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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

Vinn venner for Gud:  
Gleden ved å ha del i oppdraget

Det hender at en enkelt tanke gjør en forskjell for oss. For en del år siden satt jeg på et 
predikantmøte sammen med noen kolleger. Samtalen dreide seg om å dele troen, vitne 
og evangelisere. En av vennene sa: «Misjon er først og fremst Guds verk. Han bruker 
alle himmelens ressurser for å redde verden. Vår oppgave er å samarbeide med ham 
for å frelse de fortapte.» Det var som om en tung bør ble løftet fra mine skuldre. Det 
var ikke jeg som skulle frelse en fortapt verden. Det skulle Gud. Jeg skulle samarbeide 
med ham i det han allerede gjorde. 

Tanken om at misjon er Guds verk går igjen i hele Skriften. Salomo sier det slik: 
«Også evigheten har han [Gud] lagt i menneskenes hjerter» (Fork 3,11, 1985). Når vi 
blir født inn i verden, legger Gud et ønske om evigheten i oss. «Herre, vi ble skapt for 
deg, og våre hjerter vil aldri finne hvile før de finner hvile i deg,» uttalte Augustin. 
Ifølge Johannesevangeliet er Jesus lyset som skinner for alle som er født inn i vår ver-
den (Joh 1,9). Gud har ikke bare lagt ned i oss en lengsel etter seg selv, han sender Den 
hellige ånd for å trekke oss til seg selv.

Ethvert ønske om å gjøre det som er rett, enhver overbevisning om synd skyldes 
Den hellige ånd. Lengsel etter det gode og tilbøyelighet til vennlighet og uselviskhet 
stammer fra ham. Vi forstår det kanskje ikke helt, men Den hellige ånd virker på oss 
for å føre oss til Jesus (Joh 16,7–15). Men Jesus selv er den største av alle gaver.

Da menneskeheten gikk tapt i synd og var fordømt til evig død, tok Guds kjærlighet 
initiativet. Lukas skriver: «For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bort-
komne og berge dem» (Luk 19,10). «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus 
døde for oss mens vi ennå var syndere» (Rom 5,8). Gud tok initiativet til vår frelse. 
Kristus forlot himmelens herlighet og kom til vår verden på et frelsesoppdrag.

Før vi tok et eneste lite skritt mot ham, tok han et kjempesprang mot oss. Før vi ga 
ham vårt liv, ga han oss frelsen gjennom sin død. Vi var hans fiender, men han var vår 
venn. Vi vendte ham ryggen, men han vendte oss ansiktet. Vi brydde oss lite om ham, 
men han brydde seg uendelig mye om oss.

 I Luk 15 skildres han som den gode hyrden som leter etter fortapte sauer, en kvinne 
som leter etter sølvmynten fra medgiften, og en gammel far som løper sin fortapte 
sønn i møte. Ellen White skriver: «Frelsesplanen ble lagt før verden ble skapt. Kristus 
sto ikke alene i dette vidunderlige tiltaket for å frikjøpe menneskene. Før verden ble 
skapt, avtalte Faderen og Sønnen at hvis mennesket var utro mot Gud, ville Kristus, 



som ett med Faderen, ta overtrederens plass og lide den rettferdige straffen som måtte 
ramme ham.» – The Advent Review and Sabbath Herald, 15. november 1898.

Vi har privilegiet og ansvaret så vel som gleden ved å samarbeide med Kristus i 
hans misjon. Det er stort, og det er temaet for bibelstudiene dette kvartalet

Mark Finley er evangelist og var en av viseformennene i Generalkonferansen i tiden 2005–2010. Nå er han 
assistent for generalkonferansens leder. Sammen med Ernestine har Finley tre barn og to barnebarn.   
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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!

 
Menighetene oppfordres til å kjøpe et større antall til studiegrupper og 
temamøter.



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

Hvorfor vitne?

4. juli
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Bakgrunnsstoff
Jak 5,19.20; Luk 15,6; Sef 3,17; Joh 7,37.38; 1 Tim 2,3.4; 2 Kor 5,14.15.

Minnevers
Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker 
skal bli frelst og lære sannheten å kjenne (1 Tim 2,3.4).

Gud lengter etter at alle skal ta imot hans kjærlighet og nåde, bli forvandlet av hans 
Ånd og bli frelst inn i hans rike. Hans største ønske er vår frelse. Hans kjærlighet er 
grenseløs. Hans nåde er uten mål. Hans medfølelse og tilgivelse er uendelig. Hans 
makt kjenner ingen grenser. I motsetning til hedenske guder, som krevde ofringer, 
har vår Gud gitt det ytterste offer. Uansett hvor sterkt vi ønsker å bli frelst, lengter 
Gud enda mer etter å redde oss. «Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg 
over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne» 
(1 Tim 2,3.4). Han lengter etter å frelse deg og meg.

Å vitne er å fortelle om Jesus. Det handler om hva han har gjort for å redde oss, 
om hvordan han har forandret vårt liv, og om sannhetene i hans ord, som viser oss 
hvem han er og åpenbarer skjønnheten i hans karakter. Hvorfor vitne? Når vi forstår 
hvem han er og har opplevd hans nåde og kraften i hans kjærlighet, kan vi ikke tie. 
Hvorfor vitne? Når vi samarbeider med ham, får vi del i hans glede ved å se mennes-
ker frelst ved hans nåde og forvandlet av hans kjærlighet. 



B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 2 0 9

Studium 1  /  4. juli Søndag

MULIGHETER FOR FRELSE

Gud gir mennesker overalt muligheter for å kjenne ham. Han rører ved hjertene ved 
sin hellige Ånd. Han åpenbarer seg i naturens skjønnhet og kompleksitet. Universets 
storhet, orden og symmetri vitner om en uendelig Gud med ubegrenset visdom og 
kraft. Han legger ting til rette i vårt liv for å føre oss til seg selv. 

Gud åpenbarer seg gjennom Åndens tilskyndelser, naturens storhet og forsynet, 
men den klareste åpenbaringen av hans kjærlighet finner vi i Jesu liv og tjeneste. Når 
vi deler Jesus med andre, får de sin beste mulighet til å bli frelst.

Les Luk 19,10 og sammenlign med Jak 5,19.20. Hva lærer Lukas om hvorfor Jesus 
kom til jorden? Hvordan samarbeider vi med Kristus i arbeidet med å redde de 
fortapte?

Jakob sier at «den som får en synder til å vende om fra sine ville veier, berger sjelen 
hans fra døden» (Jak 5,20). Romerbrevet utbroderer tanken. De to første kapitlene 
sier at både hedningene som har Guds åpenbaring i naturen, og jødene som har Guds 
profetiske åpenbaring i Skriften, er fortapt uten Kristus. I Rom 3–5 åpenbarer Paulus 
at frelsen kommer av nåde og ved tro alene. I Rom 6–8 viser han at nåden som 
rettferdiggjør den troende, også helliggjør. I Rom 10 sier han at «den som påkaller 
Herrens navn, skal bli frelst» (Rom 10,13), og han påpeker da at ingen kan bli kalt 
hvis de ikke har tro, og de kan ikke tro om de ikke har hørt, og de kan ikke høre med 
mindre noen forteller dem det (Rom 10,14.15). Vi er Guds bindeledd i frelsesplanen 
for å nå tapte mennesker med evangeliet. 

