

En stolt person hever seg over Gud og hans ord. Dette er fordi stolthet fører til 
at tolken overvurderer fornuften som sannhetens endelige dommer, til og med 
sannheter som står i Bibelen. Denne holdningen svekker Skriftens guddommelige 
autoritet. 

Noen vil bare lytte til tanker som tiltaler dem, selv om de er i strid med Guds 
åpenbarte vilje. Gud har advart mot selvbedragets farer (Åp 3,17). Synd fremmer 
også tvil, vi vakler og er tilbøyelige til ikke å tro Guds ord. Når utgangspunktet er 
tvil, vil tolkningen av bibelteksten aldri føre til visshet. Tvileren opphøyer seg fort 
til dommer over hva som kan og ikke kan godtas i Bibelen. Det er et farlig utgangs-
punkt.

Vi bør komme til Bibelen i tro og underkastelse, ikke med kritikk og tvil. Stolt-
het, selvbedrag og tvil skaper avstand til Gud og Bibelen og fører til ulydighet og 
manglende vilje til å følge Guds åpenbarte vilje.

Har du noen gang kjempet mot overbevisningen om det du har lest i Bibelen 
– det vil si at den sa du burde gjøre én ting, men du ville gjøre noe annet? Hva 
skjedde, og hva lærte du av opplevelsen?

__________________________________________________________________________________________________________________
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HVORFOR ER TOLKNING VIKTIG?

Les Neh 8,1–3.8. Hvorfor er en klar forståelse av Skriften viktig, ikke bare for den 
enkelte, men for kirken? 

Bibelens viktigste spørsmål er spørsmålet om frelse og hvordan vi blir frelst. For hva 
betyr mer i det lange løp? Hva nytter det hvis vi får alt det verden kan tilby og taper 
vår sjel (Matt 16,26)?

Men kunnskap om Bibelens frelseslære avhenger av tolkningen. Hvis vi kommer 
til Bibelen og tolker den feil, vil vi sannsynligvis trekke falske konklusjoner, ikke 
bare om frelsen, men også om alt det andre Bibelen lærer. Allerede på apostlenes tid 
hadde vranglære krøpet inn i kirken, utvilsomt støttet av feiltolkninger av Skriften.

Les 2 Pet 3,15.16. Hva sier dette om hvor viktig det er å lese Skriften riktig? 

Hvis vi er et bokens folk som ønsker å leve etter Bibelen og Bibelen alene – og vi 
ikke har andre autoritative kilder som tradisjon, trosbekjennelse eller kirken som 
autoritet til å tolke Bibelen for oss – da er spørsmålet om en korrekt hermeneutikk 
viktig, siden vi bare har Bibelen til å fortelle oss hva vi skal tro og hvordan vi skal 
leve. 

Spørsmålet om tolkning av Skriften er avgjørende for kirkens helse både hva 
teologi og misjon angår. Uten en korrekt tolkning av Guds ord kan man ikke 
ha enhet hva tro og lære angår, og dermed er det ingen enighet i kirken om vårt 
misjonsoppdrag. En dårlig og forvrengt teologi fører uvegerlig til en mangelfull 
og forvrengt misjon. For hvis vi har et budskap til verden, men er forvirret når det 
gjelder budskapets mening, vil vi da kunne legge det frem på en god måte for dem 
som trenger å høre det? 

Les de tre englebudskapene i Åp 14,6–12. Hva er de teologiske spørsmålene, og 
hvorfor er en korrekt forståelse av dem viktig for vårt oppdrag?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les Veien til Kristus side 125–136 og fra dokumentet “Methods of Bible Study” del 
1: “Bible Study: Presuppositions, Principles, and Methods”, del 2: “Presuppositions 
Arising from the Claims of Scripture” og del 3: “Principles for Approaching the 
Interpretation of Scripture.” (Methods of Bible Study finner du på www.adventistbi-
blicalresearch.org/materials/bible-interpretation-hermeneutics/methods-bible-study).

”Når du begynner å studere Guds ord, må du legge dine forutfattede meninger og 
oppelskede ideer fra deg. Du kommer aldri til å finne sannheten dersom du stude-
rer Skriften for å forsvare dine egne ideer. Legg disse igjen ved døren og gå med et 
angrende hjerte inn for å høre hva Herren har å si deg. Når en ydmyk sannhetssøker 
sitter ved Kristi føtter og lærer av ham, vil Ordet hjelpe ham til å forstå. Jesus sier til 
dem som i sine egne øyne er for vise til å studere Bibelen: Dere må bli saktmodige 
og ydmyke av hjertet dersom dere ønsker å få en visdom som kan lede dere til frelse. 

Les ikke Ordet i lyset av tidligere meninger, men les det med et sinn som er 
fritt for fordommer. Gransk det nøye og under bønn. Dersom du ved lesningen blir 
overbevist og forstår at de meningene du har nært, ikke er i harmoni med Ordet, 
må du ikke forsøke å få Ordet til å føye seg etter disse meningene. La meningene 
dine føye seg etter Ordet. Du må ikke tillate at det du har trodd eller gjort tidligere, 
skal kontrollere din forståelse. Du må åpne ditt sinns øyne og se de underfulle ting i 
Guds lov. Finn ut hva som står skrevet, og sett så føttene dine på den evige Klippen.” 
– Ung i dag, side 219–220 [MYP 260].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan påvirkes vår bibeltolkning av vårt verdensbilde, vår utdannelse og 

kultur? Hvorfor er det så viktig å være klar over den påvirkningen utenfra som 
vi uvegerlig har med til vår tolkning?

2. Alle er enige om at vi er syndere og påvirkes negativt av synd. Hvordan påvir-
ker synd vår bibellesning? Det vil si: Hva gjør synden mot oss som kan føre 
til at vi tolker Guds ord feil? Hvordan kan f.eks. et ønske om å gjøre noe som 
fordømmes av Bibelen få oss til å lese den på en fordreid måte? På hvilke 
andre måter påvirkes bibeltolkningen av synd?

2. Hvordan kan en bedre forståelse av Bibelens historie og kultur hjelpe oss å 
forstå noen vers i Skriften? Gi eksempler. 
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VENN AV FINLANDS VENNELØSE
Lauri Herranen (60), Finland

Lauri Herranen sto ved en venns grav i Mikkeli i Finland. En blodpropp i hjertet hadde tatt 
veien til hjernen. «Det kunne ha vært meg,» tenkte Lauri. Var det dette han ville? Han husket 

det han hadde hørt om et evig, brennende helvete. Han hadde ingen kristne venner å snakke med, 
og det ble ikke bedre da han fikk diagnosen prostatakreft. Nå føltes døden nær.

Lauri tok mot til seg og snakket med en pastor, som ba for hans synder og fikk ham til å be om 
syndstilgivelse. Noe skjedde under den bønnen. Lauri la sine synder ved korsets fot, og hjertet ble 
fylt med glede. Han begynte å lese i Bibelen. Han oppdaget at Lukas-evangeliet kalte lørdag sab-
bat. Han leste hele Det nye testamentet tre ganger, uten å finne noe om at hviledagen var endret.

Omtrent da så han en avisnotis om en møteserie i Adventistkirken. Et år senere ble han døpt. 
Lauris kone likte det ikke og forlangte skilsmisse. Et par år senere ble Lauri gift med Päivi og 
flyttet til Lahti, der hun var fra.

Lauri ville fortelle om Jesus. Etter mye bønn fikk han tanken om å åpne et spiskammer i Lahti. 
«Finner flest er opptatt av materielle goder. De har ikke tid til Gud. Så hvordan nå dem? Spiskam-
meret er en måte.»

«I Finland er det vanskelig å snakke med andre om personlige ting, spesielt tro,» sa Lauri. 
Bare noen få kom til spiskammeret den første tiden. Men nå, etter fem år, kommer 40 hver man-
dag og onsdag. Spiskammeret har hjulpet hundrevis av mennesker, og minst én er døpt.

Spiskammeret har også appellert til passive adventister. Folk som ikke har vært i kirken på 
mange år, har meldt seg til tjeneste og de har etter hvert blitt en del av menighetslivet.

Lauri er 60 år og har god helse etter en vellykket kreftbehandling. Han frykter ikke døden 
lenger. «Nå er livet i Jesu hånd, og jeg venter på hans komme. Jeg er ikke redd døden.»

Se Lauri på YouTube: bit.ly/Lauri-Herranen.
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Bakgrunnsstoff
5 Mos 32,46.47; 1 Kong 3,6; 4 Mos 6,24–26; 1 Mos 1,26.27; 1 Mos 2,15–23; 15,1–5.

Minnevers
Ta denne lovboken og legg den ned ved siden av paktkisten til Herren deres 
Gud. Der skal den ligge som et vitne mot deg (5 Mos 31,26).

 Det finnes over 6000 språk i verden. Hele Bibelen er oversatt til mer enn 600 språk, 
og NT eller deler av Bibelen er også oversatt til over 2500 andre språk. Det er et stort 
tall. Men det er mindre enn halvparten av verdens språk. 

Ca. 1,5 milliarder mennesker har ikke hele Bibelen oversatt til førstespråket 
sitt. Selv om mye er ugjort, har bibelselskapene sørget for at 6 milliarder mennesker 
kan lese Skriften. 

Og for en velsignelse det er å ha Bibelen på sitt eget språk! Vi tar det ofte 
for gitt og glemmer ikke bare at mange ikke har Bibelen, men også at den lenge ble 
holdt borte fra massene. Takket være boktrykkerkunsten og reformasjonen er det 
ikke lenger slik. De av oss som faktisk har Bibelen, søker å bli fylt med Ånden og 
lære å studere Ordet og bli kjent med den Gud som er åpenbart der. 

Språk, tekst og kontekst
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Studium 7  /  16. mai Søndag

FORSTÅ SKRIFTEN

Les 2 Tim 3,16–17. Hvorfor fikk vi Bibelen?

Bibelen ble skrevet som et vitnesbyrd om Guds handling i historien, hans plan for 
å frelse menneskeheten og for å oppdra oss til all rettferdighet. Herren gjorde dette 
på menneskelig språk og synliggjorde sine tanker med menneskelige ord. Da Gud 
reddet Israel ut av Egypt, valgte han et bestemt folk som skulle formidle budskapet 
hans til alle folkeslag. Han lot folket formidle hans ord på språket deres (hebraisk og 
noe på arameisk, et språk som er i slekt med hebraisk). 

Fremveksten av gresk kultur ga en ny mulighet, slik at NT kunne formidles 
ved hjelp av et verdensspråk. (GT fikk også en gresk oversettelse.) Dette “verdens-
språket” gjorde det mulig for apostlene og urkirken å spre budskapet vidt og bredt 
med ny misjonsiver etter Kristi død. Senere vitner Johannes ”om Guds ord og 
bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett” (Åp 1,2). Slik viser Bibelen 
kontinuiteten i dette inspirerte ”vitnet” og ”vitnesbyrdet” fra Skriftens første forfat-
ter til den siste. 

Les 5 Mos 32,46–47. Hvorfor var det så viktig for Israels barn å ”holde hvert ord i 
denne loven” (5 Mos 32,46), Toraen? Hvordan “forlenger” Guds ord våre dager? Hva 
kan det bety i vår tid?

Noen mennesker har ikke bare fått Bibelen oversatt til morsmålet, de har til og med 
forskjellige versjoner av den på sitt eget språk. Andre har kanskje bare én versjon. 
Men hovedpoenget er uansett å verne om Skriften som Guds ord og følge dens lære.

Hvorfor er det aldri ”tomme ord” (5 Mos 32,47) å adlyde Guds ord og lære barna 
dine det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ORD OG DERES BETYDNING

På alle språk finnes det ord som er så rike og har så dyp betydning at de er vanske-
lige å oversette godt med et enkelt ord til et annet språk. Slike ord krever et bredt 
studium av bruken av dem i Bibelen for fullt ut å forstå betydningen av dem.

Les 1 Kong 3,6; Sal 57,4; Sal 66,20; Sal 143,8 og Mi 7,20. Hvordan strekker Guds 
barmhjertighet og godhet seg ut til hans skapte vesener?

Det hebraiske ordet chesed (barmhjertighet) er et av de rikeste og dypeste ordene i GT. 
Den beskriver Guds kjærlighet, godhet, barmhjertighet og paktsforhold til sitt folk. I 
disse få tekstene har vi sett ham vise ”stor godhet (chesed) mot din tjener David ... Du 
har holdt fast ved din store godhet (chesed)” (1 Kong 3,6). Han skal ”gi meg sin mis-
kunn (chesed) og troskap” (Sal 57,4). Når det gjelder Israel, vil han ”vise troskap mot 
Jakob og miskunn (chesed) mot Abraham” (Mi 7,20). Hele bøker er skrevet om ordet 
chesed for å prøve å fange dybden av Guds nåde og kjærlighet til oss. 

Les 4 Mos 6,24–26; Job 3,26; Sal 29,11; Jes 9,6; 32,17. Hva er den ”freden” eller 
shalom som omtales her? 

Det hebraiske ordet shalom blir ofte oversatt med ”fred.” Men betydningen av ordet 
er mye dypere og bredere enn som så. Det kan oversettes med ”helhet, fullstendighet 
og velvære.” Guds velsignelse og nåde holder oss i en shalom-tilstand, som er en gave 
fra Gud (4 Mos 6,24–26). Derimot skaper Jobs tunge opplevelser en situasjon hvor han 
”ikke får ro” og heller ikke får ”hvile”, for han mangler shalom. I vår hektiske verden 
er det en stor velsignelse å ønske sabbaten velkommen med ordene Shabbat shalom, 
for vårt fellesskap med Gud gir den fred og helhet som livet lengter etter.

Uansett hvilket språk vi bruker – selv uten å kjenne den opprinnelige betydnin-
gen av disse ordene – kan vi oppleve virkeligheten bak ordene så godt det er 
mulig å forstå dem. Hvordan?

__________________________________________________________________________________________________________________
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GJENTAKELSER, ORDMØNSTRE OG BETYDNING

På hebraisk finnes det en rekke måter å uttrykke tanker som forsterker og understre-
ker betydningen av begrepene. I motsetning til europeiske språk har hebraisk ingen 
tegnsetting, så språkets struktur utviklet andre måter å formidle dette på.

Les 1 Mos 1,26–27 og Jes 6,1–3. Hvilke ord gjentas i disse tekstene? Hvordan 
fremheves de gjentatte ordene av ulike begreper som innføres med gjentakelser?

Hebraiske forfattere kunne legge vekt på en viss egenskap hos Gud ved å gjenta den 
tre ganger. Når skapelsesberetningen kommer til det ypperste av Guds skaperverk, 
understreket teksten menneskehetens unike betydning. Begrepet bara’, ‘å skape’, har 
alltid bare Gud som subjekt. Det vil si at bare Gud har makt til å skape uten å være 
avhengig av eksisterende materie. Her beskriver teksten menneskets skapelse: “Og 
Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne 
skapte han dem” (1 Mos 1,27). Legg merke til at ordet ”skapte” forekommer tre 
ganger. Moses la altså vekt på at menneskene er skapt av Gud, og at de også er skapt 
i hans bilde. Ja, han la spesiell vekt på det. 

I Jesajas syn og kall gjentar serafene ordene: “”Hellig, hellig, hellig er Herren 
Sebaot” (Jes 6,3). Det som vektlegges, er at den fantastiske Gud som fyller templet 
med sitt nærvær, er hellig. Vi ser også denne helligheten via Jesajas ord når han står 
foran den allmektige: “Ve meg! Det er ute med meg” (Jes 6,5). Konfrontert med 
Guds hellighet krympet Jesaja seg over sin egen uverdighet. Dette er lenge før vi får 
Paulus’ utlegning om menneskets syndighet og behovet for en frelser (Rom 1–3), 
men allerede her kan vi se Bibelen gi uttrykk for menneskets syndige natur, også i et 
”godt” menneske som Jesaja.

I Dan 3 har vi en repetisjon (med variasjoner) av uttrykket ”statuen som kong 
Nebukadnesar hadde stilt opp” (Dan 3,1.2.3.5.7.12.14.15.18). Denne frasen, eller 
varianter av den, gjentas ti ganger i kapitlet for å understreke at Nebukadnesar 
trosset det bildet Gud hadde åpenbart for ham (Dan 2,31–45). Det blir lagt vekt på at 
mennesket søker å gjøre seg til en gud som skal tilbes i stedet for den eneste sanne 
Gud, som er den eneste som er vår tilbedelse verdig.

__________________________________________________________________________________________________________________
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TEKSTER OG KONTEKSTER 

Skriftens ord opptrer i en sammenheng. De står ikke alene. Et ord har en umiddelbar 
kontekst i en setning, og det er denne enheten vi må forstå først. Så har vi den større 
konteksten i den tekstdelen som setningen inngår i. Dette kan være en del av et 
skrift, et kapittel eller en serie kapitler. Det er viktig å forstå konteksten som ord og 
setninger forekommer i så godt som mulig så vi ikke trekker feil konklusjoner. 

Sammenlign 1 Mos 1,27 med 1 Mos 2,7. Les så 1 Mos 2,15–23. Hvordan skal vi 
forstå ordet adam, det hebraiske ordet for ”menneske” ut fra disse tekstene og 
sammenhengene?

Vi har allerede sett at gjentakelsen av begrepet bara’ i 1 Mos 1,27 signaliserer en 
vektlegging av menneskets skapelse. Nå ser vi at mennesket er definert i konteksten i 
dette verset som ”mann og kvinne.” Dette betyr at det hebraiske uttrykket adam skal 
forstås som en generisk henvisning til menneskeheten. 

Men i 1 Mos 2,7 brukes det samme begrepet adam for å vise at Adam ble formet 
av støvet fra ”jorden” (på hebraisk adamah – legg merke til ordspillet). Her er bare 
mannen Adam nevnt, for Eva blir ikke skapt før senere og på en helt annen måte. Så 
mellom disse to kapitlene ser vi et skille når det gjelder betydningen av adam som 
”menneskehet” (1 Mos 1,27) og mannen Adam (1 Mos 2,7). De senere slektstavlene 
viser at Adam er en person (1 Mos 5,1–5; 1 Krøn 1,1; Luk 3,38) og i forbindelse med 
Jesus, som blir den annen Adam (Rom 5,12– 14). 