Vi vitner ikke for å gi folk deres eneste sjanse til å bli frelst. Vi vitner for å gi dem 
deres beste sjanse. Hva er vår rolle i Guds plan for å frelse menneskene? Tenk 
også på dette: Hvor mange har hørt evangeliet fra din munn?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  4. juli

GJØR JESUS GLAD

Folk spør: «Hvordan går det?» «Har du det OK i dag?» Enn om du stilte Gud disse 
spørsmålene? «Gud, hvordan går det?» Hva tror du at svaret ville ha blitt? Kanskje 
noe slikt: «Dagen min har vært vanskelig. Tårer fylte øynene mine over tusen flykt
ningleirer der barn fryser, sulter og gråter. På gatene i verdens overfylte byer gråt 
jeg med de hjemløse og fattige. Det gjør vondt at kvinner misbrukes og barn selges 
som sexslaver. Jeg var vitne til krigens herjinger, naturkatastrofenes ødeleggelser og 
dødelige sykdommer.» Ville du ha svart: «Men Gud, er det noe som gjør deg glad? 
Er det noe som fyller deg med glede? Er det noe som får deg til å synge?»

Les Luk 15,6.7.9.10 og 15, 22–24.32. Hvordan ender disse historiene, og hva sier 
avslutningene deg om Gud?

Hele himmelen gleder seg når de bortkomne blir funnet. I en verden full av sykdom, 
katastrofer og død, kan vi gi Gud glede ved å dele den «gode nyheten» om frelsen 
med andre. Det er motiverende å vite at når vi deler Kristi kjærlighet med andre, blir 
Gud glad. Hver gang vi åpenbarer hans kjærlighet, synger himmelen. 

Les Sef 3,17. Hvordan reagerer Gud når vi tar imot hans nåde og frelse? 

Se for deg dette: Som resultat av ditt vitnesbyrd tar en mann eller kvinne eller gutt 
eller jente imot Jesus som sin frelser. Jesus gleder seg. Hele himmelen synger, og 
frelseren gleder seg over dette mennesket med sang. Hva kan være mer givende, 
mer tilfredsstillende enn å vite at ditt vitnesbyrd gleder Gud i en verden med så mye 
trist?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Å VOKSE VED Å GI

Dødehavet er jordens laveste punkt. Det ligger 423 meter under havet og er verdens 
laveste sjø. Elven Jordan renner ut av Gennesaretsjøen og slynger seg gjennom 
Jordandalen til den ender i Dødehavet. 

Det varme, tørre klimaet med det intense sollyset får vannet til å fordampe raskt. 
Siden Dødehavets salt- og mineralinnhold er 33,7 prosent, er det lite som overlever 
der. Det finnes hverken fisk eller planter; bare noen mikrober og bakterier på bun-
nen. 

Hvis Guds nåde som strømmer inn i vårt liv, ikke flyter ut til andre, blir vi like 
livløse som Dødehavet. Det er ikke slik vi skal leve.

Les Joh 7,37.38 og Luk 6,38. Hva er det naturlige resultatet når troende mottar 
forfriskende bekker med levende vann fra Kristus? 

“Gud kunne ha oppnådd sin hensikt med å frelse syndere uten vår hjelp. Men for at 
vi skal kunne utvikle en karakter lik den Kristus har, må vi ha del i hans gjerning. 
Det gleder ham å se mennesker som er gjenløst ved hans offer. Hvis vi skal kunne 
oppleve noe av den gleden han føler, må vi ta del i hans gjerning for å frelse dem.»  
– Alfa og Omega, bind 4, side 114 [DA 142].

De som vil seire, må slutte å være så opptatt med seg selv og det eneste som sikrer 
dette, er å bli intenst opptatt av andres frelse.» – Fundamentals of Christian Educa-
tion, side 207.

Vi vokser når vi lar andre se hva Kristus har gjort i vårt liv. Når vi tenker på hva 
Kristus har gjort for oss, er det ikke da egoistisk hvis vi ikke vil dele det med andre? 
Hvis vi ikke deler vår tro med andre, blir vårt åndelige liv like dødt som Dødehavet. 

Hva har du opplevd når du har vitnet for andre, bedt med dem og hjulpet dem på 
annet vis? Hvordan har det påvirket din egen tro og vandring med Herren?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



12 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 2 0

Onsdag Studium 1  /  4. juli

TRO MOT KRISTI BEFALING

Troskap mot Kristus forutsetter at vi gjør hans vilje. Vi må gjøre som han sier. Da 
blir vi opptatt av å redde de fortapte, slik han er. Vi prioriterer slik han prioriterer. 

Les 1 Tim 2,3.4 og 2 Pet 3,9. Hva sies om Guds innstilling? Hvordan prioriterer han?

Gud brenner etter å frelse mennesker. Ingenting er viktigere for ham. Han ønsker 
at «alle» skal bli frelst og «lære sannheten å kjenne» (1 Tim 2,4). Han «vil ikke at 
noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse» (2 Pet 3,9). SDA Bible 
Commentary sier at det greske ordet som brukes om «vil» er boulomai, som uttryk-
ker «tilbøyeligheten i sinnet, som ‘å ønske’ eller ‘å lengte etter.’ Kommentaren sier 
dette om det lille ordet men: Det greske ordet for «men» er alla. Her brukes det «for 
å understreke kontrasten mellom den feiltolkningen av Guds natur som sier at han 
kan være villig til å la noen gå fortapt, og sannheten om at han ønsker at alle skal bli 
frelst.» – The SDA Bible Commentary, vol. 7, side 615. Kristi befaling om at hver av 
oss skal delta i hans oppdrag som vitner om hans kjærlighet, nåde og sannhet, er en 
følge av hans ønske om at alle skal bli frelst.

Les Apg 13,47 og sammenlign med Jes 49,6. Hvem gjaldt denne teksten i første 
omgang? Hvordan bruker Paulus den?

Det hender at en gammeltestamentlig profeti har mer enn én anvendelse. Her tar 
apostelen Paulus en profeti som først var myntet på Israel og profetisk på Messias (se 
Jes 41,8; Jes 49,6 og Luk 2,32) og anvender den på kirken i nytestamentlig tid. Hvis 
kirken forsømmer eller minimerer Kristi befaling, bommer den på formålet med sin 
eksistens og feiler i sitt profetiske kall i verden.

Hva er faren for kirken (også en lokal menighet) hvis den blir så innadvendt at 
den glemmer formålet med sin eksistens?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KJÆRLIGHETEN SOM DRIVKRAFT

Denne uken har vi drøftet spørsmålet: «Hvorfor vitne?» Vi har sett at når vi deler 
vår tro, har vi gleden av å samarbeide med Gud om å nå verden. Vårt vitnesbyrd om 
hans kjærlighet gir mennesker større muligheter for frelse, siden de kan se hans nåde 
og sannhet klarere.

Samtidig er vitnetjenesten et middel til åndelig vekst. Unnlater vi å dele det Kris-
tus har gjort for oss og å tjene andre, dør vårt åndelige liv ut. 

Når vi vitner, får vi kontakt med hjertet til ham som lengter etter at hele menne-
skeheten skal bli frelst. Det er et svar i lydighet mot hans befaling. I dagens studium 
vil vi se den største av alle motivasjoner for å vitne.

Les 2 Kor 5,14.15.18–20. Hva motiverte Paulus til å gjennomgå prøvelser, trengs
ler, vanskeligheter og motgang for evangeliets skyld? Hvordan kan det samme mo
tivere vår tjeneste for Kristus? 