Slik ordet Adam forekommer i en bestemt tekst, slik finner vi konteksten for 
skapelsen av Adam og Eva i den større skapelsesberetningen i 1 Mos 1–2. Det er 
dette vi mener med en større tekstenhet. En slik enhet opplyser tolken om ytterligere 
temaer, ideer og utvikling. 1 Mos 2,4–25 har iblant blitt kalt den andre skapelses-
beretningen, men det er faktisk bare tale om en annen vektlegning (se neste uke). I 
begge beretningene får vi imidlertid kjennskap til menneskehetens opprinnelse. 

Mann og kvinne – menneskeheten – er skapt direkte av Gud. Hva sier dette om 
”verdens visdom” (1 Kor 1,20) når den lærer at vi ble til ved en tilfeldighet?

__________________________________________________________________________________________________________________
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BØKER OG DERES BUDSKAP

De største enhetene i Skriften er dens bøker. De ble skrevet for ulike formål og i 
ulike omgivelser. Noen var profetiske budskaper, andre var samlinger, som Salmene. 
Vi har historiske bøker, som 1. og 2. Kongebok, og brev til menigheter, f.eks. de som 
er skrevet av Paulus. 

Når vi skal forstå en boks betydning og budskap, er det viktig å begynne med for-
fatterskap og kontekst. Mange av Bibelens bøker nevner forfatteren. De første fem 
bøkene i GT sies å ha blitt skrevet av Moses (Jos 8,31–32; 1 Kong 2,3; 2 Kong 14,6; 
21,8; Esra 6,18; Neh 13,1; Dan 9,11–13; Mal 4,4). Dette blir bekreftet av Jesus (Mark 
12,26; Joh 5,46–47; Joh 7,19) og apostlene (Apg 3,22; Rom 10,5). I andre tilfeller er 
forfatteren ikke nevnt. (F.eks. blir ikke forfatterne av Ester og Ruts bok nevnt, heller 
ikke de som skrev mange av de historiske bøkene, som Samuel og Krønikebøkene.) 

Les 1 Mos 15,1–5 og 1 Mos 22,17–18. Hvilken betydning har det for oss at Moses 
skrev 1 Mosebok? 

Moses skrev selvfølgelig 2 Mos – 5 Mos etter utvandringen fra Egypt. Men fordi 
1 Mos er historien om Guds handlinger fra skapelsen til patriarkenes tid, er det 
logisk at den ble skrevet før 2 Mos. 

”Etter som årene gikk, mens han vandret omkring med saueflokkene på øde 
steder og grunnet på sitt folks undertrykkelse, tenkte han på Guds handlemåte med 
fedrene og på løftene som var det utvalgte folkets arv, og dag og natt ba han for Is-
rael. Himmelske engler lot det bli lyst omkring ham. Her skrev han Første Mosebok, 
inspirert av Den hellige ånd.” – Alfa og Omega, bind 1, side 240 [PP 251].

I 1 Mos får vi ikke bare høre om vårt opphav, men også om frelsesplanen, eller 
hvordan Gud vil redde syndere. Denne planen blir enda tydeligere med pakten som 
Gud inngår med Abraham. Her lover han å gjøre ham til et stort folk, en ”ætt så 
tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand” (1 Mos 22,17). 

Hvilke andre store sannheter inneholder 1 Mos, sannheter som vi ellers kanskje 
ikke ville ha visst om? Hva sier dette om hvor viktig Guds ord er for vår tro?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les i Alfa og Omega, bind 7: ”Reformasjonens morgenstjerne” side 63–76 [GC 
79–96] og ”Riksdagen i Worms” side 120–142 [GC 145–170]; Les også avsnitt 4.a.–j. 
i dokumentet “Methods of Bible Study,” som du finner her: www.adventistbiblicalre-
search.org/materials/bible-interpretation-hermeneutics/methods-bible-study.

“I sitt ord har Gud gitt mennesker den kunnskapen som er nødvendig for frelse. 
Skriften skal mottas som en autoritativ, ufeilbarlig åpenbaring av hans vilje. Den 
er karakterens rettesnor, avslører læresetninger og tester vår erfaring. ... Men det 
faktum at Gud har åpenbart sin vilje for mennesker gjennom sitt ord, har ikke gjort 
Den hellige ånds nærvær og ledelse overflødig. Tvert imot, Frelseren lovte oss 
Ånden, som skulle åpne Ordet for sine tjenere, kaste lys over det og anvende dets 
læresetninger. Og siden det var Guds Ånd som inspirerte Bibelen, er det umulig at 
Åndens lære noensinne skulle være i strid med Ordets.” – The Great Controversy, 
side 9.

  Spørsmål til drøftelse
1. Uansett hvor mange bibeloversettelser som finnes på språket ditt: Hva 

kan du gjøre for å få mest mulig ut av det du har? Hvordan kan du verne om 
Bibelen som Guds ord og i tro søke å adlyde det den lærer?

2. Tenk på forskjellen mellom hva Guds ord lærer om menneskets opphav (at vi 
ble skapt av Gud på den sjette skapelsesdagen), og hva menneskeheten selv 
lærer (at vi utviklet oss over milliarder av år). Hva burde kontrasten mellom 
de to si oss om hvor viktig det er å holde seg til det Bibelen lærer og hvor feil 
menneskeheten kan ta når den vender seg bort fra Guds ords klare lære? 

3. Hvilke hjelpemidler har du som kan hjelpe deg å forstå Bibelen bedre? Og 
hvis du ikke har noen ekstra hjelpemidler: Hvordan kan du bruke noe av det vi 
har lest denne uken om å tolke Bibelen?

4. Israelittene fikk beskjed om å lære barna de store sannhetene som de hadde 
fått overlevert, og om å fortelle om Guds ledelse i sitt liv (5 Mos 4,9). Det 
er åpenbart godt å gi troen videre, men hva er det med det å undervise og 
fortelle om Guds ledelse i vårt liv som har en tendens til å øke vår egen tro? 
Altså: Hvorfor er det å dele bibelsk sannhet med andre også til fordel for oss 
selv? 
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ATEIST FORTELLER OM JESUS
Riitta-Liisa Peltonen (73), Finland

Esko var 63 og syk da han kom til adventistkirken i Piikkiö. «Det er ikke til meg,» sa han til 
sjefen, Riitta-Liisa Peltonen, da han plukket ut grønnsaker, kjøtt og brød. «Det er til vennene 

mine.» Riitta-Lisa betraktet den fete mannen. Lukten av svette, uvaskede klær. Han hadde store 
leverproblemer etter årelang drikking.

Han var ateist, som så mange i Finland, men kom hver uke for å hente matvarer til ekteparet 
Pasi and Krista. Pasi hadde hatt et taktekkerfirma, men finanskrisen rammet dem hardt, og både 
han og Krista drakk tett. De ble overrasket da Esko kom med mat til dem. «Hvor fikk du tak i 
det?» spurte de. «Kom og se,» sa han. Det gjorde de ikke.

Eskos hund døde. Han ble så nedfor at han ikke orket å leve alene. Han gikk til Pasi og Krista 
for å være der om natten. Krista så at han ba for maten. «Hvordan har det seg at en ateist ber?» 
sa hun. Det hadde hun ikke sett før. Hun bestemte seg for å undersøke denne kirken, og hun fikk 
med seg mannen.

Men først drakk de tett for å få mot til utflukten. De klarte nesten ikke å stå oppreist mens de 
ventet på maten i kirken. De kom tilbake uken etter, og den neste. Krista ble interessert i sangene 
og det medlemmene sa. Hun begynte å komme på sabbaten. Esko la merke til det og smilte. «Nå 
har jeg gjort mitt,» sa han stille. Kort tid etter døde han. Det var høsten 2017.

Krista sluttet med drikkingen og ble døpt. Pasi så forandringen hos henne og overga seg til 
Jesus, han også. «Jeg har funnet troen,» sa han og bestemte seg for å bli døpt på sommerleiren i 
2018.

Pasi og Krista ble aktive i menigheten. Pasi laget mat til spiskammeret i kirken. Alle kunne se 
hvordan han strålte på kjøkkenet. Dagen etter fant Krista ham død på kjøkkengulvet hjemme. Han 
ble 51 år.

Krista er 40 år og aktiv i menigheten. Moren hennes har begynt å komme på sabbatsmøtene. Ti 
mennesker er døpt i de fem årene siden spiskammeret åpnet. Riitta-Liisa takker Gud for alle, men 
Esko er nok den som forbauset henne mest. «Han var ateist og førte likevel sine venner til Jesus,» 
sa hun. Han var så glad da vennene hans begynte å gå i kirken. Han hadde ført noen til et bedre 
liv.»

Se Riitta-Liisa på YouTube: bit.ly/Riitta-Liisa.
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Bakgrunnsstoff
Joh 1,1–3; 1 Mos 1,3–5; 2 Mos 20,8–11, Åp 14,7; Matt 19,3–6; Rom 5,12. 

Minnevers
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyn-
nelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som 
ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys (Joh 1,1–4).

De første kapitlene i 1 Mos er grunnleggende for resten av Skriften. De viktigste 
læresetninger har sitt opphav i disse kapitlene. Her finner vi guddommens natur, idet 
Faderen, Sønnen (Joh 1,1–3; Hebr 1,1,2) og Ånden (1 Mos 1,2) arbeider sammen for 
å skape verden og alt det som er i den, med mennesket som høydepunktet (1 Mos 
1,26–28). Vi blir kjent med sabbaten (1 Mos 2,1–3), det ondes opphav (1 Mos 3), 
Messias og frelsesplanen (1 Mos 3,15), syndfloden (1 Mos 6–9) og pakten (1 Mos 
1,28; 2,2–3.15–17; 9,9–17; 1 Mos 15). Vi får vite om utbredelsen av språk og mennes-
ker (1 Mos 10;11), og blir presentert for slektstavlene som danner rammen for bibelsk 
kronologi fra skapelsen til Abraham (1 Mos 5 og 11). Og i disse første kapitlene, som 
vi skal studere denne og neste uke, ser vi kraften i Guds talte ord (1 Mos 1,3; 2 Tim 
3,16; Joh 17,17), menneskets natur (1 Mos 1,26–28), Guds karakter (Matt 10,29– 
30), ekteskapet mellom en mann og en kvinne (1 Mos 1,27–28; 1 Mos 2,18.21–25), 
forvaltning av jorden og dens ressurser (1 Mos 1,26; 2,15.19) og løftet om en ny 
skapelse (Jes 65,17; 66,22, Åp 21,1).

Skapelsen: Første Mosebok 
som grunnlag – del 1
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I BEGYNNELSEN

Les 1 Mos 1,1. Hvilke dype sannheter åpenbares her? 

Bibelen åpner med de mest opphøyde og dype ord, ord som er enkle, men som viser 
seg å inneholde en uendelig dybde når de studeres nøye. Faktisk blir de største 
filosofiske spørsmål (hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvordan vi kom hit) besvart i 
Bibelens første setning. 

Vi er til fordi Gud skapte oss på et bestemt tidspunkt i fortiden. Vi har ikke 
utviklet oss fra ingenting. Vi ble heller ikke til ved en tilfeldighet, uten plan og mål, 
slik mye av vår tids vitenskapelige modeller om vårt opphav lærer. Darwinistisk 
evolusjon er i strid med Skriften, og forsøk på harmonisere den med Bibelen virker 
umulig. 

Vi ble også skapt av Gud på et bestemt tidspunkt: ”i begynnelsen”. Dette må bety 
at Gud eksisterte før denne begynnelsen. Det vil si at han var til før tiden ble skapt 
og uttrykt i det daglige kretsløpet ”kveld og morgen” og i måneder og år, som alle 
skyldes jordens forhold til solen og månen. Denne absolutte begynnelsen støttes av 
andre skriftsteder som også bekrefter hvordan Guds skaperverk ble til (Joh 1,1–3).

Les Joh 1,1–3 og Hebr 1,1.2. Hvem var den aktive i skapelsen? Tenk på hva det vil 
si at han også døde på korset.

Bibelen lærer at Jesus utførte skapelsen. “Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke 
noe blitt til” (Joh 1,3). Ved Jesus “skapte han verden” (Hebr 1,1.2). Fordi alt har sitt 
opphav i Jesus i begynnelsen, kan vi ha håp om at han til slutt vil fullføre det han har 
begynt, for han er ”alfa og omega”, ”den første og den siste” (Åp 1,8, Åp 22,13).

Hvilken forskjell gjør det å vite at du ble skapt av Gud? Tenk om du ikke trodde 
det. Hvor annerledes ville ditt syn på deg selv og andre være, og hvorfor?
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SKAPELSESDAGENE

I senere år har det vært en tendens til å se skapelsesuken som ikke-bokstavelig, en 
metafor, en lignelse eller også en myte. Dette er en følge av evolusjonsteorien, som 
går ut fra at utviklingen av livet på planeten jorden har tatt lange tidsperioder. 

Hva lærer Bibelen om dette? Hvorfor skal ”dagene” under skapelsen i 1 Mos 1 
forstås som bokstavelige og ikke billedlige dager? 

Les 1 Mos 1,3–5 og 2 Mos 20,8–11. Hvordan brukes begrepet “dag” her? 

Det hebraiske ordet yôm, eller ”dag” brukes konsekvent om en bokstavelig dag gjen-
nom hele skapelsesberetningen. Ingenting i fortellingen om skapelsen tyder på at noe 
annet enn en bokstavelig dag var ment, slik vi forstår en dag i dag. Noen lærde som 
ikke tror dagene var bokstavelige, innrømmer at forfatterens hensikt var å skildre 
bokstavelige dager.

Det er interessant at Gud selv velger dette navnet på den første tidsenheten (1 Mos 
1,5). Yôm, eller dag, er forklart med uttrykket ”og det ble kveld og det ble morgen” 
(1 Mos 1,5.8 osv.). Begrepet brukes i entall, ikke flertall, og betyr en enkelt dag. 

Dermed skal de syv skapelsesdagene forstås som en komplett tidsenhet innledet 
av tallordet ekkad (”en”) fulgt av vanlige tall (andre, tredje, fjerde osv.) Dette møn-
steret viser til dager som danner en rekke og kulminerer med den syvende dagen. 
Ingenting i bruken av ordene eller i selve tekstformen tyder på at det skal være mel-
lomrom mellom dagene. De syv skapelsesdagene er syv dager som våre dager i dag.

Dessuten ble dagens bokstavelige natur tatt for gitt da Gud skrev det fjerde budet 
med sin egen finger. Dette viser at grunnlaget for den syvende dag som sabbat er 
skapelsesukens syv dager. 

Skapelsen i begynnelsen er ikke den eneste i Bibelen. Vi har også gjenskapel-
sen ved Jesu annet komme, når Gud vil gjøre det dødelige udødelig ”brått, på et 
øyeblikk, ved det siste basunstøt” (1 Kor 15,52). Men hvis Gud kan gjøre dette 
på et øyeblikk ved gjenskapelsen, hvorfor skulle han da bruke milliarder av år på 
skaperverket i første omgang, slik teistisk evolusjon lærer?
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SABBATEN OG SKAPELSEN

I dag er sabbaten under press i det sekulære samfunn og i religiøse grupper. Dette 
ser man av arbeidsplanene hos globale selskaper, i forsøket på å endre kalenderen i 
mange land som utpeker mandag som ukens første dag og søndag som den syvende 
dagen og av det nye pavelige rundskrivet om klimaendringer som kaller sabbaten på 
den syvende dag ”den jødiske sabbaten” og oppfordrer verden til å holde en hvile-
dag for å redusere den globale oppvarmingen (pave Francis: Laudato Si’, Vatikanet, 
2015, side 172, 173). 

Les 1 Mos 2,1–3; 2 Mos 20,8–11; Mark 2,27 og Åp 14,7. På hvilken måte er forstå-
elsen av skapelsesuken knyttet til det fjerde bud? Hvordan er dette forbundet med 
de tre englebudskapene?

Bibelen sier: ”Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort” (1 Mos 
2,2). Derfor kan Jesus si: ”Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sab-
baten” (Mark 2,27). Det kunne han si dette fordi han laget eller skapte sabbaten som 
et evig tegn og segl på Guds pakt med sitt folk. Sabbaten var ikke bare for hebreerne, 
men for hele menneskeheten. 

1 Mos peker på tre ting Jesus gjorde etter at han hadde skapt sabbatsdagen. For 
det første “hvilte han” (1 Mos 2,2) og ga oss et eksempel på sitt ønske om å hvile 
sammen med oss. For det andre “velsignet” han den syvende dagen (1 Mos 2,3). I 
skapelsesberetningen blir dyrene velsignet (1 Mos 1,22), og Adam og Eva blir velsig-
net (1 Mos 1,28), men den eneste dagen som blir spesielt velsignet, er den syvende. 
For det tredje ”helliget” Gud den (1 Mos 2,3), eller “gjorde den hellig.” 

Ingen andre dager i Bibelen får disse tre beskrivelsene. De blir gjentatt i det fjerde 
bud, når Gud skriver med sin egen finger og peker tilbake på skapelsen som grunnla-
get for sabbaten (2 Mos 20,11).

En sammenligning av Åp 14,7 og 2 Mos 20,11 viser at sabbatsbudet er grunnla-
get for tilbedelse av Skaperen. Hva har denne direkte koblingen til sabbatsdagen 
med hendelsene i de siste dager å gjøre?
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SKAPELSEN OG EKTESKAPET

Det siste tiåret har det skjedd store endringer i den måten samfunnet og myndighe-
tene definerer ekteskapet på. Mange steder er ekteskap av samme kjønn godkjent. 
Man omstøter tidligere lover som har beskyttet familiestrukturen med en mann og 
en kvinne i sentrum. Dette er en ny utvikling. Den reiser nye spørsmål om ekteska-
pet som institusjon, forholdet mellom kirke og stat og også ekteskapet og familiens 
hellige stilling som definert i Skriften. 

Les 1 Mos 1,26–28 og 1 Mos 2,18.21–24. Hva lærer disse tekstene om Guds ideal 
for ekteskapet? 

På den sjette dag når Gud klimaks i skaperverket, mennesket. Det er fascinerende at 
flertallsformen brukes om Gud i 1 Mos 1,26: ”La oss lage mennesker i vårt bilde.” 
Forholdet mellom personene i den treenige guddommen er preget av kjærlighet, og 
nå skaper Gud det mellommenneskelige forholdet som ekteskapet er her på jorden. 

“I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem” (1 Mos 1,27). 
Adam sier: ”Nå er det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt” (1 Mos 2,23), og 
Adam kaller henne ”kvinne.” I ekteskapet ”skal mannen forlate sin far og sin mor og 
holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp” (1 Mos 2,24).

Skriften sier at dette forholdet skal være mellom en mann og en kvinne som igjen 
stammer fra sin far og mor, også en mann og kvinne. Dette blir ytterligere under-
streket av oppgaven som gis til jordens første foreldre: “Gud velsignet dem og sa til 
dem: ”Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!” (1 Mos 1,28). 
I det femte bud skal barn (avkom) hedre far og mor (2 Mos 20,12). Dette innbyrdes 
forholdet kan bare oppfylles i et heterofilt partnerskap. 

Les Jesu ord i Matt 19,3–6. Hva lærer det oss om ekteskapets natur og hellighet? 
I lys av Jesu ord, og uten å glemme Guds kjærlighet til alle mennesker og at vi 
alle er syndere: Hvordan kan vi være faste og trofaste mot ekteskapets bibelske 
prinsipper?
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SKAPERVERKET, SYNDEFALLET OG KORSET

I Bibelen ser vi en ubrutt sammenheng mellom skapelsens fullkommenhet, syn-
defallet, den lovte Messias og den endelige frelsen. Disse store begivenhetene blir 
grunnlaget for menneskets frelseshistorie. 

Les 1 Mos 1,31; 1 Mos 2,15–17 og 1 Mos 3,1–7. Hva skjedde med Guds fullkomne 
skaperverk? 

Gud erklærte at skaperverket var ”svært godt” (1 Mos 1,31).”Skapelsen var nå 
fullendt. ... Eden blomstret på jorden. Adam og Eva hadde fri adgang til livets tre. 
Ingen plett av synd eller skygge av død skjemte det skjønne skaperverket.” – Alfa og 
Omega, bind 1, side 26 [PP 47]. Gud hadde advart Adam og Eva om at hvis de spiste 
av det forbudte treet, ville de dø (1 Mos 2,15–17). Slangen begynte med et spørsmål 
før han benektet det Gud hadde sagt: ”Dere skal slett ikke dø!” (1 Mos 3,4). Satan 
lovet Eva stor kunnskap og at hun ville bli som Gud. Hun trodde ham selvsagt. 

Hvordan bekrefter Paulus Gud ord i 1 Mos 2,15–17? Les Rom 5,12 og Rom 6,23. 
Hvordan stemmer dette med teistisk utvikling?

I Skriften kan vi se hvor senere bibelske forfattere bekreftet tidligere bibelske utsagn 
og ga ytterligere innsikt. I Rom 5–8 skriver Paulus om synd og frelsens skjønnhet: 
”Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. 
Og slik rammet døden alle mennesker” (Rom 5,12). Et evolusjonistisk perspektiv 
plasserer døden millioner av år før menneskeheten. Denne tanken får følger for 
Bibelens lære om syndens opphav, Kristi død i vårt sted på korset og frelsesplanen. 
Hvis døden ikke har å gjøre med synd, er ikke syndens lønn døden (Rom 6,23), og 
Kristus ville ikke ha hatt noen grunn til å dø for våre synder. Så skapelsen, syn-
defallet og korset henger uløselig sammen. Den første Adam er forbundet med den 
siste Adam (1 Kor 15,45.47). Troen på darwinistisk evolusjon (selv om et eller annet 
gudsbegrep settes inn i prosessen) ville ødelegge kristendommens grunnlag.
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Til ettertanke 

Les i Alfa og Omega, bind 1: ”Da verden ble til”, side 22–30 [PP 44–51] og ”Uken – 
en unik tidsenhet” side 91–96 [PP 111–116].

”Det kumulative beviset, basert på komparative, litterære, lingvistiske og andre 
hensyn, konvergerer på alle nivåer og fører til den entydige konklusjonen at beteg-
nelsen yôm, ‘dag’ i 1 Mos 1 alltid betyr en bokstavelig 24-timersdag.

Forfatteren av 1 Mos 1 kunne ikke ha gitt fyldigere og mer altomfattende uttrykk 
for tanken om en bokstavelig ‘dag’ enn dem som ble valgt.” – Gerhard F. Hasel, 
“The ‘Days’ of Creation in 1 Mos 1: Literal ‘Days’ or Figurative “Periods/Epochs’ of 
Time?” Origins 21/1 [1994], side 30, 31.

Selv de skarpeste hjerner blir forvirret i forsøket på å granske forholdet mellom 
forskning og åpenbaring hvis de ikke blir veiledet av Guds ord. Skaperen og hans 
gjerninger er utenfor deres fatteevne, og fordi slikt ikke kan forklares med naturlo-
ver, blir bibelhistorien betraktet som upålitelig.” – Testimonies for the Church, bind 
8, side 258.

  Spørsmål til drøftelse
1. Se på sitatet fra Ellen G. White ovenfor. Selv i vår tid ser vi ofte det hun skrev, 

også blant bekjennende kristne. I møtet med vitenskapens påstander godtar 
de automatisk vitenskapens påstander fremfor Bibelens beretning. Er ikke 
dette slik hun skrev det, at man da sier at bibelhistorien ”er upålitelig”? 

2. Hvorfor er det umulig å ta Bibelen på alvor og samtidig akseptere teistisk ut-
vikling? Hvis du kjenner en teistisk evolusjonist som påstår seg å være kris-
ten: Hvorfor ikke be ham eller henne om å forklare korset i lys av det Paulus 
skrev (se Rom 5) om den direkte sammenhengen mellom Adams fall og død 
og Jesu kors? Hvilken forklaring får du? 

3. Hvis Bibelen er Guds åpenbaring, åpner ikke da troens øyne seg for den 
større virkeligheten som er uttrykt i Skriften? Hvordan kan kristne mennes-
ker kalles ”trangsynte” når de åpner sinnet for Skriftens sannheter som er 
åpenbart av en uendelig Gud? Et ateistisk, materialistisk syn på verden er 
faktisk mye trangere enn kristendommens verdensbilde.

4.  Hvordan kan vi være tro mot Guds ord og hjelpe dem som sliter med sin sek-
suelle identitet? Hvorfor må vi ikke kaste stein, heller ikke på mennesker som 
er skyldige i synd, som kvinnen som ble grepet i hor?
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DJEVLENE OG DØDEN
Timo Flink (45), Finland

Leena snudde seg til vennene Anneli og Timo under et bibelstudium i leiligheten hennes i 
Raahe. «Noe er galt, la oss be,» sa hun.

De tre studentene falt på kne, og da brøt en høy, mørk skikkelse inn i rommet med kurs for 
Anneli. Hun rygget skrekkslagen da skikkelsen prøvde å gripe henne.

Timo og Leena ba. Da kom en lys skikkelse og jaget ut den mørke. Den mørke sto ved døren 
og ville inn, men fikk ikke lov. Etter litt ga den mørke opp og gikk.

Leena beskrev møtet mellom den mørke og den lyse. Timo hadde bare sett lyse og mørke 
skygger, og Anneli ville ikke snakke om det. Senere fikk de høre at noen hadde begått selvmord 
like ved. «Det var derfor jeg følte noe var galt,» sa Leena.

Anneli sa at hun hadde drevet med spiritisme og fremdeles ble hun plaget av ånder. Men Gud 
var sterkere. Da hun var alene etter angrepet, hadde den lyse skikkelsen kommet og sittet på sen-
gen hennes til det ble lyst. Angrepene stoppet da hun ble døpt. Det var første, men ikke siste gang 
Timo fikk se konflikten mellom Kristus og Satan på nært hold.

Timo sov som regel tungt, men våknet en natt og følte at noen stirret på ham i mørket. «Ikke 
ta dåp,» sa en stemme. Timo var datastudent og skulle døpes i adventistkirken. Han så ikke noe, 
men følte at noen var der. Han ba, og skikkelsen forsvant. Neste dag sa Leena at noen hadde 
begått selvmord nær der han bodde. «Vet du når?» spurte han. Det var da han ble vekket.

Timo ble senere pastor i Adventistkirken. Men han fortsatte å ha opplevelser med det overna-
turlige. 

På ferjen til Sverige sammen med andre pastorer var han urolig om natten. Han fikk ikke sove, 
og følte trang til å be. Da hørte han djevelsk latter. Timo skjønte at noe holdt på å skje, men hva? 
Han ba i to timer.

Ved frokosten kom en eldre pastor bort til ham. «Hva skjedde hos deg i natt?» spurte han. 
«Den hellige ånd ba meg be for deg.» En annen sa: «Jeg våknet og måtte ha frisk luft. Jeg gikk på 
dekk, og der var en mann i ferd med å hoppe på sjøen.»

Pastoren fikk ham til å komme tilbake og snakket ham fra å ta livet av seg. Da de tre sjekket 
tiden, skjønte de at alt hadde skjedd samtidig.

Timo er kommunikasjonsleder for Adventistkirken i Finland, og ser møtene med selvmord 
og det overnaturlige som bevis for konflikten mellom Kristus og Satan. «Det skjer overalt. Men 
Jesus har vunnet. Vi har ikke noe å frykte. Det er fryktelige hendelser, men Jesus beskytter oss. 
Den andre siden kan intet utrette.»

Leena og Anneli er ikke kvinnenes egentlige navn. 
Se Timo på YouTube: bit.ly/Timo-Flink.



30. maiStudium 9

Bakgrunnsstoff
Job 26,7–10; 1 Mos 1–2; 1 Mos 5; 1 Mos 11; 1 Krøn 1,18–27; Matt 19,4–5; Joh 1,1–3.

Minnevers
Himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort 
(Sal 19,2).

Mange store tenkere ble inspirert av Skriften til å utforske Guds skaperverk. Som 
et resultat ble moderne vitenskap født. Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, 
Robert Boyle og andre tidlige forskere mente at arbeidet deres åpenbarte enda mer 
om Guds skaperverk. 

Men etter den franske revolusjon begynte vitenskapen fra 1800-tallet av å gå bort 
fra et teistisk verdensbilde til en forklaring basert på naturalisme og materialisme, 
ofte uten plass for det overnaturlige. Disse filosofiske ideene ble popularisert av 
Charles Darwins Artenes opprinnelse (1859). Siden den tid har vitenskapen i økende 
grad distansert seg fra det bibelske fundamentet, noe som resulterte i en radikal 
tolkning av skapelsesberetningen.

Lærer Bibelen et avleggs, uvitenskapelig syn på kosmologi? Er Bibelens beretning 
lånt fra omkringliggende hedenske nasjoner? Var Bibelen kulturelt betinget av sted 
og tid, eller løfter dens inspirerte natur oss til et syn på opphavet som utgjør et hele 
innen Guds rammer? 

Dette er noe av det vi vil ta opp denne uken.

Skapelsen: Første Mosebok 
som grunnlag – del 2
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EN FLAT JORD? 

Det antas ofte at mange i oldtiden trodde jorden var flat. Men de fleste forsto at 
jorden var rund. Selv i dag hevder noen at Bibelen lærte at jorden var flat.

Les Åp 7,1 og 20,7.8. Hvilken sammenheng står disse versene i? Og lærer de at 
jorden er flat?

Johannes så fire engler “stå ved jordens fire hjørner. De holdt jordens fire vinder 
tilbake” (Åp 7,1). Han gjentok ordet “fire” tre ganger for å forbinde englene med 
kompassretningene. 

Han bruker altså figurativt språk, slik vi gjør i dag når vi f.eks. sier at ”solen går 
ned.” Hvis vi insisterer på en bokstavelig tolkning av disse profetiske tekstene når 
konteksten indikerer en figurativ idé om nord, sør, øst og vest, tar vi tekstene ut av 
sammenhengen og får dem til å lære noe de ikke lærer. Og da Jesus sa: ”fra hjertet 
kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott” 
(Matt 15,19), talte han ikke om menneskets fysiologi eller menneskets bokstavelige 
hjerte. Han brukte et bilde for å understreke et moralsk poeng.

Les Job 26,7–10 og Jes 40,21.22. Hva lærer de oss om jordens natur?

I Job 26,7 er jorden fremstilt som om den henger i verdensrommet: ”Han har spent 
nordhimmelen ut over det øde rom, hengt jorden opp over ingenting.” Jes 40,22 sier: 
”Han troner over jordens krets, og de som bor der, er som gresshopper. Han brer 
himmelen ut som et slør og spenner den ut som et telt til å bo i.” 

Tenk deg at du levde for tusenvis av år siden. Hvilke beviser hadde du for at jor-
den beveget seg? Eller ville det være lettere å tro at den sto stille? Hva ville tyde 
på at den er flat eller rund?
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SKAPELSEN I OLDTIDENS LITTERATUR

Arkeologene har oppdaget tekster fra det Egypt og Midtøsten som inneholder 
historier om skapelsen og syndfloden. Dette har fått noen til å tro at fortellingen i 
1 Mosebok er lånt fra disse kulturene eller avhengig av dem. Men stemmer det? 

Les 1 Mos 1–2,4 og les så disse utdragene fra eposet Atra-Ḫasis: “Da gudene i 
stedet for mennesket / gjorde arbeidet, bar byrdene, / ble gudenes byrde for stor, / 
Arbeidet for hardt, for mye bry /. ... ‘La livmor-gudinnen skape avkom, / Og la men-
nesket bære gudenes byrder!’ ... Geshtu-e, en gud som hadde intelligens, / slaktet 
de i forsamlingen./ Nintu blandet leire / Med sitt kjøtt og blod. ...”- Stephanie 
Dalley: Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others (New 
York, 1989), side 9, 14, 15. Hvilke forskjeller finner du? 

Selv om det er likheter mellom historiene (f.eks. er de første menneskene laget av 
jord), er forskjellene tydeligere. 

(1) I Atra-Ḫasis arbeider mennesket for gudene slik at gudene kan hvile. I 1 Mos 
skaper Gud jorden og alt i den for mennesker som skapelsens høydepunkt, og der-
etter hviler han sammen med dem. I 1 Mos blir mennesker også plassert i en hage og 
oppfordret til å samtale med Gud og ta vare på hans skaperverk – en tanke som ikke 
finnes i Atra-Ḫasis. 

(2) I Atra-Ḫasis blir en undergud drept og blodet hans blandet med jord for å 
danne syv menn og kvinner. I 1 Mos blir Adam først ”formet” av Gud, som gir liv i 
ham, og kvinnen blir senere ”bygget” til å bli hans ”hjelper”. Gud skapte ikke Adam 
og Eva av blod fra en drept gud.

(3) Det er ikke tegn til konflikt eller vold i skapelsesberetningen, slik det er i Atra-Ḫasis. 
Bibelen skildrer en allmektig Gud som gir menneskeheten et verdig formål i en 

fullkommen verden. Denne forskjellen har fått lærde til å konkludere med at dette 
likevel er veldig forskjellige skapelsesfortellinger. 

Noen har ment at skapelses- og syndflodhistoriene ble løselig overlevert ut fra 
hva som egentlig skjedde (derav noen av likhetene), men at de ble forvrengt over 
tid. Under inspirasjon av Den hellige ånd åpenbarte Moses imidlertid hva som 
virkelig skjedde. Hvorfor gjør denne forklaringen bedre rede for likhetstrekkene 
enn tanken om at Moses lånte fra de hedenske historiene?

__________________________________________________________________________________________________________________
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1. MOSEBOK MOT HEDENSKAPET

1. Mosebok er ikke avhengig av gamle hedenske skapelsesmyter, men skrevet på en 
måte som tilbakeviser mytene og distanserer Gud fra dem. 

Les 1 Mos 1,14–19. Hvordan beskrives det som kommer til syne på den fjerde dag, 
og hva er deres oppgave?

Begrepene “sol” og “måne” ble helt sikkert ikke brukt fordi navnene på hebraisk var 
navn på (eller nært beslektet med navnene på) sol- og månegudene i Midtøsten og 
Egypt. Bruken av begrepene ”større lys” og ”mindre lys” viste at de hadde bestemte 
oppgaver,”tegn for høytider, dager og år” og ”skinne over jorden” (1 Mos 1,14.15). 
Teksten viser altså at solen og månen ikke var guder, men skapte gjenstander med 
bestemte oppgaver, omtrent slik vi forstår dem i dag. 

Les 1 Mos 2,7.18–24. Hvordan er Gud nøye forbundet med skapelsen av Adam og 
Eva? 

Alle de gamle mytene fra Midtøsten skildrer menneskets skapelse som en ettertanke, 
et forsøk på å frita gudene for hardt arbeid. Bibelens fortelling om at mennesket 
skal herske over verden som Guds viseregent tilbakeviser denne mytiske tanken. 
Ingenting i skapelsen av mennesker var en ettertanke. Nei, teksten ser dem som 
høydepunktet i skapelsesberetningen og viser enda tydeligere hvor forskjellige de 
hedenske og bibelske beretningene egentlig er.

Første Mosebok er et korrektiv til oldtidens myter. Moses brukte begreper og tan-
ker som ikke kunne forenes med hedenske begreper. Og han gjorde det ved å gi ut-
trykk for Bibelens oppfatning av virkeligheten og Guds rolle og formål i skapelsen. 

For tusenvis av år siden var den bibelske skapelsesberetningen i strid med den 
dominerende kulturen. I dag er den bibelske skapelsesberetningen i strid med 
vår tids rådende kultur. Hvorfor bør det ikke overraske oss?

__________________________________________________________________________________________________________________
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SKAPELSEN OG TIDEN

Les 1 Mos 5 og 11. Hvordan sporer Bibelen menneskets historie fra Adam til Noah 
og fra Noah til Abraham? 