Apostelen Paulus ble ledet av kjærlighet. Det er ting du gjør av kjærlighet som du 
ikke vil gjøre av andre grunner. Da Paulus sa at «Kristi kjærlighet tvinger oss», 
var det en evig sannhet. Kjærligheten til Kristus styrte Paulus’ handlinger og 
var motivet for hans vitnesbyrd. Med et fast forsett delte han frelsesplanen i hele 
middelhavsområdet. 

“Kjærligheten må få bo i hjertet. En helstøpt kristen handler ut fra en inderlig 
kjærlighet til Mesteren. Hengivenheten til Kristus er selve roten i hans liv, og gjen-
nom den strømmer en uselvisk interesse for hans trosfeller.» – Det kristne hjem, side 
330 [AH 425].

Når det går opp for oss hvor mye Kristus har ofret for oss, blir vi overveldet av 
hans kjærlighet og må dele det han har gjort for oss med andre.

Han som skapte det hele (hele kosmos), var den som døde på korset for oss. 
Hvordan kan denne sannheten unngå å skape kjærlighet til Gud og et ønske om å 
dele denne kjærligheten?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les «Guds formål med sin menighet» i Alfa og Omega, bind 6, side 11–15 [AA 
9–16] og Alfa og Omega, bind 5, side 368–375 [DA 822–828].

Kirken i NT sto overfor faren ved ikke å forstå hensikten med sin eksistens. Ellen 
White beskriver denne faren: «Forfølgelsen av menigheten i Jerusalem styrket utbre-
delsen av evangeliet. I framgangen som fulgte forkynnelsen av ordet i Jerusalem, lå 
den fare at disiplene ble der for lenge og glemte Jesu befaling om å gå ut i all verden. 
De glemte at kraften til å motstå det onde lettest oppnås i aktiv tjeneste. De begynte 
å tro at det ikke fantes noe viktigere arbeid enn å forsvare menigheten i Jerusalem 
mot motstandernes angrep. I stedet for å undervise nye kristne i å bringe evangeliet 
til dem som enda ikke hadde hørt det, stod de i fare for å bli tilfreds med de resul-
tater som allerede var oppnådd.» – Alfa og Omega, bind 6, side 75 [AA 105].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Les nøye sitatet ovenfor, spesielt den siste linjen. Hvorfor må også vi vokte 

oss for denne faren? Når man tenker på utfordringene som ligger foran oss, 
hvorfor ville en slik holdning være så fryktelig?

2. Hvorfor tror du alle evangeliene ender med en lignende befaling? Les 
Matt 28,18–20; Mark 16,15.16; Luk 24,46–49 og Joh 20,21. Hva betydde 
dette for de troende i det første århundret, og hva burde det bety for oss i 
dag?

3. Kan vitnetjenesten og arbeid for andre bli en erstatning for sann åndelighet?  
I så fall, hvordan, og hvordan kan vi unngå den fellen?

4. Snakk om svaret på spørsmålet i slutten av tirsdagens avsnitt, om hvordan 
det å vitne og tjene andre påvirker din åndelige vekst. Hva har du lært som 
kan hjelpe andre? Hvilke feil har du gjort som du kan hjelpe andre å unngå? 

5. Husk at Gud elsker hver enkelt av oss. Hvordan forstår du dette? Hvordan 
burde denne, kanskje den viktigste sannheten i hele universet, påvirke ditt 
liv?
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EN SKOLE TIL LIBERIA
B. Darlington Teah (59), Liberia

Darlington vokste opp i en kristen menighet der mor var veldig engasjert mens far var mer 
interessert i en hemmelig organisasjon, og han ville at sønnen skulle bli medlem som syv

åring.
Men Darlington var ikke interessert i en organisasjon der medlemmene tilber døde forfedre 

i fjellheimen i Liberia. Far ba til forfedrene når de skulle så, når mor var gravid og når sykdom 
rammet landsbyen. Da ofret han en høne og hvit ris til forfedrene. Han satte igjen maten på 
bakken og gikk hjem. Da han kom for å hente tallerkenene og maten var forsvunnet, trodde han 
forfedrene hadde sagt ja til hans bønner.

Darlington kunne ikke si ja eller nei til å bli medlem. Men mor nektet blankt. Når far skulle til 
fjells, tok hun med gutten til en annen landsby. "Jeg vil at han skal bli kristen," sa hun til far.

Darlington gikk på søndagsskole, men forsto ikke Bibelen. Som ung mann hørte han en adven
tist tale om sabbaten. Darlington leste om den i Bibelen for første gang, og ba søndagspresten om 
å forklare hva som var rett. "Den syvende dag er sabbaten, men vi tilber på søndag til minne om 
Jesu oppstandelse," sa presten.

Darlington ville holde seg til Bibelen og ble døpt inn i Adventistkirken. Far mislikte det, for 
han visste at sønnen ikke kom til å tilbe forfedrene. Mor var glad for at han elsket Gud.

Darlington ville bli pastor, men det var ingen pastorskole i Liberia, og foreldrene hadde ikke 
råd til å sende ham til Ghana eller Nigeria for å studere. Så han sparte alt han kunne, men borger
krigen stoppet ham. I 1990årene engasjerte han seg i politikk og ble medlem av parlamentet. 

Han tenkte: "Om jeg ikke kan spare nok til å studere teologi i utlandet, kan jeg starte en 
pastorskole i Liberia, så de unge kan studere her." Året etter støttet han en lov som førte til at man 
fikk Adventist University of West Africa i hovedstaden Monrovia.

Etter seks år i parlamentet sluttet han etter press om å ta imot bestikkelser og bli med i hem
melige organisasjoner. Han begynte å studere teologi ved Adventist University of West Africa.

I dag er han pastor og leder for SørøstLiberiamisjonen, der offeret 13. sabbat skal bidra til å 
bygge en K6skole i Buchanan. Han er glad for at Herren kalte ham til å være med og forberede 
folk på Jesu gjenkomst.

Takk for at du vil gi et godt offer 13. sabbat, så Buchanan kan få en ny skole etter at den gamle 
ble ødelagt under borgerkrigen. 

Du kan se Darlington på YouTube: bit.ly/Darlington-Teah.



Gode vitner:
Vitnesbyrdets kraft
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Bakgrunnsstoff
Mark 5,15–20; Mark 16,1–11; Apg 4,1–20; 1 Joh 1,1–3; Gal 2,20; Apg 26,1–32.

Minnevers 
Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt (Apg 4,20).

Det er en uvanlig kraft i et personlig vitnesbyrd. Når hjertet varmes av Kristi kjær-
lighet og vi blir forandret ved hans nåde, har vi noe å si om ham. Det er én ting å 
dele det Jesus har gjort for andre. Det er noe annet å dele det han har gjort for oss 
selv. 

Det er vanskelig å argumentere mot en personlig erfaring. Folk kan stille 
spørsmål ved din teologi eller din tekstforståelse eller spotte troen generelt. Men 
når du kan si: «En gang hadde jeg ikke håp, men nå har jeg håp; jeg var full av 
skyldfølelse, men nå har jeg fred; jeg manglet et mål, men nå har jeg et mål,» blir 
selv skeptikere berørt av evangeliets kraft. 

Noen opplever plutselige, dramatiske omvendelser, slik som Paulus på veien til 
Damaskus, men omvendelsen skjer oftere etter som en person ser Jesu betydning 
klarere og blir takknemlig for hans nåde og den frelsen han tilbyr. Kristus gir livet 
nytt fokus. Det er dette vitnesbyrdet verden trenger.
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USANNSYNLIGE VITNER

Les Mark 5,15–20. Hvorfor tror du Jesus sendte mannen for å vitne for familie og 
venner i stedet for å pleie hans tro ved å holde ham hos seg?