Det er én ting som gjør disse slektstavlene unike i Bibelen: de inneholder tidsele-
mentet, noe som får visse lærde til ganske riktig å kalle dem ”kronogenealogier”. 
De inneholder en sammenflettingsmekanisme med informasjon om etterkommere 
kombinert med tidsspenn, slik at “da Person 1 var x år, fikk han sønnen Person 2. Og 
etter at Person 1 hadde fått Person 2, levde han enda y år og fikk sønner og døtre.” 
1 Mos 5 føyer til standardfrasen,”Person 1s levetid ble z år.” Dette sammenflet-
tingssystemet vil ha forhindret at generasjoner ble sløyfet eller lagt til. 1 Mos 5 og 11 
inneholder en kontinuerlig ættelinje som bekreftes av 1 Krøn 1,18–27, der det ikke er 
flere eller færre generasjoner. Slik tolker Bibelen seg selv. 

I nesten 2000 år har jøder og kristne tolket disse tekstene som historiske og en 
nøyaktig måte å bestemme tiden for syndfloden og jordens alder på, iallfall fra de 
syv skapelsesdagene som er nevnt i 1 Mos 1–2. 

De siste tiårene er det gjort forsøk på å tolke 1 Mos 5 og 11 i tråd med lengre 
tidsaldre, slik visse arkeologiske og historiske data oppfattes å antyde (av feilbarlige 
mennesker). Dette reiser spørsmål om Bibelens pålitelighet. 

Men hvis vi skal forstå Guds tidsbegrep gjennom historien, må vi innse at disse 
to kapitlene er ”både historiske og teologiske og forbinder Adam med resten av men-
neskeheten og Gud med mennesket i tid og rom. 1 Mos 5 og 11,10–26 angir tidsram-
men og den kjeden av mennesker som forbinder Guds folk med det mennesket som 
Gud skapte som høydepunktet for denne planetens tilblivelse på seks dager.” – Ger-
hard F. Hasel: “The Meaning of the Chronogenealogies of 1 Mos 5 og 11,” Origins 
7/2 [1980], side 69. 

Disse GT-tekstene er der av gode og viktige grunner, men hva sier Paulus i 1 Tim 
1,4 og Tit 3,9 som vi må ta ad notam når vi snakker om slike tekster?

__________________________________________________________________________________________________________________
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SKAPELSE I SKRIFTEN

Les disse skriftstedene og skriv ned hvordan hver av disse forfatterne henviste til 
1 Mos 1–11:

Matt 19,4.5

Mark 10,6–9

Luk 11,50.51 

Joh 1,1–3 

Apg 14,15 

Rom 1,20

2 Kor 4,6 

Ef 3,9 

1 Tim 2,12–15

Jak 3,9

1 Pet 3,20 

Jud 11.14

Åp 2,7; 3,14; 22,2.3

Jesus og alle forfatterne i NT omtaler 1 Mos 1–11 som pålitelig historie. Jesus viser 
til det Moses har skrevet og skapelsen av mann og kvinne (Matt 19,4). Paulus bruker 
flere ganger skapelsesberetningen for å underbygge de teologiske poengene han 
uttrykker i brevene. Til de lærde i Athen sa han: “Gud, han som skapte verden og alt 
som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av 
menneskehender” (Apg 17,24). Slik bygget NTs forfattere på 1. Mosebok for å vise 
leseren betydningen av denne bokstavelige begivenheten. 

Les f.eks. Rom 5. Paulus kobler en rekke ganger sammen Adam og Jesus (se Rom 
5,12.14–19). Det vil si at han forutsetter en historisk Adam, noe som kullkastes når 
en evolusjonær opphavsmodell erstatter en bokstavelig lesning av tekstene.

Hvis NTs forfattere, som ble inspirert av Den hellige ånd, og Jesus selv, så på 
skapelsesberetningen som pålitelig historie, hvorfor er det da grunn til å stole 
på feilbarlige menneskers påstander?
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TIL ETTERTANKE 

Les Gerald A. Klingbeil, red.: The Genesis Creation Account and Its Reverberations 
in the Old Testament (Berrien Springs, MI:, 2015).

“Bibelen er den mest omfattende og mest lærerike historieboken menneskene har. 
Den kom rett fra sannhetens kilde, og Gud har bevart den ren gjennom alle tider. 
... Bare her kan vi finne historien om menneskeslekten, usmittet av menneskelige 
fordommer eller menneskelig stolthet.”– Testimonies for the Church, vol. 5, side 25.

“Jeg har fått se at geologi uten bibelhistorie ikke kan bevise noe. Levninger som 
blir funnet i jorden, vitner om at det er mye som skiller seg fra dagens verden. Men 
tiden for deres eksistens, og hvor lang tid de har vært i jorden, kan bare forstås ut fra 
bibelhistorien. Det kan være uskyldig nok å spekulere ut over Bibelens historie, hvis 
antakelsene våre ikke er i strid med Skriftens fakta. Men når mennesker går bort fra 
Guds ord om skaperverkets historie og vil redegjøre for Guds skapende handlinger 
ut fra naturlige prinsipper, er de på usikkerhetens grenseløse hav. Gud har aldri 
åpenbart for dødelige hvordan han fullførte skaperverket på seks bokstavelige dager. 
Hans kreative handlinger er like ufattelige som hans eksistens.” – Spiritual Gifts, 3. 
bok, side 93.

  Spørsmål til drøftelse
1. Vitenskapelige forklaringer om det vi ser her og nå – det som kan tas på, 

høres, ses, testes og etterprøves – er omstridte. Så hvorfor aksepterer så 
mange uten videre enhver vitenskapelig uttalelse om hendelser som angive-
lig fant sted for millioner eller til og med for milliarder av år siden? 

2. Moderne vitenskap fungerer ut fra en antagelse (en tilsynelatende rimelig 
hypotese) om at man ikke kan bruke overnaturlige midler for å forklare hen-
delser i naturen. Det vil si at du ikke kan prøve å forklare f.eks. hungersnød 
ved å påstå at en heks kastet en forbannelse over landet. Men hvilke be-
grensninger har denne tilnærmingen når det gjelder skapelsesberetningen i 
1 Mos? Beretningen skildrer en rent overnaturlig hendelse. Men hvis du auto-
matisk utelukker det overnaturlige som bakgrunn for skapelsen, hvorfor må 
da enhver annen modell du kommer med, nødvendigvis være feil? 
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EN SKJORTE
Glenn Lie (55), Norge

Glenn Lie tok på seg den grønne tennisskjorten og tok T-banetoget. 55-åringen håpet at folk 
ville stirre på ham, og han ble ikke skuffet. En elegant kvinne i 60-årsalderen klarte ikke å ta 

øynene fra skjorten hans med bilde av et fly og teksten «Advent Airlines, Steward Glenn Lie».
Etter noen minutter sa hun: «Unnskyld, men jeg har ikke hørt om det flyselskapet før. Jobber 

du der?» «Ja,» svarte han. «Å, hvor flyr du?» «Vi har bare én destinasjon.» Hun spurte ikke hvor, 
og han sa det ikke. 

Etter en stund spurte hun: «Er det veldig dyrt?» «Nei, billettene er gratis.» Nå ble hun forfjam-
set. «Hva? Hvorfor er de gratis?» Nå var det Glenns tur til å ta en pause. Til slutt sa han: «De er 
gratis fordi de ble betalt for 2000 år siden.»

Kvinnen så forvirret på ham. Så var det som noe som gikk opp for henne. «Å, er det slik.» 
Hun nølte. «Jeg har vanskelig for å tro på himmelen,» sa hun. «Hvorfor det?» spurte Glenn. «Jeg 
hadde negative opplevelser med religiøsitet i oppveksten,» sa hun.

Den visa har Glenn ofte hørt. Folk som avviste kristendommen fordi de opplevde dårlige 
eksempler. Glenn følte at kvinnen lengtet etter noe bedre. 

«Kanskje kan du finne veien ved å lese Bibelen med nye øyne,» sa han. Kvinnen virket lettet. 
Hun talte åpent om tro og tvil de neste 20 minutter. Så reiste hun seg.

«Jeg skal av her,» sa hun. «Takk for praten. Du har gitt meg mye å tenke på. Jeg må undersøke 
ting.»

«Jeg er sikker på at du finner veien. Jeg skal tenke på deg,» sa Glenn.
Glenn går med tennisskjorten så ofte han kan om sommeren. Folk stirrer, og noen ganger fører 

det til samtaler. «Jeg er ikke så modig,» sa Glenn. «Jeg ringer ikke på dørklokker. Det trives jeg 
ikke med.»

Men han er glad i Jesus og vil gjøre sitt. Han er også glad i fly, så han bestilte denne kvalitets-
skjorten fra en nettbutikk i Tyskland. Selskapet tilpasset flyet og navnet for ham.

Glenn vet ikke om noen har funnet Jesus eller adventbudskapet etter å ha sett skjorten. Men 
han vet at Ånden kan bruke den til å starte samtaler. «La oss treffe folk der de er,» sa han. «Det er 
ikke jeg som skal gjøre noen til adventist. Det er Åndens oppgave. Vi skal så, og Gud tar seg av 
høsten.»

Glenn Lie er lærer på Østmarka skole i Oslo, der det er 100 elever i klasse 1-10. Han er tid-
ligere ungdomspastor i Betel, som fikk en del av offeret 13. sabbat i 2017 til et ungdomssenter i 
kjelleren.

Se Glenn på YouTube: bit.ly/Glenn-Lie.
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Bakgrunnsstoff
1 Samuel 17; Jes 36,1–3; Jes 37,14–38; Dan 1 og 5; Matt 26,57–67; Hebr 11,1–40.

Minnevers
Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt (2 Mos 20,2 [også 5 Mos 5,6])

Bibelen er forankret i historien. Bibelhistorien beveger seg fra en absolutt begyn-
nelse da Gud skapte alle ting til et endelig mål da han vil gjenreise jorden ved sitt 
andre komme. 

Skriftens historiske natur er et kjennemerke som skiller den fra andre religioners 
hellige bøker. Bibelen forutsetter en Gud som griper personlig inn i historien, den 
prøver ikke å bevise at Gud er til. I begynnelsen taler Gud, og livet blir til på jorden 
(1 Mos 1,1–31). Han kaller Abram ut av Kaldea. Han utfrir sitt folk fra trelldommen 
i Egypt. Han skriver de ti bud på steintavler med sin egen finger (2 Mos 31,18). Han 
sender profeter. Han sender dommere. Han kaller folk til å leve og dele hans lov og 
frelsesplan med andre folk. Til slutt sender han sin Sønn Jesus Kristus til verden. 
Slik deler han for alltid historien i to. 

Denne uken skal vi se på noen av de viktigste spørsmålene i historien slik de er 
beskrevet i Bibelen, og også på noen av de arkeologiske bevisene som bidrar til å 
underbygge bibelhistorien.

Bibelen som historie
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DAVID, SALOMO OG MONARKIET

Tiden under David og Salomo er gullalderen i Israels historie. Men hva om David 
og Salomo ikke har levd, slik noen har hevdet? Hva om deres rike ikke var så stort 
som Bibelen beskriver, som noen også har hevdet? Uten David ville ikke hoved-
staden Jerusalem ha eksistert (2 Sam 5,6–10). Uten David ville det ikke være noe 
tempel bygget av sønnen Salomo (1 Kong 8,17–20). Og uten David ville det ikke 
være noen fremtidig Messias, for det er gjennom Davids linje at en Messias blir lovet 
(Jer 23,5.6; Åp 22,16). Man måtte omskrive israelittens historie fullstendig. Men det 
er denne historien, slik vi finner den i Skriften, som gir Israel og kirken den unike 
rollen og oppgaven de har. 

Les 1 Sam 17 Hvordan gir Gud Israel en avgjørende seier? Hvem blir brukt til denne 
seieren? Hvor finner seieren sted?

Legg merke til den nøyaktige geografiske beskrivelsen av kamplinjene i 1 Sam 17,1–
3. Khirbet Qeiyafa ligger på åsene der den israelittiske leiren lå som er beskrevet i 
dette kapitlet. Nyere utgravninger der åpenbarte en massivt befestet garnisonsby fra 
Sauls og Davids tid, med utsikt over dalen. To samtidige porter ble gravd ut. Siden 
de fleste byene i det gamle Israel bare hadde én port, kan dette bidra til å identifisere 
stedet som Shaaraim (1 Sam 17,52), som på hebraisk betyr ”to porter”. 

Hvis det er tilfelle, har vi lokalisert denne gamle bibelske byen for første gang. I 
2008 og 2013 ble det funnet to inskripsjoner som mange mener er den eldste hebra-
iske innskriften som noen gang er funnet. Den andre inskripsjonen nevner navnet 
Esjbaal, det samme navnet som en av Sauls sønner (1 Krøn 9,39).

I 1993 avdekket utgravningene i byen Tel Dan en monumental inskripsjon skrevet 
av kong Hasael av Damaskus. Den omtaler hans seier over ”kongen av Israel” og 
kongen av ”Davids hus.” Dette er den samme måten som Davids dynasti er beskre-
vet på i Bibelen, og det er sterke arkeologiske bevis på at David har eksistert, akkurat 
som Bibelen sier.

Tenk gjennom hva det ville bety for vår tro hvis kong David ikke hadde eksistert, 
slik noen sier?

__________________________________________________________________________________________________________________
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JESAJA, HISKIA OG SANKERIB 

Les Jes 36,1–3 og Jes 37,14–38. Hvordan redder Gud sitt folk i denne beretningen 
om et massivt assyrisk felttog mot Juda? 

I 701 f.Kr. går Sankerib til krig mot Juda. Skriften forteller om tragedien. Sankerib 
har selv skildret det på flere måter. I sine historiske annaler i hovedstaden Ninive 
skryter han: “Jeg beleiret og inntok 46 av hans [Hiskias] sterkt befestede byer og 
utallige mindre landsbyer rundt dem.” I Sankeribs slott i Ninive feirer han seieren 
ved den jødiske byen Lakisj ved å dekke veggene i et sentralt rom i slottet med reli-
effbilder av beleiringen og kampen mot byen. 

Nyere utgravinger i Lakisj har avdekket rester etter de enorme ødeleggelsene i 
byen etter at den ble brent av Sankerib. Men Jerusalem ble på mirakuløst vis spart. 
Dette er så langt Sankeribs skryt rekker: ”Når det gjelder judeeren Hiskia, stengte 
jeg ham inne i byen hans som en fugl i et bur.” Han beskriver ingen ødeleggelse av 
Jerusalem, vi hører ingenting om fanger som føres bort som slaver. 

Det stemmer at Jerusalem ble beleiret, men Bibelen forteller at beleiringen bare 
varte én dag, for Herrens engel reddet Jerusalem. Som Jesaja hadde forutsagt: 
”Derfor sier Herren om assyrerkongen: Han skal ikke komme inn i denne byen og 
ikke skyte en pil dit inn. Han skal ikke gå imot den med skjold og ikke kaste opp en 
voll mot den. Den veien han kom, skal han vende tilbake, i denne byen skal han ikke 
komme inn, sier Herren. Jeg vil verne denne byen og berge den for min egen skyld 
og for min tjener Davids skyld” (Jes 37,33–35). 

Interessant nok er det bare Lakisj som er prominent fremstilt i den assyriske 
hovedstaden Ninive. Jerusalem figurerer ikke på slottsveggene. Sankerib kunne bare 
skryte av sin seier over Lakisj. Konfrontasjonen mellom himmelens Gud og assyrer-
nes guder er dokumentert i utfrielsen av Guds folk. Han ser Assyrias aggresjon. Han 
hører Hiskias bønn. Gud griper inn i historien.

Hvordan kan du minne deg selv om at den Gud som reddet Israel så mirakuløst på 
dette tidspunktet, er den samme Gud som du ber til og setter din lit til i dag?
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DANIEL, NEBUKADNESAR OG BABYLON

I juli 2007 jobbet en forsker fra universitetet i Wien på et prosjekt i British Museum, 
da han fant en leirtavle fra kong Nebukadnesar av Babylon. På tavlen fant han 
navnet ”Nebusarsekim”, navnet til en babylonisk tjenestemann som er nevnt i Jer 
39,3. Nebusarsekim er en av mange, både konger og embetsmenn fra Daniels og 
Nebukadnesars tid som, takket være arkeologien, er gjenoppdaget.

Les Dan 1 og 5. Hvordan stemmer den unge Daniels beslutninger med Guds hand-
linger da han brukte ham som sin tjener og profet for å påvirke millioner av mennes-
ker gjennom historien?

Daniel “bestemte seg for” (Dan 1,8) å være tro mot Gud med hensyn til mat og 
bønn. Disse gode vanene, som han la seg til i ung alder, ble det mønsteret som 
ville gi ham styrke i hans lange liv. Resultatet var en klar tankegang, visdom og 
forstand som kom fra Gud. Dette innså både Nebukadnesar og Belsasar, og Daniel 
ble en av de fremste tjenestemennene i riket. Men det førte også til at selveste kong 
Nebukadnesar ble omvendt (Dan 4,34–37). 

Nebukadnesar var sønn av Nabopolassar. Sammen bygde de opp en strålende by, 
uovertruffen i oldtiden (Dan 4,30). Byen Babylon var enorm, den hadde over 300 
templer, et utsøkt slott og var omgitt av veldige dobbeltmurer som var 3,5 og 6,5 me-
ter tykke. Murene ble brutt av åtte store porter, alle oppkalt etter store babyloniske 
guder. Den mest berømte er Ishtarporten, som tyskerne gravde ut og bygget opp 
igjen i Pergamon-museet i Berlin. 

I Dan 7,4 beskrives Babylon som en løve med ørnevinger. Langs prosesjonsveien 
frem til Ishtarporten er det bilder av 120 løver. Et bilde av en enorm løve som kaster 
seg over en mann ble også gravd frem og står den dag i dag utenfor byen. Alt dette 
viser at løven er et passende symbol på Babylon den store. Bibelhistorien og dens 
profetiske budskap blir bekreftet.

I Dan 1,8 leser vi at Daniel “satte seg fore”. Hva menes med det? Er det noe du må 
”sette deg fore” å gjøre eller ikke gjøre?
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DEN HISTORISKE JESUS

Les Matt 26,57–67; Joh 11,45–53 og Joh 18,29–31. Hvem var Kaifas, og hva var 
hans rolle i Kristi død? Hvem var Pontius Pilatus, og hvordan var hans beslutning 
viktig for at Rådet skulle nå sine mål? 

Kaifas var øversteprest og iverksatte sammensvergelsen for å få Jesus drept. Han 
er også nevnt av Josefus, den jødiske historikeren som skrev for romerne.”Dessuten 
tok han også øversteprestembetet fra Josef, som også ble kalt Kaifas, og utnevnte 
Jonatan, sønn av Ananus, den tidligere øverstepresten, til hans etterfølger.” – 
Josefus: Complete Works (Grand Rapids, MI, 1969), 1. bok 8, kap 4, side 381. 

I 1990 ble det funnet en familiegrav sør for Jerusalem. Den inneholdt tolv os-
suarier (beinbokser). Myntene og keramikken fra graven kan dateres til rundt midten 
av det første århundret e.Kr. Den mest dekorerte av ossuariene, med flere sett bein i 
den, inneholder navnet ”Josef sønn av Kaifas”. Mange lærde mener at dette har vært 
graven og beinboksen til Kaifas, øverstepresten som var direkte involvert i Jesu død.

I 1961 ble en inskripsjon med Pontius Pilatus’ navn (landshøvding for Judea under 
keiser Tiberius) funnet på en stein i teatret ved Caesarea Maritima. 

I begge tilfellene blir noen av hovedpersonene omkring Kristi død bekreftet av 
historien. 

Sekulære historikere fra de to første århundrene nevner også Jesus fra Nasaret. 
Den romerske historikeren Tacitus skriver om Kristus, hans henrettelse under Pon-
tius Pilatus i Tiberius’ regjeringstid og de første kristne i Roma. Plinius den yngre, 
en romersk guvernør, skriver i 112–113 e.Kr. til keiser Trajan og spør hvordan han 
skal behandle de kristne. Han sier de samles på en bestemt dag før soloppgang og 
synger salmer som til en gud. 

Disse arkeologiske funnene og historiske kildene gir en ekstra, ikke-bibelsk 
ramme for Jesus, som ble tilbedt innen de første 50 år etter sin død. Evangeliene er 
de viktigste kildene om ham, og vi bør studere dem nøye for å lære mer om Jesus og 
hans liv. 

Det er alltid hyggelig å ha arkeologiske funn som støtter vår tro, men hvorfor må 
vi lære å ikke gjøre troen avhengig av slike fakta?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TRO OG HISTORIE

Vi lever ikke i et vakuum. Våre valg påvirker ikke bare oss selv, men også andre. 
Slik har også mange menneskers liv hatt stor innvirkning på andres fremtid, ikke 
bare deres egen. I Hebr 11 ser vi den innflytelsen mange av de gamle trosheltene har 
hatt. 

Les Hebr 11,1–40. Hva kan vi lære av disse trosheltene?

Enok

Noah 

Abraham

Sara

Josef

Moses

Rahab

Samson

Tro er ikke bare å tro på noe eller noen. Det er å handle i tråd med denne troen. 
Det er en tro som virker. Det er dette som tilregnes som rettferdighet. Det er disse 
troshandlingene som forandrer historien. Hver av disse handlingene forutsetter tillit 
til Guds ord. 

Noah handlet i tro da han bygget arken og satte mer lit til Guds ord enn sin egen 
erfaring og fornuft. Det hadde aldri regnet, så erfaring og fornuft tilsa at det ikke 
ville bli noen oversvømmelse. Men Noah gjorde som Gud sa, og menneskeheten 
overlevde. Abraham, som da het Abram, forlot Ur i det sørlige Mesopotamia, sam-
tidens mest sofistikerte by, og dro ut uten å vite hvor Gud ville føre ham. Men han 
valgte å handle ut fra Guds ord. Moses valgte å bli en gjeter som ledet Guds folk til 
det lovede land, i stedet for å bli konge over datidens største imperium. Han stolte på 
den allmektiges stemme som talte til ham fra den brennende busken. Rahab bestem-
te seg for å stole på meldingene om Guds utfrielse. Hun beskyttet de to spionene og 
ble en del Jesu ættetavle. Vi vet ikke hvordan beslutningene våre vil påvirke livet til 
utallige mennesker i denne og kommende generasjoner!

Hvilke viktige beslutninger står du overfor? Hvordan treffer du dine valg, og 
hvorfor?

___________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les Alfa og Omega: ”David og Goliat” bind 2, side 220–226 [PP 643–648], ”Den 
gudfryktige kong Hiskia” i bind 3, side 157–161 [PK 331–339]; avsnitt 4.k., i 
“Methods of Bible Study,” som du finner på http://www.adventistbiblicalresearch.
org/materials/bible-interpretation-hermeneutics/methods-bible-study. 

”Bibelen er den mest lærerike historiebok som finnes. Den er kommet direkte fra 
sannhetens kilde, og Gud har bevart den ren gjennom alle tider... Det lyser opp den 
fjerne fortiden, der menneskelig forskning forgjeves søker å trenge gjennom. Bare 
i Guds ord ser vi kraften som la grunnlaget for jorden og som strakte ut himmelen. 
Bare her finner vi en pålitelig beretning om nasjonenes opphav. Der alene finner vi 
slektenes historie skildret uplettet av menneskelig fordom og menneskelig stolthet.” 
– Utdanning for livet, side 94 [Ed 173]. 

”Den som kjenner Gud og hans ord, har en fast tro på Skriftens guddommelige 
natur. Han prøver ikke Bibelen med menneskets vitenskapelige ideer. Han tester ide-
ene mot den ufeilbarlige rettesnoren. Han vet at Guds ord er sannhet, og sannheten 
kan aldri motsi seg selv. Det i den såkalte vitenskap som er i strid med sannheten om 
Guds åpenbaring, er bare menneskers gjetninger.

“For den virkelig kloke vil vitenskapelig forskningen åpne store felter med tanker 
og opplysning.” – Testimonies for the Church, bind 8, side 325. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  Se mer på spørsmålet i slutten av onsdagens avsnitt. Ja, det er bra når vi gjør 

arkeologiske funn som bekrefter bibelhistorien. Men hva skjer når funnene 
tolkes i strid med bibelhistorien? Hva burde dette si oss om at vi må stole på 
Guds ord som Guds ord og ha tillit til det, uavhengig av hva arkeologien og 
andre vitenskaper sier?

2.  Tenk på alle Bibelens profetier som vi i dag kan se er oppfylt. Det gjelder for 
eksempel rikene i Dan 2 og 7. Hvordan kan vi lære av disse profetiene som er 
oppfylt i historien og stole på Herren når det gjelder uoppfylte profetier?
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TALE TIL DEN BLINDE
Øystein Hogganvik (61), Norge

To menn holdt taler. Den første var velkledd, og bonden i arbeidsklær bak i rommet syntes han 
virket litt arrogant. Han leste det ene Ellen White-sitatet etter det andre. Bare Ellen White, alt 

sammen. Det gjorde ikke bonden Øystein Hogganvik noe.
Så talte en annen mann. Han var velkledd, men dressen var gammel og lappet. Han brukte ikke 

bøker, men talte fra hjertet. Øystein ble rørt, men var helt uenig, ja irritert.
Predikanten kom bort til ham etter møtet og spurte ham ut om hvem han var og jobben hans. 

Så ba han om å få be for bonden. Mens han ba, lurte Øystein på hvordan han kunne la ham be for 
seg når han var så uenig. Men han følte Gud si: «Du må stole på meg.»

Hjemme på gården satte han seg fore å bevise at predikanten tok feil. Han følte at Jesus gled 
bort. Etter et år var han helt forvirret. Da leste han Mark 10,46-52, om den blinde Bartimeus. Han 
skjønte at han var Bartimeus. Det feilte ikke øynene noe, men han var åndelig blind og ba Jesus 
om innsikt. 

Han fikk straks for seg at han skulle lese Luk 24. Han skjønte at han hadde vært like blind som 
disiplene. Han var femte generasjons adventist, men åndelig blind fordi han klynget seg til sin 
egen oppfatning i stedet for å be Ånden om å åpne hans øyne. Jesus hadde ikke forlatt ham, men 
han sto i fare for å forlate Jesus fordi han var så glad i sin egen sannhet. 

For første gang lukket Øystein øynene og ba om at de måtte bli åpnet.
«Fra da av ble Bibelen levende for meg,» sa han. Hjertet endret seg, og intellektuell kunnskap 

ble levende, praktisk erfaring. Et år senere begynte han å fortelle om sin erfaring i menighetene 
i Norge. Etter en stund ble han spurt om å være pastor i Østnorsk distrikt. Han har fremdeles 
gården, men de siste ni årene har han vært leder for to menigheter, i Oslo og Jessheim. 

Øystein vokste opp med en mor som spilte orgel i kirken og en bestefar som forkynte. Han ble 
døpt som 17-åring og har alltid vært adventist. Men, som han sier, han var åndelig blind til han ba 
Jesus åpne øynene sine. «Fra da av har Bibelen og Ellen Whites bøker vært livet for meg,» sa han. 

Takk for offeret 13. sabbat i 2017. Det bidro til å forvandle kjelleren i Betel adventistkirke i 
Oslo til et «innflytelsessenter» for unge.

Se Øystein på YouTube: bit.ly/Oystein-Hogganvik. 



13. juniStudium 11

Bakgrunnsstoff
Dan 2,27–45; Joh 14,29; 4 Mos 14,34; Dan 7,1–25; Dan 8,14; 1 Kor 10,1–13.

Minnevers
I 2300 kvelder og morgener. Så skal helligdommen få sin rett tilbake (Dan 
8,14).

Bibelens profetier er viktige for vår identitet og misjon. Profetiene er en indre og 
ytre mekanisme som bekrefter nøyaktigheten av Guds ord. Jesus sa: ”Nå har jeg 
sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer” (Joh 14,29; se også 
Joh 13,19). Det avgjørende er: Hvordan tolker vi profetier riktig slik at vi vet når de 
faktisk er oppfylt?

Under reformasjonen fulgte reformatorene den historisistiske metoden. Det er 
den samme som Daniel og Johannes brukte som nøkkel for sin egen tolkning. Den 
historisistiske metoden ser profetier som en progresjon, en kontinuerlig oppfyllelse 
av historien som starter i fortiden og ender med Guds evighetsrike. 

Denne uken skal vi studere grunnlaget for historisistisk tolkning av profetiene.”I 
historien skal vi se oppfyllelsen av profetier, studere hvordan forsynet har arbeidet 
gjennom de store reformasjonsbevegelsene og forstå hendelsenes rekkefølge når 
nasjonene samles til den siste konflikten i den store striden.” – Testimonies for the 
Church, bind 8, side 307.

Bibelen og profetiene

88 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 0
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HISTORISISME OG PROFETIER

Den metoden som syvendedags-adventister bruker for å studere profetiene, kalles 
historisisme. Det er tanken om at mange av de viktigste profetiene i Bibelen følger 
en ubrutt linje gjennom historien fra fortid til nåtid og fremtid. Det minner om 
historietimene på skolen. Vi gjør det slik fordi det er slik Bibelen selv tolker disse 
profetiene for oss. 

Les Dan 2,27–45. Hvilke sider ved drømmen viser en kontinuerlig, ubrutt rekke-
følge av makter gjennom historien? Hvordan viser Bibelen oss hvordan vi kan tolke 
apokalyptiske profetier (profetier om endetiden)?

Legg merke til at Nebukadnesars rike er hodet av gull. Dermed sier Daniel at 
Babylon er det første riket (Dan 2,38). Så sier han: ”Men etter deg skal det oppstå 
et annet kongerike, svakere enn ditt, og så et tredje rike” (Dan 2,39) og så et fjerde 
(Dan 2,40). At de følger etter hverandre uten avbrudd er også underforstått i selve 
statuen, for hvert av rikene er symbolisert ved deler av en kropp som beveger seg fra 
hodet ned til tærne. De henger sammen, akkurat som tid og historie henger sammen. 

I Dan 7 og 8 brukes spesifikke dyresymboler i stedet for en statue, men det hand-
ler om det samme. Vi får en ubrutt rekkefølge med fire jordiske riker (tre i Dan 8). 
De starter i antikken og går gjennom historien fram til i dag og inn i fremtiden, når 
Kristus kommer tilbake og Gud oppretter sitt evighetsrike.

Bildet i Dan 2 og synene i Dan 7 og 8 la således grunnlaget for protestantenes 
historisistiske tolkning av profetiene, som vi fremdeles følger. 

Les Joh 14,29. Hva sier Jesus som hjelper oss å forstå hvordan profetier kan 
fungere?

Hvilken stor fordel har vi i dag siden vi lever etter at så mye av historien allerede 
har gått, en fordel de som levde på Babylons tid ikke hadde?

__________________________________________________________________________________________________________________
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ÅR/DAG-PRINSIPPET

En av nøklene til historisistisk tolkning er år/dag-prinsippet. Mange lærde gjennom 
århundrene anvendte dette prinsippet på tidsprofetiene i Daniel og Åpenbaringen. De 
avledet prinsippet fra flere nøkkeltekster og fra den sammenhengen profetiene sto i. 

Les 4 Mos 14,34 og Esek 4,6. Hvordan forklarer Gud år/dag-prinsippet i disse 
tekstene? 

I disse tekstene ser vi tanken om år/dag-prinsippet. Men hvordan begrunner vi 
prinsippet på noen av tidsprofetiene, som Dan 7,25 og Dan 8,14 samt Åp 11,2.3; Åp 
12,6.14 og Åp 13,5?

Tre andre elementer støtter år/dag-prinsippet i disse profetiene i Daniel og Åpen-
baringen: bruken av symboler, lange tidsperioder og spesielle uttrykk. 

For det første antyder dyrenes og hornenes symbolske natur som riker at tidsut-
trykkene også bør forstås symbolsk. Dyrene og hornene skal ikke tas bokstavelig. 
De er symboler på noe annet. Og hvorfor skal vi oppfatte bare tidsprofetiene som 
bokstavelige når resten av profetien er symbolsk og ikke bokstavelig? Svaret er at vi 
ikke bør gjøre det.

For det andre dekker mange av begivenhetene og rikene i profetiene en periode på 
mange århundrer, noe som ville være umulig hvis tidsprofetiene som skildrer dem, 
skulle forstås bokstavelig. Når år/dag-prinsippet brukes, passer tiden til hendelsene 
på en bemerkelsesverdig nøyaktig måte. Dette ville være umulig hvis tidsprofetiene 
ble tatt bokstavelig. 

Til slutt antyder de spesielle uttrykkene som ble benyttet for å betegne disse 
tidsperiodene, en symbolsk tolkning. Med andre ord: Den måten tid uttrykkes på i 
disse profetiene (f.eks. “2300 kvelder og morgener” i Dan 8,14) er ikke den vanlige 
måten å uttrykke tid på. Dette viser oss at tidsperiodene som er nevnt, skal oppfattes 
symbolsk, ikke bokstavelig. 

Se på profetien om de 70 ukene i Dan 9,24–27. Vi leser at ”fra ordet gikk ut om 
at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen, og til det kommer en som er 
salvet, en fyrste” (Dan 9,25), skal det gå 69 uker, eller bare ett år, fire måneder 
og en uke. Profetien gir da ingen mening når den forstås på den måten? Men hva 
skjer når vi bruker Bibelens år/dag-prinsipp og de 70 ukene blir 490 år?

__________________________________________________________________________________________________________________
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HVEM ER DET LILLE HORNET 

I århundrer identifiserte de protestantiske reformatorene det lille hornet i Dan 7 og 8 
med kirken i Roma. Hvorfor?

Les Dan 7,1–25 og 8,1–13. Hvilke kjennetegn på det lille hornet opptrer i begge 
kapitlene? Hvordan kan vi identifisere det? 

Dan 7 og 8 har syv kjennetegn på det lille hornet felles: (1) begge blir beskrevet som 
et horn; (2) begge er forfølgende makter (Dan 7,21.25; 8,10.24); (3) begge opphøyer 
seg selv og er blasfemiske (Dan 7,8.20.25; 8,10.11.25); (4) begge angriper Guds folk 
(Dan 7,25; 8,24); (5) begge har sider ved sin aktivitet som avgrenses av profetisk tid 
(Dan 7,25; 8,13.14); (6) begge strekker seg til tidens slutt (Dan 7,25.26; 8,17.19) og  
(7) begge skal ødelegges på overnaturlig vis (Dan 7,11.26; 8,25). 

Historien identifiserer det første riket som Babylon (Dan 2,38), det andre som 
Medo-Persia (Dan 8,20) og det tredje som Hellas (Dan 8,21). Historien er klar på at 
etter disse verdensrikene kommer Roma. 

I Dan 2 fortsetter jernet som symboliserer Roma ned i føttene som er jern blandet 
med leire, det vil si til tidens ende. Det lille hornet i Dan 7 kommer fra det fjerde 
dyret, men forblir en del av det fjerde dyret. 

Hvilken makt kom ut av Roma og fortsetter sin politisk-religiøse innflytelse i minst 
1260 år (se Dan 7,25)? Bare én makt passer til historien og profetiene – pavedømmet. 
Pavekirken kom til makten blant Europas ti stammer og rev opp tre av dem (Dan 7,24). 
Hornet var ”forskjellig fra de andre” (Dan 7,24), det var unikt sammenlignet med de 
andre stammene. Pavedømmet talte ”mot Den høyeste” (Dan 7,25) og ”vokste helt 
opp til fyrsten for hæren” (Dan 8,11) ved å rive til seg Jesu rolle og erstatte den med 
pavemakten oppfylte forutsigelsen om å forfølge ”Den høyestes hellige” (Dan 7,25) og 
kaste ”noen av hæren” (Dan 8,10) til jorden under motreformasjonen, da protestanter 
ble slaktet ned. Pavedømmet skulle ”bestemme seg for å forandre tider og lover” (Dan 
7,25) ved å fjerne det andre budet og endre sabbaten til søndag. 