Ordet Dekapolis kommer av to ord: deca som betyr ti, og polis som betyr by. 
Dekapolis var et område med ti byer langs bredden av Gennesaretsjøen. Disse byene 
hadde felles språk og kultur. Det var mange der som kjente den besatte. Han hadde 
vakt frykt med sin uforutsigbare og voldelige oppførsel. Jesus så at han lengtet etter 
noe bedre, derfor frelste han mannen fra demonene som plaget ham. 

Da folk i byene hørte at Jesus hadde latt demonene innta svineflokken og at 
svinene hadde løpt utfor stupet og i sjøen, kom de for å se hva som sto på. Markus 
forteller: «Da de kom fram til Jesus, så de han som hadde hatt alle de onde åndene 
i seg, sitte påkledd og ved sans og samling. Da ble de grepet av frykt» (Mark 5,15). 
Mannen var frisk igjen – fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig. Evangeliets mål er å 
gjøre mennesker som er ødelagt av synd, hele slik Kristus skapte dem. 

Hvem kan nå disse ti byene i Dekapolis bedre enn en som har blitt satt fri fra 
demoner og kan fortelle alle om det? «Som vitner for Kristus skal vi fortelle det vi 
vet, det vi selv har sett, hørt og følt. Hvis vi har fulgt Jesus skritt for skritt, vil vi ha 
noe livsaktuelt å fortelle om den måten han har ledet oss på. Vi kan fortelle hvordan 
vi har prøvd hans løfter og funnet at de er til å stole på. Vi kan vitne om hva vi har 
opplevd av Kristi nåde. Det er dette han ber oss vitne om, og uten det går verden til 
grunne,» skriver Ellen White. – Alfa og Omega, bind 4, side 292–293 [DA 340]. Gud 
bruker ofte usannsynlige vitner som blir forvandlet ved hans nåde og satt til å gjøre 
en forskjell i verden.

Hva er din omvendelseshistorie? Hva forteller du andre om din vei til tro? Hva kan 
du gi uomvendte som kan ha nytte av den opplevelsen du kan fortelle om?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORKYNNE AT KRISTUS ER STÅTT OPP

Det var tidlig søndag morgen, og kvinnene skyndte seg til Kristi grav. De hadde 
ikke tenkt å be ham om noe. For hva kunne en død mann gi dem? Forrige gang de så 
ham, var han blodig og forslått. Scenene fra korset sto levende for dem. Nå gjorde de 
bare sin plikt. De gikk til graven for å balsamere ham. Fortvilelsens mørke innhyllet 
dem. Fremtiden var dyster og uten håp.

Da de kom til graven, ble de forskrekket. Den var tom. «Men engelen tok til orde 
og sa til kvinnene: ‘Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han 
er ikke her, han er stått opp’» (Matt 28,5.6).

Kvinnene ble overveldet av glede. Tristheten fordunstet i sollyset på oppstandel-
sens morgen. Glede fylte ansiktene, og jubel erstattet klagesangen.

Les Mark 16,1–11. Hva gjorde Maria da hun oppdaget at Jesus hadde stått opp fra 
de døde? 

Maria løp for å fortelle de andre. Gode nyheter må deles, og hun kunne ikke 
tie. Kristus levde! Graven var tom, og verden må få vite det. Når vi møter den 
oppstandne Kristus på veien gjennom livet, må vi også skynde oss å fortelle om det, 
for gode nyheter skal deles. 

Enda så mange ganger Jesus hadde fortalt disiplene hva som ville skje, at han ville 
bli drept og stå opp igjen, nektet de å tro Marias vitnesbyrd. «Men da de fikk høre 
at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke» (Mark 16,11). Hvis ikke 
Jesu egne disipler trodde med én gang, bør det ikke overraske oss hvis andre ikke tar 
det vi sier for god fisk med det samme.

Når ble ditt vitnesbyrd sist avvist? Hvordan reagerte du, og hva har du lært av 
det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ET NYTT LIV GJØR EN FORSKJELL

«Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av 
folket, undret de seg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus» (Apg 4,13).

Menigheten vokste eksplosivt i nytestamentlig tid. Det ble døpt 3000 på pinsedagen 
(Apg 2,41). Tusenvis av andre ble lagt til kirken noen uker senere (Apg 4,4). Snart 
innså myndighetene hva som hadde skjedd. De hadde vært sammen med Jesus. 
Deres liv ble forandret. De ble forvandlet ved hans nåde, og de kunne ikke tie.

Les Apg 4,1–20. Hva skjedde da myndighetene prøvde å få dem til å tie? Hva svarte 
de?

De troende var nye i Kristus, og de måtte fortelle om det. Fiskeren Peter ble for-
vandlet ved Guds nåde. Tordensønnene Jakob og Johannes ble forvandlet ved Guds 
nåde. Skeptikeren Tomas ble forvandlet ved Guds nåde. Disiplene og medlemmene 
av den første menighet hadde hver sin historie å fortelle, og de kunne ikke tie. «Når 
et menneske kommer til Kristus, får han et sterkt ønske om å fortelle andre hvilken 
venn han har funnet i Jesus. Den sannhet som frelser og helliggjør, kan ikke holdes 
innestengt i hjertet.» – Veien til Kristus, side 90–91 [SC 78].

Legg også merke til det de religiøse lederne sa (Apg 4,16). De erkjente at det 
hadde skjedd et mirakel – mannen jo sto rett foran dem. Likevel nektet de å endre 
holdning. Til tross for dette hadde Peter og Johannes ikke tenkt å bøye av.

Hva er sammenhengen mellom å kjenne Jesus og å fortelle om ham? Hvorfor er 
det å kjenne Jesus så viktig for å kunne vitne om ham?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORTELLE HVA VI HAR OPPLEVD

I Apg 26 leser vi at Paulus er fange hos kong Agrippa. Her ga apostelen sitt eget 
vitnesbyrd og fortalte at han hadde forfulgt Jesu folk, men at han etter omvendelsen 
hadde vitnet om Jesus og løftet om de dødes oppstandelse (Apg 26,8). 

Da Paulus ble omvendt på veien til Damaskus, talte Herren til ham og sa: «Jeg har 
vist meg for deg for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av 
meg, og om det du siden skal få se» (Apg 26,16). Å dele troen med andre er alltid en 
dynamisk opplevelse. Det er å fortelle hva Kristus har gjort for oss, hva han gjør i 
vårt liv i dag, og hva han vil gjøre for oss i fremtiden. 

Å vitne handler ikke om oss. Det handler om ham. Han er den Gud som tilgir vår 
skyld, leger våre sykdommer, kroner oss med barmhjertighet og kjærlighet og metter 
oss med det gode (Sal 103,3–5). Å vitne er å fortelle vår historie om hans store nåde. 
Det er et vitnesbyrd om vårt personlige møte med en utrolig nådig Gud. 

Les 1 Joh 1,1–3 og Gal 2,20. Hva er likt? Hvordan ligner Johannes’ opplevelse på 
Paulus’ opplevelse?

Johannes og Paulus hadde ulike livsveier, men begge fikk et personlig møte med 
Jesus. Deres erfaringer med frelseren var ikke noe som skjedde og var slutt på et 
visst tidspunkt i fortiden. Det var en daglig opplevelse av å glede seg over hans kjær-
lighet og vandre i hans lys.