I Dan 2, 7 og 8 leser vi om en makt som oppstår etter Hellas og eksisterer til tid-
ens ende. Hvilken annen makt kan det være enn Roma, nå i sin pavelige fase? 
Hvorfor er dette en viktig lære i de tre englebudskapene, og dermed en viktig del 
av sannheten for vår tid, uansett hvor politisk ukorrekt det måtte være?

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN UNDERSØKENDE DOM

Den profetiske skissen som vi studerer denne uken, har funnet overveldende støtte 
blant protestantiske historisister siden reformasjonen. Men det var ikke før Miller-
bevegelsen tidlig på 1800-tallet at de 2300 dagene og den undersøkende dom ble 
nøye studert. Se på dette diagrammet:

Les Dan 7,9–14; 8,14.26. Hva skjer i himmelen som er nevnt i disse tekstene?

Etter forfølgelsens tid i middelalderen, som endte i 1798, da Napoleons general 
Berthier tok paven til fange (Åp 13,3), taler Dan 7 og 8 om dom. Dommen skal finne 
sted i himmelen, der ”retten ble satt” (Dan 7,10) og ”med himmelens skyer kom en 
som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager” 
(Dan 7,13). Dette er en domsscene som finner sted etter 1798 og før Jesu annet 
komme.

Domsscenen i Dan 7 er en klar parallell til renselsen av helligdommen i Dan 8,14. 
Det dreier seg om det samme. Ifølge Dan 8,14 ”skal helligdommen få sin rett tilbake” 
etter 2300 dager. Med år/dag-prinsippet står disse dagene for 2300 år. 

Utgangspunktet for de 2300 årene finner vi i Dan 9,24, der profetien om 70 uker 
(490 år) er chatak, eller ”avskåret”, fra det 2300 dager lange synet (Dan 9,24). Mange 
forskere ser profetien i Dan 8,14 om de 2300 dager (år) og profetien om 70 uker (490 
år) i Dan 9,24–27 som to deler av samme profeti. Neste vers i profetien om de 70 
uker i Dan 9,25 angir starten på tidsperioden ”fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal 
gjenreises og bygges opp igjen.” Tiden for dette er ”det sjuende året Artaxerxes var 
konge” (Esra 7,7), eller 457 f.Kr. Regner vi 2300 år frem, kommer vi til 1844, som 
ikke er lenge etter 1798 og før Jesu annet komme. Det var da Jesus gikk inn i det al-
ler helligste og begynte sitt forbønnsarbeid for å rense telthelligdommen i himmelen. 
Se skisse i fredagens avsnitt.

Dan 7 Dan 8
Babylon (løve) -------------

Media-Persia (bjørn) Media-Persia (vær)
Hellas (leopard) Hellas (bukk)
Hedenske Roma 

(fjerde dyret) 
Hedenske Roma 

(horn i horisontal retning)
Pavelige Roma 

(lite horn) 
Pavelige Roma

(horn i vertikal retning)
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SYMBOLER SOM PROFETIER

Symbolene i apokalyptiske profetier, som dem i Daniel og Åpenbaringen, har kun én 
oppfyllelse. For eksempel fant geitebukken sin oppfyllelse i Hellas, et enkeltstående 
rike (Dan 8,21). Bibelen ga oss navnet! Kan det bli mer opplagt?

Typologi fokuserer på faktiske personer, hendelser eller institusjoner i GT som 
bunner i en historisk virkelighet, men peker frem mot en større virkelighet i frem-
tiden. Bruken av typologi som tolkningsmetode går tilbake til Jesus og NTs for-
fattere og finnes til og med i GT. Den eneste måten å gjenkjenne et forbilde og et 
motbilde (type og antitype) på, er når en inspirert bibelforfatter påpeker dem. 

Les 1 Kor 10,1–13. Hvilke hendelser i historien viser Paulus til når han formaner 
menigheten i Korint? Hva har dette med oss i dag å gjøre?

Paulus viser tilbake til den historiske virkeligheten under utvandringen og skaper 
en typologi som bygger på det israelittene opplevde i ødemarken. Slik viser han at 
Gud, som inspirerte Moses til å skrive ned disse hendelsene, ville at de skulle være 
”advarende eksempler for oss” (1 Kor 10,6), og dermed formane det åndelige Israel 
til å utholde fristelser fordi vi lever i den siste tid. 

Les tekstene nedenfor og skriv ned hvert forbilde og oppfyllelsen slik den er be-
skrevet av Jesus og NTs forfattere.

Matt 12,40 

Joh 19,36

Joh 3,14.15

Rom 5,14

Joh 1,29 

I hvert tilfelle bruker Jesus og NTs forfattere en tolkning av forbildet og motbildet 
som gjør at den profetiske betydningen trer tydelig frem. Slik peker de mot en større 
oppfyllelse av den historiske virkeligheten.

Den jordiske helligdomstjenesten fungerte som et forbilde på hele frelsespla-
nen. Hva sier dette om betydningen av helligdomsbudskapet for oss i dag?

___________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les Clifford Goldstein: 1844 Made Simple (Boise, ID, 1988) som ett av mange steder 
hvor man finner mer om profetien om de 2300 dager. Se også 1844madesimple.org 

Studer diagrammet nedenfor: 

Det avgjørende her er at domsscenen i Dan 7, som finner sted etter 1260 års for-
følgelse (Dan 7,25), er det samme som at helligdommen får sin rett (Dan 8,14). Og 
denne domsscenen i himmelen er det som fører til opprettelsen av Guds evige rike 
på slutten av jordens historie. Derfor har vi gode bibelske bevis for den betydningen 
som Skriften gir Dan 8,14 og den begivenheten. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Les Dan 2 igjen. Se hvor tydelig den historisistiske metoden blir åpenbart 

her: en ubrutt rekke verdensriker som starter i antikken og ender med oppret-
telsen av Guds evige rike. Gud gir oss nøkkelen til å tolke disse profetiene. 
Men hva sier det om tilstanden i kristenheten at svært få bruker den histo-
risistiske metoden lenger? Hvorfor bidrar dette til å vise enda klarere hvor 
relevant adventistbudskapet er for verden i dag?

2. Hvor godt kjenner du profetien om de 2300 år i Dan 8,14? Hvorfor ikke ta deg 
tid til å lære den og dele den med klassen? Du kan bli overrasket over hvor 
sterkt grunnlaget for vår tolkning av profetien egentlig er. 

3. Les Dan 7,18.21.22.25.27. Legg merke til fokuset på hva som skjer med de hel-
lige. Hva gjør det lille hornet med dem? Og hva gjør Herren for dem? Hva er glad-
nyheten for de hellige når det gjelder dommen? Hva gir dommen dem til slutt?

Dan 7 Dan 8
Babylon (løve) -------------

Media-Persia (bjørn) Media-Persia (vær)
Hellas (leopard) Hellas (bukk)
Hedenske Roma 

(fjerde dyret) 
Hedenske Roma 

(horn i horisontal retning)
Pavelige Roma 

(lite horn) 
Pavelige Roma

(horn i vertikal retning)
Dom i himmelen Helligdommen får sin rett
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HVORFOR LIDELSE?
Axel Domingues (31), Irland

Min søster tok sitt liv da hun var 14. Mor sørget og ville ha et nytt barn, en jente. Hun fikk 
meg, en gutt.

Jeg vokste opp i Sør-Portugal med en ni år eldre bror. Far var bygningsarbeider i Midtøsten. 
Mor var alltid trist, og verre ble det da far tok ut skilsmisse og broren min flyttet hjemmefra. Så 
ble hun innlagt for kreft, og jeg flyttet til slektninger. To år senere døde hun. Det ga ingen mening. 
Jeg sluttet å gå i kirken og flyttet inn hos far da han kom hjem til Portugal.

Jeg drakk og dopet meg på universitetet, jeg praktiserte satanisme og skjønte at det fantes en 
åndeverden. Jeg levde i frykt for åndene og ville slutte med stoffer, men kunne ikke.

Så ble en venn av meg døpt. «Hvorfor?» ville jeg vite. «Jeg leste Bibelen, og jeg tror den,» sa 
han. 

Jeg fortalte om min frykt for onde ånder. «Hvorfor ikke lese Bibelen?» sa han. Gud var en 
mulighet. Jeg visste jo at det fantes onde ånder, og de lot til å bli holdt igjen av en høyere makt. 
Jeg leste Bibelen, og en stemme sa at jeg skulle legge av meg avhengigheten. Jeg ville ikke slutte 
med alt, men ville jeg klare å slutte gradvis? Hvorfor ikke slutte med alt?

En ond stemme talte: «Hva er det du holder på med?» Da jeg hørte stemmen, skjønte jeg at det 
var alvor. Jeg sluttet med alt der og da.

Det var en fryd å lese Bibelen. 1 Mos 3 viste meg at Gud ikke hadde forlatt menneskene og at 
han hadde en frelsesplan. Jeg så profetier som ble oppfylt. Troen vokste. 

Månedene gikk, jeg tok eksamen og fikk jobb som dataingeniør i Dublin. En dag sendte min 
gamle ateistvenn meg en lenke til en YouTube-preken om syndens oppkomst. Jeg likte taleren, 
men det ble for mye da han begynte å tale om sabbaten.

Men jeg glemte det ikke. Ordet for «lørdag» er «sabado» på portugisisk. Det måtte være en 
grunn til at alle kristne tilber på søndag, men jeg fant den ikke i Bibelen. 

Jeg gikk tilbake til adventistevangelisten på YouTube. Talene ga mening, så jeg fant at Adven-
tistkirken var Guds menighet. Jeg fant en adventistkirke og gikk på møtene. Jeg begynte å forstå 
at mine lidelser i barndommen ikke var Guds skyld; de var et resultat av synden i verden. Jeg ble 
døpt som 26-åring. I dag er jeg lykkelig gift med Joana, en sykepleier fra Brasil som jeg traff i 
adventistkirken i Dublin. Hun ble også døpt der. 

Takk for offeret 13. sabbat i 2017 som hjalp til med å åpne en kirke og fellesskapssenter i 
Dublin.

Se Axel på YouTube: bit.ly/Axel-Domingues.
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Å takle vanskelige tekster

Bakgrunnsstoff
2 Tim 2,10–15; 1 Krøn 29,17; Jak 4,6–10; Gal 6,9; Apg 17,11.

Minnevers
Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo 
også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham. 
Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmåle-
ne. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvren-
ger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse 
for dem selv (2 Pet 3,15.16).

 Når Peter diskuterer Paulus’ brev, skriver han at det i dem, og andre steder i 
Skriften, finnes noe “som er vanskelig å forstå” (2 Pet. 3,16). Disse ordene blir 
forvrengt av “de ukyndige og svake” (2 Pet 3,16) til deres egen undergang. Peter sier 
ikke at alt er vanskelig å forstå, bare at noe er det. 

Og det vet vi vel? Hvilken oppriktig leser av Bibelen har ikke kommet over tek-
ster som virker rare og vanskelige å forstå? Alle har opplevd det. 

Derfor vil vi se på hva som kan være årsakene til disse utfordringene og hvordan 
den som trofast søker etter sannhet fra Guds ord, kan angripe saken. Enkelte av de 
vanskelige utsagnene får vi ikke forklart her i livet. Men de aller fleste bibeltekster 
volder slett ingen problemer, og det er ingen grunn til å la det lille antallet vanskelige 
tekster svekke tilliten til Guds ords pålitelighet og autoritet. 

96 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 0
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ÅRSAKER TIL TILSYNELATENDE MOTSETNINGER

Les 2 Tim 2,10–15. Paulus formaner Timoteus om å legge ”fram sannhetens ord på 
rett måte.” Hva er det viktige her?

Ingen bibelleser vil benekte at det er ting i Bibelen som er vanskelige å forstå. Dette 
bør ikke skremme oss. Slike vansker må vi regne med. Vi er jo ufullkomne, og ingen 
kjenner all kunnskap, og slett ikke alt som har med Gud å gjøre. Når feilbarlige 
mennesker prøver å forstå Guds visdom, støter de på problemer. Men slike vanske-
ligheter med å forstå Bibelens lære beviser ikke at det Bibelen sier, er usant. 

De som avviser Bibelens lære om Guds åpenbaring og inspirasjon, sier ofte at 
disse vanskene er selvmotsigelser og feil. Siden de oppfatter Bibelen som mennes-
keverk, mener de at den må inneholde feil og mangler. Når en tenker slik, gjør en 
ofte ikke noe forsøk på å finne en forklaring som tar hensyn til Skriftens enhet og 
pålitelighet som følge av dens guddommelige inspirasjon. Mennesker som reiser tvil 
om de første sidene i Skriften, f.eks. skapelsesberetningen, kan snart begynne å tvile 
på mye av resten av Skriften. 

Noen uoverensstemmelser i Skriften kan skyldes mindre feil hos forfattere eller 
oversettere. Ellen White har uttalt: ”Noen spør bekymret: ‘Tror du den som kopierte 
manuskriptet, eller den som oversatte det, kan ha gjort en feil?’ Det er meget mulig, 
men de som er så sneversynt at dette er et anstøt og et problem for dem, vil også få 
vanskeligheter med de dype ting i Guds ord, fordi de ikke makter å trenge inn i dem. 
Ja, selv enkle sannheter som for Guds barn er et stort lys, kan bli et problem for slike 
mennesker. Feil som kan tenkes å være der, vil bare være et problem og et anstøt for 
dem som leter etter vanskeligheter.” – På fast grunn, bind 1, side 12 [1SM:16].

Hvorfor er det så viktig at vi kommer til Bibelen i ydmykhet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HÅNDTER VANSKELIGHETER ÆRLIG OG FORSIKTIG

Har du noen gang kommet over et eller flere vers som du ikke forsto eller syntes det 
var vanskelig å få til å rime med andre tekster eller livet generelt? Det har du nok. 
Hvordan reagerte du? Hvordan bør du reagere?

Les 1 Krøn 29,17; Ordsp 2,7; 1 Tim 4,16. Hvordan kan disse tekstene hjelpe oss 
med vanskelige tekster? 

Vi må være ærlige om vi skal kunne takle vanskelighetene godt. Ærlighet beskytter 
oss, slik at vi ikke flykter fra problemene. Ærlighet hindrer oss i å gi overfladiske 
svar som ikke tåler dagens lys. Gud ønsker ærlighet og integritet. Derfor bør vi etter-
ligne hans karakter i alt vi gjør, også når vi studerer Bibelen. 

Når ærlige mennesker takler Bibelens problemer, unngår de utenomsnakk. De 
forvrenger ikke sannheten eller villeder andre ved å manipulere bevisene. Det er 
bedre å vente på et svar som holder vann enn å gi en unnvikende eller dårlig løsning. 
En positiv bivirkning av å være ærlig når vi studerer Bibelen, er at det skaper tillit, 
og tillit er viktig i alle personlige forhold. Det er mye mer overbevisende enn dårlige 
svar. Det er bedre å si at du ikke vet hvordan du skal svare på spørsmålet eller for-
klare teksten enn å prøve å få den til å si det du vil den skal si når den kanskje ikke 
gjør det.

Grundige mennesker ønsker inderlig å kjenne sannheten i Guds ord, og de unngår 
forhastede konklusjoner som bygger på sviktende kunnskap. Grundige mennesker 
vil ikke overse noe som kan være viktig. De forhaster seg ikke, men studerer Guds 
ord og all relevant informasjon.

Hva gjør du, eller hva bør du gjøre, med tekster du ikke helt forstår eller som ikke 
ser ut til å passe inn i din forståelse av sannhet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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YDMYKHET

Les Jak 4,6–10; 2 Krøn 7,14 og Sef 3,12. Hvorfor er ydmykhet viktig når vi skal 
takle vanskelige skriftsteder? 

Mange har innsett at de er avhengige av noe og noen utenfor seg selv. De har erkjent 
at de ikke kan og vet alt. De setter sannheten høyere enn behovet for å ha rett, og 
de er klar over at sannheten ikke er noe de har, men noe de står overfor. Den største 
sannheten de har forstått, er hvor lite de virkelig vet om sannheten. Nå ”ser vi i et 
speil, i en gåte,” skriver Paulus (1 Kor 13,12).

Det er mange fordeler med slik ydmykhet: et oppriktig studium er grunnlaget for 
all kunnskapsvekst, for det skaper en frihet som fører naturlig til en lærevillig inn-
stilling. Dermed er det ikke sagt at ydmyke mennesker ofte tar feil, eller at de alltid 
ombestemmer seg og aldri har en fast overbevisning. Det betyr bare at de innordner 
seg under Bibelens sannhet. De kjenner sin begrensning, og derfor er de i stand til 
å utvide sin kunnskap og forståelse av Guds ord på en måte som den intellektuelle, 
arrogante og stolte ikke gjør. 

”Alle som vil komme til Guds ord og finne veiledning med et ydmykt, spørrende 
sinn, fast bestemt på å kjenne frelsens betingelser, vil forstå hva Skriften sier. Men 
de som kommer til granskningen av Ordet med en ånd som Ordet ikke godkjenner, 
sitter igjen med en ånd som ikke er fra Guds ord. Herren vil ikke tale til den likegyl-
dige. Han kaster ikke bort veiledning på en som med overlegg mangler respekt. Men 
fristeren underviser enhver som overgir seg til hans tilskyndelser og er villig til å 
undergrave Guds hellige lov.

Vi må være ydmyke og søke livets Ord i oppriktighet og ærbødighet, for bare den 
som er ydmyk og angrer, kan se lys.” – The Advent Review and Sabbath Herald, 
22. august 1907.

Hvordan finner du den rette balansen mellom ydmykhet og visshet? Hvordan kan 
du f.eks. besvare anklagen: Hvordan kan dere syvendedags-adventister være så 
sikre på at dere har rett når det gjelder sabbaten og at nesten alle andre tar feil?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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UTHOLDENHET OG TÅLMOD

Les Gal 6,9. Her skriver Paulus om vår utholdenhet i å gjøre godt mot andre, men 
den samme holdningen må til når vi skal takle vanskelige spørsmål. Hvorfor er ut-
holdenhet og tålmodighet viktig for å løse problemer? 