Kan omvendelsen være noe som bare hører fortiden til? «Som om de visste noe 
om religion en gang og ikke trengte å bli omvendt daglig; men vi burde alle bli om-
vendt hver dag.» – Manuscript Releases, bind 4, side 46.

Uansett hva du har opplevd, om det har vært stort og dramatisk, er det viktig å 
ha et forhold til Herren dag for dag, å kjenne hans nærvær og hans godhet og 
makt dag for dag. Hvorfor? Snakk om dette i gruppen på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KRAFTEN I ET PERSONLIG VITNESBYRD

La oss lese om Paulus hos Agrippa. Paulus står foran den siste i rekken av jødiske 
konger og av Herodes’ hus. Agrippa bekjente at han var jøde, men innerst inne var 
han romer (se The SDA Bible Commentary, bind 6, side 436). Den gamle Paulus står 
der, hjertet er fylt av Guds kjærlighet og ansiktet stråler av Guds godhet. Uansett hva 
han har opplevd, kan han si at Gud er god. 

Agrippa er kynisk, skeptisk, forherdet og fremmed for moralske verdier. Men 
Paulus tror fast på sannheten og forsvarer den. Kontrasten mellom dem kunne ikke 
ha vært større. Under rettssaken ber Paulus om ordet, og får det. 

Les Apg 26,1–32. Hvordan vitnet Paulus for Agrippa? Hva kan vi lære av det han 
sa?

Vennlighet åpner hjerter, bryskhet stenger dem. Paulus er vennlig mot Agrippa. 
Han sier han har «godt kjennskap til alle skikker og stridsspørsmål blant jødene» 
(Apg 26,3). Så forteller han om sin omvendelse.

Les om den i Apg 26,12–18 og legg merke til virkningen på Agrippa (Apg 26, 
26–28). Hvorfor tror du han reagerte slik? Hva var det ved Paulus’ vitnesbyrd som 
gjorde inntrykk?

Paulus’ ord om hvordan Jesus forandret livet hans, gjorde et sterkt inntrykk på 
kongen. Ikke noe vitnesbyrd er så effektivt som et forandret liv. En sann omvendelse 
har stor innflytelse på andre. Selv gudløse konger blir rørt av liv som er forvandlet 
av nåde. De fleste har ikke en så dramatisk historie som Paulus, men alle bør kunne 
fortelle andre hva det vil si å kjenne Jesus og bli frelst ved hans blod.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



22 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 2 0

Fredag Studium 2  /  11. juli

TIL ETTERTANKE 

Les «Nesten overtalt» i Alfa og Omega, bind 6, side 295–298 [AA 433–438].

Kjernen i kristenlivet er et forhold til Jesus som er så rikt at vi gjerne deler det. Enda 
så viktig det er å ha den rette lære, kan det ikke erstatte et liv som er forvandlet av 
nåde og kjærlighet. «Frelseren visste at selv de mest logiske argumenter ikke smelter 
harde hjerter eller bryter gjennom verdslighetens og selviskhetens skall. Han forstod 
at det var nødvendig for disiplene å motta Den hellige ånd som en gave fra himme-
len, og at evangeliet kan ha framgang bare når et livgivende fellesskap med ham som 
er veien, sannheten og livet, har fått varme hjertet og gjøre leppene veltalende.» – 
Alfa og Omega, bind 6, side 25 [AA 31]. «Kristi underfulle kjærlighet vil smelte og 
overvinne hjertene der hvor en oppramsing av læresetninger ikke ville utrette noe 
som helst.» – Alfa og Omega, bind 5, side 374 [DA 826]. 

Det er noen som tror at det å gi sitt personlige vitnesbyrd handler om å prøve 
å overbevise andre om sannhetene de har funnet i Guds ord. Det er viktig å dele 
sannhetene i Ordet når det passer seg slik, men vårt personlige vitnesbyrd har mer å 
gjøre med friheten fra skyld og den fred, nåde, tilgivelse, styrke, håp og glede vi har 
funnet i det evige livs gave som Jesus gir oss.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvorfor tror du vårt personlige vitnesbyrd er så viktig når det gjelder å på

virke andre? Hvordan har deres vitnesbyrd påvirket deg og ditt liv?

2. Snakk om svaret på onsdagens siste spørsmål. Hvorfor er en daglig erfaring 
med Gud så viktig, ikke bare for vårt vitnesbyrd, men også for vår tro?

3. Selvfølgelig kan et tydelig vitnesbyrd ha stor virkning. Men hvorfor er et gud
fryktig liv en viktig del av vårt vitnesbyrd? 

4. Del ditt personlige vitnesbyrd med klassen. Husk at du deler det Jesus har 
gjort for deg og hva han betyr for deg i dag. Hvilken forskjell gjør Jesus i livet 
ditt? 
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LETT Å LÆRE Å LESE
S.E. Joe Seeyah (66), Liberia

Joe Konon Seeya i landsbyen Seeyah i Liberia kunne ikke lese. Han jobbet på familiens risgård 
til han giftet seg, fikk ni barn og fortsette å arbeide der. Det var ikke behov for å lese.
En dag kom adventisten Willie Helbig til landsbyen. Han underviste dem fra Bibelen, og etter 

en måned ble 50 voksne døpt. Nå var det deres tur til å utbre evangeliet, men Joe kunne ikke lese. 
"Jeg kan ikke undervise fra Bibelen," sa Joe. Willie fikk Joe og fem andre til å komme til 

bibelkurs. Joe så på de andre. Ingen av dem kunne lese. 
Willie ga alle en ny bibel og viste dem hvor de fant viktige vers. Han leste dem høyt og 

forklarte hvert ord. Joe ba. Han visste ikke hvordan han skulle huske versene. Han ville fortelle 
andre om Jesu annet komme, men visste ikke hvordan. Hver dag møttes de med Willie, og hver 
dag ba Joe om Åndens velsignelse.

En dag da Wille veiledet dem, fant Joe versene selv. Og han kunne følge med i sin egen bibel. 
Han kikket på vennene. De klarte det også. De reiste seg og begynte å lese høyt fra Bibelen for 
evangelisten.

Hjemme prøvde Joe å lese en annen bok. Han forsto ikke et ord. Men med Bibelen var det 
ikke noe problem. I 1937 ble Joe forstander i den første SDAkirken som betjente landsbyen og 
nabolandsbyen. Han hadde ingen skolegang, men underviste og talte fra Bibelen i den nye kirken. 
Joe døde i 2003, omtrent 90 år gammel.

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge en K6skole i Buchanan i Liberia. Den skal er
statte den gamle skolen som ble ødelagt i borgerkrigen. Buchanan ligger ikke langt fra landsbyen 
Seeyah.

Landsbyen Seeyah er oppkalt etter Joes familie. Du kan se Joe på YouTube: bit.ly/Joe-Seeyah.



Å se andre med Jesu øyne
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Bakgrunnsstoff
Mark 8,22–26; Joh 4,3–34; Joh 1,40.41; Mark 12,28–34; Luk 23,39–43; Apg 8,26–38.

Minnevers 
Han sa til dem: Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere! 
(Matt 4,19). 

Jesus er den store sjelevinneren. Ved å se på hvordan han arbeidet med mennes-
ker, lærer vi hvordan vi kan hjelpe andre å finne frelsen i Jesus Kristus. Når vi går 
sammen med ham gjennom Jerusalems gater, på stiene i Judea og åssidene i Galilea, 
ser vi hvordan han åpenbarte rikets prinsipper for søkende sjeler. 