Virkelige prestasjoner forutsetter alltid utholdenhet. Det vi får for lett, tar vi ofte 
for lett på. Vanskelighetene i Bibelen gir oss en mulighet til å bruke hodet, og den 
utholdenheten vi viser når vi leter etter en løsning, viser hvor viktig saken er for oss. 
Tid vi bruker på å finne ut mer om Bibelens betydning og budskap, er vel anvendt 
tid. Kanskje vil opplevelsen av flittig granskning av Skriften etter et svar være en 
større velsignelse enn selve løsningen på problemet hvis vi finner den til slutt. For 
når vi finner en løsning på et irriterende problem, blir den veldig verdifull for oss.

Det at du ikke kan løse problemer fort, beviser ikke at det er uløselig. Det er 
merkelig hvor ofte vi overser dette opplagte faktum. Mange går ut fra at problemet er 
uløselig når de ikke straks ser noen løsning etter å ha tenkt litt over saken. Noen gir 
seg til å tvile på Bibelens pålitelighet. Men husk at det kan finnes en enkel løsning 
selv om vi i vår begrensede menneskelige visdom – eller uvitenhet – ikke ser den. 
Hva ville vi tro om en nybegynner i algebra som bruker en halvtime på å prøve å 
løse et vanskelig problem, for så å erklære at problemet er uløselig siden han ikke 
fant løsningen? Slik er det når vi studerer Bibelen. 

Når noen tekster er for vanskelige, bør du legge dem til side en stund og i mellom-
tiden leve etter det Gud har vist deg helt tydelig. Det finnes åndelig kunnskap vi først 
får etter at vi har gjort det Gud allerede har bedt oss om å gjøre. Så vær utholdende 
og tålmodig når du studerer Bibelen. Tålmodighet er tross alt en dyd hos de troende i 
endetiden (se Åp 14,12).

Hva kan vi lære av andre mennesker som har studert vanskelige bibelavsnitt med 
flid og tålmod? Hvordan kan vi oppmuntre andre til ikke å gi opp sin søken etter 
sannhet? Hvorfor behøver vi ikke være redde når vi kommer over en vanskelig 
tekst i Skriften?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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BØNN OG BIBELLESNING

Les Apg 17,11; Apg 8,35 og Apg 15,15.16. Hva gjorde apostlene og urkirken når 
de støtte på vanskelige spørsmål? Hvorfor er Skriften fortsatt den beste kilden til å 
tolke seg selv?

Den beste løsningen på bibelske problemer er Bibelen selv. Vi håndterer problemene 
best når vi studerer dem i lys av hele Skriften, så vi ikke ser teksten isolert fra andre 
tekster eller fra hele Skriften. Vi må bruke Bibelen for å forstå Bibelen. Å lære å 
grave frem de store sannhetene i Guds ord er noe av det viktigste vi kan foreta oss.

Hvis du ikke forstår et skriftsted, kan du prøve å samle lys fra andre bibeltekster 
som handler om det samme. Forsøk alltid å finne klare uttalelser i Skriften som kan 
belyse de tekstene som er mindre tydelige. Det er også viktig at du aldri formørker 
Skriftens klare uttalelser ved å komme til dem med vanskelige tekster. I stedet for å 
la utenombibelske kilder, filosofi og vitenskap forklare betydningen av Bibelen bør 
vi la Skriften selv åpne meningen for oss.

Når vi ligger på kne, ser vi bokstavelig talt vanskelighetene fra et nytt perspektiv. 
For i bønn signaliserer vi at vi har behov for Guds hjelp til å tolke og forstå Skriften. 
I bønn søker vi å få sinnet opplyst av Den hellige ånd som inspirerte Bibelens forfat-
tere til å skrive det de skrev. 

I bønn blir motivene våre synlige, og vi kan fortelle Gud hvorfor vi vil forstå det 
vi leser. I bønn ber vi Gud om å åpne våre øyne for hans Ord og gi oss en ånd som 
er villig til å følge sannheten. (Dette er viktig!) Når Gud veileder oss ved sin hellige 
Ånd som svar på våre bønner, motsier han ikke det han har åpenbart i Bibelen. Gud 
er alltid i harmoni med sitt Ord, og han vil stadfeste og bygge videre på det han har 
inspirert Bibelens forfattere til å si oss.

Hvordan hjelper bønn deg til å få den riktige innstillingen så du lettere forstår og 
følger Guds ord?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les ”Fra tvil til tro” i Veien til Kristus, side 125–136 [SC 105–113]. Les avsnitt 8 i 
dokumentet ”Methods of Bible Study”, som du finner på http://www.adventistbibli-
calresearch.org/materials/bible-interpretation-hermeneutics/methods-bible-study. 

I Bibelen er det mange mysterier som feilbarlige mennesker har vanskelig for å forstå 
og som er for dype til at vi kan forklare dem fullt ut. Derfor må vi ha et ydmykt 
sinn og være villige til å lære av Skriften under bønn. Troskap mot Skriften gjør at 
bibelteksten – selv om betydningen ikke tiltaler oss – får si det den faktisk sier. Når 
vi er tro mot Skriften, respekterer vi teksten i stedet for å endre den eller unngå dens 
sanne mening.

”Når vi åpner Guds bok uten ærbødighet og bønn, og når våre tanker og følelser 
ikke er festet ved Gud, ikke er i samklang med hans vilje, blir sinnet formørket av 
tvil, og tvilen blir styrket under selve bibelgranskingen. Fienden får herredømme 
over tankene og foreslår fortolkninger som ikke er riktige. De som ikke søker å 
være i samklang med Gud i tale og handling, vil alltid være utsatt for å fare vill i sin 
forståelse av Skriften, hvor lærde de enn kan være, og det er risikabelt å feste lit til 
deres forklaringer. De som leser Skriften for å finne uoverensstemmelser, mangler 
åndelig innsikt. Med sitt fordreide syn kommer de til å se mange grunner til tvil og 
vantro i slikt som i virkeligheten er klart og enkelt.” – Veien til Kristus, side 133 [SC 
110, 111].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvorfor er de holdningene til Bibelen som vi har diskutert denne uken så 

grunnleggende for en riktig forståelse av Guds ord? Hvilke andre holdninger 
til Bibelen tror du er viktige for at du skal forstå den bedre?

2. Hvorfor bør vi ikke bli overrasket over å finne ting i Bibelen som er vanskelige 
å forstå? For hvor mye i naturen kan være vanskelig å forstå? Fremdeles er 
f.eks. vann fullt av mysterier. 

3. Hvordan kan vi besvare spørsmålet om Luk 23,43, der (ifølge de fleste over-
settelser) Jesus forteller tyven at han skal være i himmelen sammen med 
Jesus den dagen? Hva er ærlige måter å svare på? Hvordan kan f.eks. tekster 
som Joh 20,17; Fork 9,5 og 1 Kor 15,16–20 hjelpe oss å forstå hva saken 
gjelder?
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SKILSMISSE OG TILGIVELSE
Maria, Transeuropeisk divisjon

Maria forlot sin mann da hun var 30. Hun hadde bibelske grunner for skilsmissen, men ville 
ikke gå ut med det som var privat, og svigerfamilien var respekterte medlemmer i adven-

tistkirken hun ennå gikk i.
Medlemmene forsto ikke, og de ga henne skylden. Flere sa hun var fortapt. Maria sluttet å 

komme på sabbaten og flyttet for å begynne et nytt liv. Men hun følte seg elendig. Elsket Gud 
henne ennå?

På TV fant hun en kvinnelig taler i en karismatisk menighet som var rolig og fornuftig. Maria 
fulgte med i flere uker. En kveld talte kvinnen om tilgivelse.

«Ingen kan tilgi av seg selv. Du trenger Guds hjelp,» sa hun. Ordene var ennå i hennes tanker 
da hun kjørte på jobb dagen etter. Hun skjønte plutselig at hun måtte tilgi sin tidligere mann og 
hans foreldre, de uvennlige menighetsmedlemmene og mest av alt seg selv.

Hun gråt og prøvde å be, men tårene gjorde det umulig å kjøre og be samtidig. Hun svingte 
inn til siden. Svaret kom nesten øyeblikkelig. «Jeg skal hjelpe deg,» sa en stemme. Maria gråt av 
glede. Hun visste at bønnen var hørt og at hun fikk hjelp. Hun satt i bilen i veikanten en halv time. 
Hun hadde lovt å følge Gud, men hvordan?

Les Bibelen og Ellen Whites skrifter, tenkte hun. Etter arbeidet den dagen åpnet hun Bibelen 
og leste. Hun leste i alle ledige stunder. «Jeg tørstet etter å finne ut hvem Gud er,» sa hun. I løpet 
av et år leste hun Bibelen tre ganger og alle bøkene i Alfa og Omega-serien.

Maria tok mot til seg og snakket med adventistpastoren på stedet om sin skilsmisse. Han 
dannet en bibelgruppe for henne. Maria elsket gruppen. Etter en møteserie begynte hun å gå 
regelmessig i kirken. 

Senere traff hun svigerforeldrene. Hun følte ingen skam og var ikke sint på dem. De var ven-
ner. Hun har også tilgitt medlemmene som var uvennlige. Hun husker ikke engang hvem de var. 
«Jeg har funnet fred,» sa hun.

I dag er Maria aktiv i menigheten og leder et 13. sabbatsprosjekt i Transeuropeisk divisjon. 
Hun leser Bibelen daglig, kommer gjennom den minst en gang i året og leser Ellen Whites skrif-
ter ca. en time om dagen.

Hun minnes dagen da Gud hjalp henne å tilgi andre og seg selv. «Jeg fikk tilgivelsen som 
gave,» sa hun. «Denne historien har for alltid endret mitt gudsforhold.»

Av respekt for slektninger og medlemmer hun er glad i opplyser vi ikke Marias virkelige navn og 
heller ikke hvor hun bor.
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Bakgrunnsstoff
Fil 2,12–16; Luk 4,4.8.10–12; Sal 37,7; Sal 46,11; Sal 62,2.3.6; Kol 3,16.

Minnevers
Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det (Jak 1,22).

Selv den beste bibelstudiemetoden er null verdt hvis vi ikke vil leve etter det vi lærer 
i Skriften. Det gjelder for utdanning generelt, og det gjelder også for bibelstudier: 
Du lærer ikke best bare av å lese eller høre, men ved å praktisere det du vet. Denne 
lydigheten åpner et skattkammer av velsignelser som ellers ville være stengt for oss, 
og det gir oss en spennende måte å øke vår forståelse og kunnskap på. Hvis vi ikke 
vil følge Guds ord og leve etter det vi har studert, vokser vi ikke. Og vårt vitnesbyrd 
blir svekket fordi vi ikke lever i tråd med det vi sier. 

Vi vokser i nåde og visdom når noen viser oss hva det vil si å leve etter Guds ord. 
Det finnes ikke noe bedre eksempel og en mer motiverende kraft enn Jesus Kristus. 
Han ga oss et eksempel til etterfølgelse. Han levde et liv i full harmoni med Guds 
vilje.

Denne uken skal vi se hva det vil si å leve etter Guds ord og under dets autoritet.
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GUDS LEVENDE ORD OG DEN HELLIGE ÅND

Det er viktig å studere Guds ord grundig og med den riktige metoden. Men å leve 
det vi har lært, er kanskje enda viktigere. Det fremste formålet med å studere 
Bibelen er ikke mer kunnskap, enda så bra det er. Målet er ikke å mestre Guds ord, 
men at Guds ord får mestre oss, forandre vårt liv og vårt tenkning. Det er dette som 
betyr noe. Å være villig til å leve den sannheten vi har lært, betyr å være villig til å 
underkaste seg Bibelens sannhet. Valget kan koste intens kamp, for den gjelder hvem 
som skal styre våre tanker og vårt liv. Og valget står mellom bare to sider.

Les Fil 2,12–16. Hva sier disse versene om hvordan vi skal leve? 

Ja, Gud virker i oss, men han gjør det gjennom Den hellige ånd. Bare han gir oss 
visdom til å forstå Skriften. Som syndere er vi ofte motstandere av Guds sannhet, 
og på egen hånd adlyder vi ikke Guds ord (Rom 1,25; Ef 4,17.18). Uten Den hellige 
ånd er det ingen glede over Guds budskap. Det er ikke noe håp, ingen tillit, ingen 
kjærlighet til ham. Ved Den hellige ånd er Gud “virksom i dere, så dere både vil og 
gjør det som er etter Guds gode vilje” (Fil 2,13). 

Den hellige ånd er en lærer som ønsker å føre oss til dypere forståelse av Skriften, 
så vi blir glad i Guds ord. Han gjør oss oppmerksom på Guds ords sannhet og gir 
oss ny innsikt, så vårt liv blir preget av trofasthet og kjærlighet til Guds vilje.”Ingen 
kan forklare Skriften uten hjelp av Den hellige ånd. Men når du leser Guds ord med 
et ydmykt disippelhjerte, vil Guds engler stå ved din side og gjøre deg mottakelig 
for sannhetens beviser.” – Selected Messages, 1. bok, side 411. Slik blir åndelige ting 
tolket på åndelig vis (1 Kor 2,13.14), og vi kan med glede følge Guds ord ”morgen 
etter morgen” (Jes 50,4.5). 

Fil 2,16 sier at vi skal holde ”fast på livets ord”. Hva tror du det betyr? Hvordan 
gjør man det? Se også 5 Mos 4,4, som lærer noe lignende. Hva er vår rolle i 
prosessen?

__________________________________________________________________________________________________________________

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

Mandag Studium 13  /  27. juni

LÆRE AV JESUS

Det finnes ikke noe bedre og mer inspirerende eksempel enn Jesus Kristus. Han 
kjente Skriften og var villig til å leve etter Guds skrevne ord.

Les Luk 4,4.8.10–12. Hvordan bruker Jesus Skriften for å møte Satans fristelser? 
Hva sier dette om hvor viktig Skriften må være for vår tro, spesielt når vi blir fristet?

Jesus kjente Skriften. Han var så godt kjent med Guds ord at han siterte det utenat. 
Denne kjennskapen til Guds skrevne ord må ha vært resultatet av dyrebar tid med 
Gud og Skriften.

Hvis han ikke hadde kjent de eksakte ordene i Skriften og deres kontekst, kunne 
djevelen lett ha lurt ham. Selv Satan siterte Skriften og brukte den for å bedra. Bare 
det å kunne sitere Skriften slik djevelen gjorde, er ikke nok. Vi må også vite hva 
annet Skriften har å si om et emne, og hva det betyr. Bare slik kjennskap til Guds 
ord vil hjelpe oss så vi ikke blir lurt av Guds motstander, men er i stand til å mot-
stå Satans angrep. Gang på gang leser vi at Jesus åpnet disiplenes sinn så de forsto 
Skriften når han henviste til det som er “skrevet” (Luk 24,45.46; Matt 11,10; Joh 
6,45, osv.). Han gikk ut fra at de som leser Skriften, kan gjøre seg opp en korrekt 
mening om hva det betyr: ”Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?” (Luk 10,26). 
For Jesus er Skriftens ord den normen vi skal leve etter.

I Joh 7,38 henviste Jesus – Guds ord som ble menneske – til Skriften. Det er bare 
gjennom Bibelen vi vet at Jesus er den lovede Messias. Det er Skriften som vitner 
om ham (Joh 5,39). Jesus selv var villig til å følge Skriften, Guds nedskrevne ord. 
Hvis han var villig til det, hva bør vi også gjøre? 

Hvilken erfaring har du med å bruke Skriften i din kamp med fristelsen? Altså: 
Når du ble fristet, begynte du da å lese Bibelen eller sitere den? Hva skjedde, og 
hva har du  lært av dette?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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JESUS ELLER SKRIFTEN?

Les Joh 5,45–47. Hvilket mektig budskap inneholder teksten om Jesu forhold til 
Bibelen? 

Noen mennesker hevder at når Jesus snakket, satte han sine ord i sterk kontrast til 
Skriftens ord slik vi finner dem i GT. De sier at Jesu ord står over Skriftens ord. 

I NT leser vi at Jesus sa: ”Dere har hørt det er sagt: ... Men jeg sier dere...” (Matt 
5,43.44; se også Matt 5,21.22.27.28.33.34.38.39). Da Jesus påpekte dette i Bergpreke-
nen, prøvde han ikke å avskaffe GT. Nei, han reagerte på tolkninger av Skriften og 
muntlige tradisjoner som ble brukt for å rettferdiggjøre oppførsel overfor andre men-
nesker som Gud verken tåler eller befaler, så som å hate din fiende (se Matt 5,43). 

Jesus hverken avskaffet GT eller reduserte dets autoritet. Det motsatte er tilfelle. 
Det er GT som beviser hvem han er. Han understreket betydningen av det GT sier 
ved å peke på Guds opprinnelige hensikter. 

Det å bruke Jesu autoritet til å diskvalifisere Skriften eller kritisere deler av den 
som uinspirert, er kanskje et av de farligste angrepene på Skriften fordi det gjøres 
i Jesu navn. Vi har Jesu eksempel på den autoritet han tilregnet Skriften, som den 
gang kun besto av GT. Trenger vi mer bevis for hvordan vi bør se på GT? 

Jesus svekket ikke Skriftens autoritet, han henviste konsekvent til den som en 
pålitelig veileder. Ja, i Bergprekenen sier han klart og tydelig: ”Tro ikke at jeg er 
kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men 
for å oppfylle” (Matt 5,17). Og han fortsetter med ordene om at den som ”opphever 
et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som 
den minste i himmelriket” (Matt 5,19). 

Hva er noen av de viktigste læresetningene som har sin basis i GT? Tenk f.eks. på 
skapelsen (1 Mos 1–2) og syndefallet (1 Mos 3). Hvilke andre viktige sannheter 
finner vi i GT som senere blir videreført i NT?

__________________________________________________________________________________________________________________
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STILLETID MED GUDS ORD

Livet kan bli hektisk og fylt med spenning og stress. Iblant må vi arbeide hardt bare 
for å klare oss – for å overleve og sette mat på bordet. Andre ganger sliter og strever 
vi fordi vi vil ha stadig mer. Vi vil ha ting som vi tror vil gjøre oss glad og fornøyd. 
Men som Salomo i Forkynnerens bok advarer oss: Slik går det ikke alltid.

Vi kan få det så travelt at vi glemmer Gud. Det er ikke det at vi ikke tror, men vi 
setter ikke av kvalitetstid til å lese, be og komme Herren nær, han som har ”livet ditt 
i sin hånd” (Dan 5,23). Vi kan bli for opptatt med andre ting til å være alene med 
Gud. Alle trenger til bevisst å sette ned farten og møtes med frelseren. Hvordan kan 
Den hellige ånd snakke til oss hvis vi ikke stanser opp og lytter? Stilletiden med 
Gud når vi leser hans Ord og snakker med ham i bønn, er kilden til vårt åndelige liv.

Les Sal 37,7; Sal 46,11 og Sal 62,2.3.6. Hva lærer disse tekstene om stilletid med 
Gud? Hvorfor er det så viktig?

Hvis du elsker en person, vil du gjerne være sammen med ham eller henne. Finn et 
sted hvor du kan lese og reflektere over Guds ord uten å bli avbrutt. I et hektisk liv er 
det bare mulig hvis du bevisst setter av et bestemt tidsrom til møtet. Ofte er morgen-
stunden best for slik stillhet og refleksjon. Slike øyeblikk før arbeidsdagen begynner 
kan bli en velsignelse for resten av dagen fordi de verdifulle tankene du får, følger 
deg i mange timer. Men vær kreativ og finn den riktige kvalitetstiden da du kan 
møte Gud uten å bli forstyrret. 

Det å få kontakt med Bibelens levende Gud i bønn, vil påvirke livet ditt mer enn 
noe annet. Etter hvert kan det forandre oss slik at vi blir mer lik Jesus.

Hvor bevisst søker du tid til å være alene med Herren? Når er din tid, og hvordan 
hjelper det deg å bli enda bedre kjent med Gud og hans kjærlighet?

__________________________________________________________________________________________________________________
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HUKOMMELSE OG SANG

“Jeg gjemmer ditt ord i hjertet så jeg ikke skal synde mot deg” (Sal 119,11).

Det gir mange velsignelser å lære Skriften utenat. Når vi lagrer bibelavsnitt i 
hukommelsen, kan vi kalle dem frem og anvende dem under nye og skiftende 
omstendigheter. Slik får Bibelen direkte innflytelse over vår tankegang og våre 
beslutninger, den påvirker våre verdier og vår atferd. Når vi lærer Skriften, blir 
ordene levende i hverdagen. Dessuten hjelper det oss å tilbe Gud og leve etter hans 
Ord. 

Å lære Skriften ord for ord er et stort vern mot bedrag og falske tolkninger. Slik 
lesning gjør det mulig for oss å sitere Skriften, også når vi ikke har en bibel for 
hånden. Dette kan bli en stor kraft til det gode i situasjoner da fristelser oppstår, eller 
når vi møter vanskelige utfordringer. Det å minnes Guds løfter og samle tankene 
om Guds ord i stedet for om våre problemer, løfter tankene til Gud, og han har tusen 
måter å hjelpe oss på der vi ikke ser noen.

Les Ef 5,19 og Kol 3,16. Hvordan kan det å synge Guds ord grunnfeste og styrke 
Guds ord i vårt sinn?

Når vi synger ordene blir det lettere å huske Skriftens ord. Når vi kombinerer det 
med vakre melodier, forankres de i tankene, og det blir en effektiv måte å overvinne 
engstelse på. Både småbarn og voksne kan lett synge og lære skriftsteder som er 
forbundet med enkle, men harmoniske melodier. Skriften var inspirasjonen bak en 
rekke verdensberømte oratorier, symfonier og annen musikk som har formet og 
påvirket kristen kultur gjennom århundrene. Komposisjoner som løfter sinnet og 
leder tankene til Gud og hans ord, er en fantastisk velsignelse og positiv innflytelse i 
vårt liv. 

”Musikk er en del av tilbedelsen i Guds rike. I vår lovsang bør vi prøve å komme 
mest mulig i harmoni med det himmelske kor.” – Alfa og Omega, bind 2, side 181 
[PP 594].

__________________________________________________________________________________________________________________
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Til ettertanke 

Les ”Bønnens velsignelse” i Veien til Kristus, side 109–124 [SC 93–105]. 

”Det naturlige øye kan ikke se Kristi skjønnhet. Den hellige ånd skinner i vårt 
indre og viser sjelen dens sanne håpløse og hjelpeløse tilstand uten syndbærerens 
barmhjertighet og tilgivelse – Kristi tilstrekkelighet. Bare Den hellige ånd kan gjøre 
det mulig for mennesket å se Kristi uendelige omsorg, hans grenseløse kjærlighet, 
godhet og herlighet.” – The Upward Look, side 155. 

“Deler av Skriften, ja hele kapitler, kan læres utenat så de kan gjentas når Satan 
kommer med sine fristelser ... Når Satan vil ha sinnet til å dvele ved jordiske og 
sanselige ting, er det best å stå ham imot med: Det står skrevet.”- The Advent Review 
and Sabbath Herald, 8. april 1884.

  Spørsmål til drøftelse
 1. Hva er sammenhengen mellom vår frie vilje og valg og våre beslutninger an-

gående tro og lydighet? Det er mye i livet som står utenfor vår kontroll, men 
når det gjelder de viktige tingene, de som angår vårt evige liv, har vi et fritt 
valg. Hva gjør du med den frie viljen Gud har gitt deg? Hva slags åndelige 
valg foretar du?

 2. Tenk på hvilken rolle sabbaten kan og bør spille når det gjelder å gi oss stil-
letid med Gud. Hvordan kan det å holde sabbaten beskytte deg mot å bli 
så oppslukt av arbeid og gjøremål at du ikke setter av den tiden du trenger 
sammen med Gud? Hvordan kan sabbaten bli mer av den åndelige velsignel-
sen den burde være?

 3. Hva har du opplevd når du har vært alene med Gud i bønn og bibellesning? 
Hvordan påvirker denne åndelige praksisen din tro? Hvordan burde den på-
virke din tro? Hvis det er ok for deg, kan du fortelle om tiden du setter av til 
bibellesning og bønn og hva du har igjen for det. Hvordan kan andre ha nytte 
av det du har lært? 

 4. Hva er noen av de favorittekstene du har lært? Hva er det ved dem som du 
setter så stor pris på? Hvordan har det å lære dem utenat vært til velsignelse 
for deg? 
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VENN MED EN SKOPUSSER
Filip Dmitrov og Yulian Asenov Jankov (begge 49), Kypros

Skopusseren fanget Filip Dmitrovs oppmerksomhet i hovedstaden Nikosia på Kypros. «Hvor-
dan går det, venn?» sa han på bulgarsk. «Trenger du hjelp?»

Julian Jankov virket forbauset. Han luktet tobakk og ristet på hendene av alkoholen. Ingen 
hadde snakket slik til ham siden han kom dit fra Bulgaria for ti år siden. Men han tidde.

«Jesus elsker alle uansett livssituasjon,» sa Filip. «Han døde for oss.» Ordene om Jesus gjorde 
inntrykk. Dagen etter kom Filip og stilte de samme spørsmålene. Han ba Julian om ikke å kaste 
bort pengene på alkohol og tobakk. «Det er klokt å spare litt,» sa han.

Filip hilste på Julian hver dag. Etter hvert begynte de å prate. Julian hadde arbeidet på bygg 
etter at familien kom til Kypros, men mistet jobben og ble sparket ut hjemmefra fordi han drakk. 
«Familien vil ikke ha meg,» sa han. «Selv mine beste venner forlot meg.»

Filip fikk tårer i øynene da han så hvor Julian sov – på et hardt golv. Han hadde bare det han 
gikk og sto i. Pengene gikk til sprit og tobakk.

Filip snakket mildt til ham. «Du har ødelagt livet og må ha hjelp. Ingenting er umulig for Gud. 
Han elsker deg.» Filip snakket om Gud og ba med Julian. Og Julian skjønte at Filip så noe av 
verdi i ham. Han begynte å se Guds kjærlighet.

En dag sa Filip: «Du er nesten 50 år og har bare tjent Satan. Overgi deg til Jesus. Han vil 
velsigne deg.»

«Jeg vil overgi meg til Gud,» sa Julian. Han hadde drukket og røykt tett i 35 år, men sluttet 
med spriten den dagen. Han sluttet med tobakken uken etter. Filip og Julian leste Bibelen sammen 
og gikk til studiegrupper som Filip ledet.

Julian fikk vite at Filip var ansatt av Adventistkirken i Kypros. Åtte mennesker var døpt på tre 
år på grunn av hans innsats. Det er ikke lite i et land med bare 103 medlemmer. Julian ble den 
niende som tok dåp, da han ble døpt 23. juni 2018.

Etter dåpen gikk det bedre for Julian. Han fikk jobb med sabbatsfri på et hotellkjøkken. Fa-
milien ønsket ham velkommen hjem. Han forteller alle om sin kjærlighet til Gud. «Jeg må takke 
Gud for det han har gjort for meg og vil gjøre for alle,» sa Julian. «Når jeg treffer noen, forteller 
jeg gjerne historien min. Jeg sier: ‘Hvis Gud gjorde det for meg, kan han gjøre det for deg.’»

En del av offeret 13. sabbat bidrar til å bygge et 
kirkebygg og fellesskapssenter der tre adventist-
grupper skal møtes i Nikosia. Takk for at dere gir 
til dette og de to andre prosjektene i Transeuropeisk 
divisjon i dag.

Se Filip og Yulian på YouTube: bit.ly/Yulian-Jankov. 

FREMTIDIGE PROSJEKTER:
Offeret 13. sabbat neste kvartal vil hjelpe 
Vest-Sentral-Afrika-divisjonen å:
• Bygge Kobaby Academy, en 1-12-skole 

med barnehage i Conakry, Guinea
• Åpne grunnskole/innflytelsessenter i 

Buchanan, Liberia
• Starte medisinsk senter i Abuja, Nigeria
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Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studie-
forbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og 
institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjen-
nom en samarbeidsavtale.

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

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

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

• Frivillighet
• Menneskeverd
• Utvikling
• Økumenikk
• Samfunnsansvar

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

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



SOLNEDGANG FREDAG KVELD I 2020

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:  
https://www.timeanddate.no/astronomi/sol/norge/ 

*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 29. mars og 25. oktober

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   3 15.25 15.50 15.42 14.47 13.07 - - -
  10 15.37 16.02 15.55 15.03 13.39 12.16 - -
  17 15.52 16.15 16.10 15.22 14.12 13.26 12.41 -
  24 16.09 16.31 16.28 15.44 14.44 14.09 13.40 12.50
  31 16.27 16.47 16.46 16.06 15.14 14.46 14.23 13.46
 Februar   7 16.45 17.04 17.05 16.28 15.44 15.20 15.01 14.29
  14 17.04 17.21 17.24 16.50 16.12 15.52 15.35 15.07
  21 17.22 17.38 17.42 17.12 16.39 16.22 16.07 15.41
  28 17.40 17.54 18.01 17.33 17.05 16.51 16.38 16.14
 Mars   6 17.58 18.11 18.19 17.54 17.31 17.19 17.07 16.45
  13 18.15 18.27 18.36 18.14 17.55 17.45 17.35 17.15
  20 18.32 18.43 18.54 18.34 18.20 18.12 18.03 17.45
  27 18.49 18.58 19.11 18.55 18.44 18.39 18.31 18.14
 April   3 20.06* 20.14* 20.29* 20.15* 20.09* 20.06* 19.59* 19.44*
  10 20.23 20.30 20.46 20.35 20.34 20.33 20.28 20.16
  17 20.40 20.45 21.04 20.56 21.00 21.02 20.59 20.49
  24 20.58 21.01 21.21 21.17 21.27 21.32 21.32 21.25
 Mai   1 21.15 21.17 21.39 21.38 21.56 22.05 22.08 22.06
  8 21.32 21.33 21.57 21.59 22.26 22.42 22.51 23.00
  15 21.49 21.48 22.14 22.21 22.59 23.28 23.54 -
  22 22.04 22.02 22.30 22.42 23.38 - - -
  29 22.19     22.14 22.45 23.02 00.24 - - -    
Juni   5 22.30 22.24 22.57 23.18 - - - -
  12 22.39 22.32 23.06 23.31 - - - -
  19 22.43 22.36 23.10 23.37 - - - -
  26    22.43      22.36 23.10 23.36 - - - -    
 Juli   3 22.38 22.32 23.05 23.28 - - - -
  10 22.30 22.25 22.57 23.15 - - - -
  17 22.18 22.15 22.44 22.57 00.07 - - -
  24 22.04 22.02 22.29 22.38 23.21 00.05 - -
  31 21.48     21.48 22.13 22.17 22.46 23.06 23.17 23.35
August   7 21.30 21.31 21.54 21.54 22.15 22.26 22.30 22.31
  14 21.11 21.14 21.35 21.31 21.44 21.51 21.51 21.46
  21 20.51 20.56 21.15 21.08 21.14 21.17 21.15 21.06
  28 20.31 20.37 20.54 20.44 20.45 20.45 20.41 20.29
 September   4 20.10 20.17 20.32 20.20 20.16 20.14 20.08 19.54
  11 19.49 19.57 20.11 19.55 19.47 19.43 19.35 19.20
  18 19.27 19.37 19.49 19.31 19.19 19.12 19.03 19.00
  25 19.06 19.17 19.28 19.07 18.50 18.41 18.32 18.12
 Oktober   2 18.45 18.57 19.06 18.43 18.22 18.11 18.00 17.39
  9 18.24 18.38 18.45 18.19 17.54 17.41 17.28 17.06
  16 18.04 18.19 18.24 17.56 17.26 17.10 16.56 16.32
  23 17.44 18.01 18.04 17.32 16.58 16.39 16.24 15.57
  30 16.25* 16.43* 16.45* 16.10* 15.30* 15.08* 14.51* 14.21*
 November   6 16.07 16.27 16.27 15.49 15.02 14.37 14.16 13.42
    13 15.51 16.12 16.10 15.28 14.34 14.04 13.39 12.59
  20 15.37 15.59 15.55 15.10 14.06 13.28 12.56 11.55
  27 15.25        15.49 15.43 14.54 13.39 12.47 - -    
 Desember   4 15.16 15.41 15.34 14.41 13.12 - - -
  11 15.11 15.37 15.28 14.33 12.46 - - -
  18 15.11 15.37 15.28 14.30 12.26 - - -
  25 15.15 15.41 15.32 14.34 12.33 - - -



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 2020 brukes årgang A

Smårollingene, 3–5 år
I 2020 brukes årgang A

Miniorene, 6–9 år
I 2020 brukes årgang A

Power Points, 10–13 år
I 2020 brukes årgang A

Real Time Faith, 14–16 år
I 2020 brukes årgang C
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med  
Norsk Bokforlag  
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no 
eller til ordrekontoret  

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

3. KVARTAL 2020
Tema: Alle engasjert 
Forfatter: Mark Finley

I Forkynneren 3,11 kan vi lese dette: «Ja, alle tider har han lagt i menneskenes 
hjerte.» Det forteller oss at alle mennesker har en dyp lengsel etter evigheten.  I 
Lukas 15 er det tre fortellinger som illustrerer Guds lengsel etter oss mennes-
ker. Før han dro til himmelen, inviterte Jesus oss (misjonsbefalingen) til å være 
med i Guds oppdrag og lede andre mennesker til seg. Å delta i Guds gjerning 
er en glede og et privilegium, og det er temaet for dette kvartalet. Mark Finley 
har skrevet bibelstudiemateriellet. Han har vært evangelist på mange forskjel-
lige steder i verden, og har siden vært visepresident i General-konferensen. 
Etter at han gikk av med pensjon, har han vært assistenten til presidenten i 
Adventistkirkens verdensorganisasjon. Pastor Finley har sammen med kona 
Ernestine tre barn og fem barnebarn.

1. studium: Hvorfor vitne?
Minnevers: 1 Tim 2,3.4
Bibeltekster: Jak 5,19.20; Luk 15,6; Sef 3,17; Joh 7,37.38; 1 Tim 2,3.4 og 2 Kor 
5,14.15

2. studium: Effekten av personlige vitnesbyrd
Minnevers: Apg 4,20
Bibeltekster: Mark 5,15-20; Mark 16,1-11; Apg 4,1-20; Apg 26,1-32; 1 Joh 1,1-3 
og Gal 2,20

4. KVARTAL 2020
Tema: Utdanning

1. KVARTAL 2021
Tema: Jesaja: trøst mitt folk

2. KVARTAL 2021
Tema: Johannes



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

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

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

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

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

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

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

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



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

syk og har vanskelig for å få i seg et skikkelig måltid, eller om den som er 
syk, pleier å lage mat til familien, men ikke er i stand til det på grunn av 
sykdom. 

• Åpne døren for noen og smil til dem.
• Tilby en nabo å få sitte på med deg når du skal handle.
• Når en venn eller kollega har opplevd dødsfall i nær familie, tilby deg å 

være til hjelp, eller kanskje det kan passe å be med dem.
• Få med deg menigheten på en dag for å plukke søppel i nærmiljøet. 

Eller hvis du ser søppel i nabolaget, så plukk det opp og kast det i 
kildesorteringen.

• Arranger kirkemorro eller en morsom utflukt for barna i menigheten og 
deres venner.

• «Chill i parken»: Sabbats ettermiddager kan en gruppe møtes i parken om 
sommeren for å synge, leke og spise, og en andakt kan være en del av pro-
grammet. Mange kan engasjeres i aktivitetene, og dette passer perfekt for 
barn fra 0 til 100.

• Bibelutstilling. Man kan legge den opp slik at besøkende går gjennom for-
skjellige 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.
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