Jesus så på alle som mennesker han kunne vinne for sitt rike. Han så på dem med 
medfølelse. Han så ikke Peter som en grovkornet fisker, men som en stor forkynner 
av evangeliet. Han så ikke Jakob og Johannes som hissigpropper, men som ivrige 
forkynnere av hans nåde. Han så lengselen etter ekte kjærlighet i Maria Magdalena 
og den samaritanske kvinnen. Han så ikke Tomas som en kynisk tviler, men som 
en person med oppriktige spørsmål. Enten de var jøder eller hedninger, menn eller 
kvinner, røveren på korset, en romersk soldat eller en gal demonbesatt, så Jesus hva 
Gud og frelsen kunne gjøre for og med dem.
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DEN ANDRE BERØRINGEN

Det er bare ett mirakel som Jesus delte i to faser: den blinde i Betsaida. Denne 
historien har lekser for menigheten i dag. Den illustrerer Guds plan om å bruke alle 
troende til å føre andre til Jesus. «Så kom de til Betsaida. Der førte de en blind mann 
til Jesus og ba ham røre ved mannen.” (Mark 8,22). Stikkordene er «førte» og «ba». 
Den blinde kom ikke på egen hånd. Vennene så behovet og kom med ham. Han har 
kanskje ikke mye tro, men det hadde de. De trodde at Jesus ville helbrede ham. 

I NT leser vi om cirka 25 helbredelser. I mer enn halvparten kommer en slektning 
eller venn til Jesus med personen. Mange kommer ikke til Jesus om ikke en som har 
tro, er med dem. Vår rolle er å ta med folk til Jesus.

Det andre ordet som er viktig, er ordet ba (Mark 8,22). Det er en mild appell, ikke 
et høylytt krav. Vennene appellerte vennlig til Jesus og trodde at han både ville og 
kunne hjelpe ham. Mannen forventet kanskje ikke at Jesus kunne helbrede ham, men 
det gjorde vennene. Noen ganger må vi føre andre til Jesus på troens vinger.

Les Mark 8,22–26. Hvorfor tror du han helbredet den blinde i to faser? Hva kan 
historien lære oss som vitner for Jesus i dag? 

Er det mulig at heller ikke vi ser mennesker klart? Ser vi dem noen ganger mer som 
«trær som går», som vage skygger i stedet for som kandidater for Guds rike? Hva 
kan være årsaken til at vi ikke alltid ser mennesker tydelig? 

Hva kan vi lære av denne historien foruten leksen om hvordan Gud bruker oss til 
å nå mennesker? Hva kan det for eksempel lære oss om hvordan både det medi
sinske og det åndelige kan ha en del i helbredelsen og tjenesten for de fortapte?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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EN LEKSE I AKSEPT

Da Jesus viste disiplene hvor viktig det er å se den enkelte i et nytt perspektiv, lærte 
han dem å se folk med himmelens øyne. Hans menneskesyn var radikalt. Han så 
dem ikke som de var, men som de kunne bli. Han behandlet alle med verdighet og 
respekt. Ofte overrasket det disiplene. Dette gjelder spesielt hans omgang med den 
samaritanske kvinnen. 

The Archaeological Study Bible skriver om forholdet mellom jødene og samari-
tanene: «Spliden mellom samaritanene og jødene var av gammel dato. Ifølge 2 Kong 
17 var samaritanene etterkommere av mesopotamiske folk som ble tvangsflyttet til 
området i Nord-Israel av kongen av Assyria etter eksilet i 722 f.Kr. De kombinerte 
tilbedelsen av Jahve med avgudsdyrkelse.» – The Archaeological Study Bible, side 
1727. I tillegg til avgudsdyrkelsen etablerte de et rivaliserende presteskap og et eget 
tempel på Garisim-fjellet. Tatt i betraktning den teologiske uenigheten må disiplene 
ha blitt forvirret da Jesus valgte å gå gjennom Samaria til Galilea. De ble overrasket 
over at han ikke lot seg trekke inn i en religiøs debatt. Han appellerte direkte til den 
samaritanske kvinnens lengsel etter aksept, kjærlighet og tilgivelse. 

Les Joh 4,3–34. Hvordan behandlet Jesus den samaritanske kvinnen? Hvordan rea
gerte hun på at han snakket til henne? Hvordan reagerte disiplene på opplevelsen, 
og hvordan ga Jesus dem et bredere perspektiv?

Det Jesus ville lære disiplene og oss, er dette: «De som har Kristi ånd, vil se på alle 
mennesker med Guds medfølende øyne.» – The Signs of the Times, 20. juni 1892.

Hvilke mennesker ser folk ned på i din kultur? Hvorfor må du endre holdning, og 
hvordan kan det skje? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BEGYNN DER DU ER

Noen har sagt: «I livet kan du bare starte der du er, for det er ingen andre steder 
å begynne.» Jesus understreket dette: «Men dere skal få kraft når Den hellige 
ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i 
Samaria og helt til jordens ende» (Apg 1,8).

Jesu budskap var ikke til å misforstå: Begynn der du er. Vitne der Gud har satt 
deg. Drøm ikke om grønnere gress, start med dem rundt deg. Se mulighetene nær-
mest deg! 

Du behøver ikke å være verdens mest begavede person. Det du trenger, er kjærlig-
het til Gud og kjærlighet til andre. Er du villig til å vitne, vil Gud åpne dører. 

Les Joh 1,40.41; Joh 6,5–11 og Joh 12,20–26. Hva sier dette om Andreas’ åndelige 
visjon og hans måte å vitne på?

Andreas’ erfaring er viktig. Han begynte i sin egen familie. Først fortalte han broren 
Peter om Jesus. Han fikk et forhold til en liten gutt som ga Jesus det han trengte til et 
mirakel, og Andreas visste hva han skulle gjøre med grekerne. Han diskuterte ikke 
teologi, men så hva de trengte og førte dem til Jesus.

Det viktigste for å nå mennesker er kunsten å bygge positive relasjoner. Tenk på 
dem som står deg nær og kanskje ikke kjenner Jesus. Opplever de at du bryr deg om 
dem? Ser de en fred og et mål som de lengter etter? Er livet ditt reklame for evange-
liet? Vi får venner for Gud ved å dele vår erfaring med Jesus. De blir troende venner, 
og når vi deler Guds endetidsbudskap med dem, kan de også komme til å slutte seg 
til oss.

Hvorfor kan det være vanskelig å føre slekt og familie til Kristus? Har du klart å 
dele Jesus med noen av dine egne eller nære venner? Snakk om prinsipper som 
andre kan ha nytte av.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



28 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 2 0

Onsdag Studium 3  /  18. juli

VANSKELIGE MENNESKER

Jesus var en mester i å ha med vanskelige mennesker å gjøre. Med ord og handling 
viste han at han godtok dem. Han hørte på bekymringene deres, stilte spørsmål og 
åpenbarte sannheter gradvis. Han merket indre lengsel i de mest forherdede og så 
potensial hos de største syndere. For ham var ingen utenfor evangeliets rekkevidde. 
Jesus trodde at «ingen har falt så dypt og ingen er så ussel at de ikke kan bli frigjort 
i Kristus.» – Alfa og Omega, bind 4, side 214 [DA 258]. Jesus så på folk med andre 
øyne enn vi gjør. I alle så han et speilbilde av skaperverkets skjønnhet. Han fikk dem 
til å se hva de kunne bli, og mange oppfylte hans forventninger til deres liv.

Les Matt 4,18.19; Mark 12,28–34 og Luk 23,39–43. Hva er likt i Jesu appell til 
Peter og Andreas, en ikke navngitt skriftlærd og røveren på korset? Se hvordan 
Jesus behandlet dem. Hva ser du?

Jesus så alltid åndelige muligheter. Han så mennesker som kandidater for Guds 
rike på de mest usannsynlige steder. Vi kaller denne evnen «kirkevekstøyne». 
Kirkevekstøyne er en tilegnet evne til å se mennesker slik Jesus så dem, som kandi-
dater for Guds rike. Vi trenger også «kirkevekstører» så vi kan lytte til folks uuttalte 
behov. Det har å gjøre med å høre hjertets lengsel etter noe de ikke har, selv om de 
ikke har gitt uttrykk for det. 

Be Herren om å gjøre deg var for Den hellige ånds aktivitet i andres liv. Be Gud 
røre ved deg og åpne øynene dine for de åndelige mulighetene han gir deg til å dele 
troen med andre. Be Gud om øyne som ser, et hjerte som hører og vilje til å dele den 
Jesus du kjenner og elsker med andre. Da får du en spennende reise gjennom livet. 
Livet får en ny mening. Du vil føle tilfredshet og glede som aldri før. Bare de som 
arbeider for andre mennesker, kan kjenne den tilfredsstillelsen det kan gi.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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FORSYNETS MULIGHETER

Apostlenes gjerninger (heretter Apg) viser hvordan disiplene utnyttet mulighetene 
for å fremme Guds rike. Her er fascinerende beretninger om den første menighet og 
dens vekst til tross for utfordringene den sto overfor både innad og utad. 

I 2 Kor 2,12.13 skriver Paulus om det han opplevde i Troas: «Da jeg kom til Troas 
med Kristi evangelium, hadde Herren alt åpnet en dør for meg. Likevel var jeg urolig 
fordi jeg ikke fant Titus, min bror. Derfor tok jeg farvel med dem og dro videre til 
Makedonia.» Gud åpnet døren så Paulus kunne forkynne evangeliet i Europa, og han 
visste at dører Gud åpner i dag, kan være stengt i morgen. Han så mulighetene og 
seilte straks til Makedonia. 

I NT ser vi Gud som den åpne dørs Gud – Gjennom forsynet får vi muligheter til 
å dele vår tro. Gud er aktiv hele tiden (les Apg). Det er åpne dører i byer, provinser, 
land og fremfor alt i den enkeltes hjerte.

Les Apg 8,26–38. Hva sier dette om Filips åpenhet for Guds ledelse og hans re
spons på de muligheter Gud gir?

«Engelen ledet Filip til et menneske som søkte etter lys, og som var klar til å ta imot 
evangeliet. I dag vil engler lede stegene til arbeidere som tillater Den Hellige Ånd å 
hellige deres tunge og rense og foredle deres hjerte. Engelen som sendte Filip, kunne 
selv ha arbeidet for etiopieren, men det er ikke Guds måte å virke på. Hans plan er at 
mennesker skal arbeide for sine medmennesker.» – Alfa og Omega, bind 6, side 78 
[AA 109].

Hvis vi har ører å høre med og øyne å se med, vil englene hjelpe oss å nå sann-
hetssøkere.

Se hvilken sentral rolle Skriften spiller i denne historien. Se også at det var vik
tig at noen som kjente Skriften, kunne utdype den. Hva kan vi lære av dette? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les «Evangeliet til Samaria» i Alfa og Omega, bind 6, side 74–79 [AA 103–111].

Rundt oss er det mennesker som søker etter det evige.  «Høsten er stor, men 
arbeiderne få» (Matt 9,37). Problemet var ikke høsten. Jesus så en rik høst der 
disiplene så motstand. Hva var hans løsning på problemet? «Be derfor høstens herre 
sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans» (Matt 9,38). Løsningen er å be Gud 
sende deg. 

Hvorfor ikke be denne bønnen? «Herre, jeg er villig til å bli brukt for ditt rike. 
Åpne øynene mine slik at jeg kan se de mulighetene du gir meg. Lær meg å se 
menneskene rundt meg. Hjelp meg å snakke om håp og oppmuntring og dele din 
kjærlighet og sannhet med dem jeg kommer i kontakt med.» Hvis du ber denne bøn-
nen, vil Gud gjøre store ting.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvis du har vært med og ført andre til Jesus, vet du det at det er ikke alltid like 

lett. Ja, selvfølgelig er det bare Gud som kan omvende hjerter, men han bru
ker oss i den prosessen. Å arbeide for andre tar tid, krefter, tålmodighet og 
kjærlighet fra Gud. Hva kan du gjøre så du får den frihet fra deg selv som skal 
til for å være et godt vitne for Kristus?

2. Hvem har du kontakt med som ikke kjenner Gud? Hva har du gjort, eller gjør 
eller bør gjøre for å vitne for dem? 

3. Tenk på Saulus fra Tarsus, en mann som ingen forventet skulle bli omvendt! 
Men vi vet hva som skjedde. Hva burde dette si oss om faren ved å dømme 
etter egne antakelser? 

4. Tenk på historien om Saulus. Hva da med en tekst som Matt 7,6: «Gi ikke 
hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe dem ned, 
vende seg mot dere og rive dere i stykker»?
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DEN LANGE VEIEN HJEM
Alphanso Peter Juah (48), Liberia

19 år gammel flyktet Alphanso Peter Juah fra borgerkrigen i Liberia i 1992. Det var harde ti
der, og han forlot snart Adventistkirken. I Guinea og andre land solgte han heroin og lurte 

folk for penger. Han drev også med hvitvask av penger. Slik levde han i årevis, i Senegal, Tunisia, 
Jordan, India, Thailand og Indonesia. 

I Jakarta begynte han å tenke over livet. Han visste at han ikke levde etter Guds bud. Han 
kom i prat med en spanjol, som ba ham med til kirken sin neste søndag. Misjonæren der hørte på 
Alphansos livshistorie og tilbød seg å betale hans husleie mot at Alphanso tok seg av hagen og 
lydsystemet i kirken.

Alphanso tenkte på sabbaten. Han begynte å gå i en adventistmenighet. Han ville gjerne ta 
universitetsstudier, men ingen kunne hjelpe ham. Men adventistene satte ham i kontakt med forel
drene i Liberia, som han ikke hadde snakket med på år og dag.

Tre år gikk, søndagskirken sluttet å støtte ham, så han begynte å selge stoffer og svindle folk 
igjen. Samtidig giftet han seg med en slektning av misjonærens hushjelp, Wastinah. Senere flyttet 
de til Kina, der han igjen tenkte på Gud. Han kjøpte en engelsk bibel og oppdaget Forkynneren 
1,2: "Forgjeves, sier Forkynneren, forgjeves og forgjengelig – alt er forgjeves!" Mitt liv er fylt av 
tomhet, tenkte han. "Jeg må hjem til Afrika."

Han og Wastinah fløy til Liberia i 2006. Her fant han tilbake til foreldrene, overga seg til Jesus 
og gikk i kirken hver sabbat. Wastinah ble også en kristen. I dag er Alphanso tømmerhogger i 
Buchanan, og Wastinah selger ris, olje og annet. De har tre barn på 12, 8 og 5 år. Alphanso fortel
ler gjerne om Guds nåde mot ham.

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge en ny K6skole i Buchanan i Liberia, der den 
gamle skolen ble ødelagt i borgerkrigen. Alphanso håper å kunne sende barna sine til skolen.

Du kan se Alphanso på YouTube: bit.ly/Alphanso-Juah.
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Bønnens kraft:  
Forbønn for andre
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Bakgrunnsstoff
Åp 12,7–9; Ef 6,12; Hebr 7,25; Ef 1,15–21; Dan 10,10–14; 1 Joh 5,14–16.

Minnevers
Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbre-
det. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye (Jak 5.16).

 
Menigheten i NT følte behov for bønn. «Da de hadde bedt, skalv stedet der de var 
samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet» 
(Apg 4,31). Disiplene ba. Da ble de fylt av Den hellige ånd, og så talte de Guds ord 
med frimodighet. 

Det var en sammenheng mellom deres bønner, at de ble fylt av Den hellige ånd og 
en mektig forkynnelse av Guds ord. «De ba ikke bare om selv å bli velsignet. Andres 
frelse hvilte på dem som en byrde. De forsto at evangeliet måtte bringes ut til hele 
verden og tryglet om den kraft Kristus hadde lovt.» – Alfa og Omega, bind 6, side 29 
[AA 37].

Når vi søker Gud og går i forbønn for andre, virker Gud i vårt hjerte så vi kom-
mer ham nærmere, og han gir oss forstand så vi kan nå dem for riket (Jak 1,5). Han 
arbeider også med dem uten at vi ser eller forstår det, men de dras til ham (1 Joh  
5,14–17).
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EN KOSMISK KAMP

Les Åp 12,7–9; Ef 6,12 og 2 Kor 10,4. Hvordan påvirker dette din forståelse av 
forbønn?

Bibelen løfter forhenget mellom den synlige og den usynlige verden. Det er en kamp 
mellom godt og ondt, mellom Kristus og Satan. I den kosmiske konflikten respekte-
rer Gud menneskets frihet. Han vil ikke tvinge hverken viljen eller samvittigheten. 
Han sender sin hellige Ånd for å overbevise kvinner og menn om sannheten 
(Joh 16,7.8). Englene går inn i kampen for å påvirke oss for evigheten (Hebr 1,14). 
Gud styrer også hendelser i folks liv for å lede dem til seg. 

Det Gud ikke vil gjøre, er å tvinge samvittigheten. Makt er i strid med Guds 
rike. Tvang er fremmed for den kjærligheten som er grunnlaget for hans styre. Her 
er bønn viktig. Gud gjør alt han kan for å nå folk før vi ber, men bønn frigjør Guds 
kraft. Han respekterer vårt valg når vi ber for en annen, og han kan gjøre mer når vi 
ber enn om vi ikke gjorde det. 

«Gud vil gjerne gi oss det vi i tro ber om, og som vi ellers ikke ville få.» – Alfa og 
Omega, bind 8, side 38 [GC 525]). I striden mellom godt og ondt nytter det å be. Når 
vi ber for en som ikke kjenner Jesus, åpner det for at velsignelser kan strømme inn i 
deres liv. Gud respekterer at vi ber for dem og arbeider enda mer for dem. 

Når vi snakker om forbønn, bør vi innse at vi ikke forstår Guds veier fullt ut, men 
det må ikke hindre oss i å få de velsignelsene som bønnen kan gi oss og andre.

Hvorfor tror du Gud arbeider hardere når vi ber enn når vi forsømmer bønn? Vi 
forstår ikke hvordan bønn fungerer, men hvorfor bør Bibelens formaning om å be 
for andre få oss til å gjøre nettopp det?

______________________________________________________________________________________________________________
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JESUS: FORBØNNENS MESTER

Les Luk 3,21; Luk 5,16 og Luk 9,18. Hva sier tekstene om forholdet mellom Jesu 
bønneliv og hans liv blant menneskene?

Jesus hadde stadig samfunn med sin Far. Da han ble døpt og startet sitt messianske 
virke, ba han om styrke til å utføre oppdraget. Den hellige ånd ga ham kraft til å 
gjøre Faderens vilje og fullføre oppgaven. Enten det var å mette fem tusen, helbrede 
en spedalsk eller drive ut onde ånder visste Jesus at bønn er et mektig våpen mot 
mørkemaktene. Bønn forbinder vår svakhet med Guds allmakt. Det løfter oss opp 
mot Gud, som kan røre ved hjertet til dem vi ber for.

Les Luk 22,31–34 og Hebr 7,25. Hvilket løfte ga Jesus Peter foran fristelsene han 
ville møte i nær fremtid? Hvilket løfte har vi når vi møter fristelser? 

De fremste representanter for Guds rike er menn og kvinner som ber. Jesus ba 
for Peter. Han beroliget Peter med at han ba for ham da fristelsen var størst. Satan 
forsto hva Peter kunne utrette for Guds rike. Han ville gjøre alt for å ødelegge Peters 
innflytelse. Men gjennom alle fristelsene hans ba Jesus for Peter, og hans bønner ble 
hørt. Det er spennende å vite at frelseren også ber for oss. Han ber oss bli med i dette 
forbønnsarbeidet og nevne andre med navn for Guds trone. 

Vår utholdenhet i bønn viser at vi vet vi er helt avhengige av Gud for å nå den vi 
ber for.

Hvem ber du for nå? Hvorfor er det viktig aldri å gi opp selv om situasjonen ser 
vanskelig ut?

__________________________________________________________________________________________________________________
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PAULUS’ FORBØNNER

Forbønn er bibelsk. Paulus ba for de nyomvendte i menighetene som han oppret-
tet. Han trodde at noe skjedde når han ba som ikke ville skje hvis han ikke ba. Han 
visste at de kunne stå sammen når de ba for hverandre, selv om de var på ulike 
steder. 

Les Ef 1,15–21. Nedenfor kan du skrive opp de ulike tingene Paulus ba om for efe
serne. Hva ba han konkret om at Gud måtte gi dem?

Merk deg Paulus’ bønn for de troende i Efesos. Han ba om at Gud ville gi dem 
visdom og åndelig forstand, opplyse deres sinn med guddommelig sannhet og gi 
dem håp om evig liv. Han ba også om at de måtte få oppleve Guds kraft i livet. Gud 
er så mektig at han reiste Jesus fra de døde, grunnlaget for deres håp om evig liv i 
ham. De kristne i Efesos må ha blitt oppmuntret fordi de visste både at Paulus ba for 
dem og hva han ba om. 

Les Fil 1,3–11 og legg merke til tonen i bønnen. Hvordan ville du ta det hvis du 
tilhørte menigheten og fikk et slikt brev fra Paulus der han ikke bare fortalte at han 
ba for deg, men hva han ba om. Hvorfor? Hvilke løfter finner vi? Og hvilke formanin
ger finner vi også? 

Dette er noen av de mest oppmuntrende versene i Bibelen. De er fylt med løfter og 
oppfordringer om å bli fylt med kjærlighet og kunnskap og forstand til ære for Gud. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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USYNLIGE KREFTER

Forbønn er et mektig våpen i kampen mellom godt og ondt. En av de klareste åpen-
baringene av denne kampen er i Dan 10. 
Du husker at profeten Jeremia sa at jødene skulle være underlagt babylonerne i 70 år. 
På slutten av Daniels liv nærmet perioden seg slutten. Daniel var urolig. Han så lite 
som tydet på at Jeremias ord ville bli oppfylt. Folket var fremdeles i fangenskap. 
Babylon ble slått av mederne og perserne, men jødene var fortsatt fanger. Daniel 
fastet og ba i tre uker. Han ba for sitt folk. Etter de tre ukene kom en engel til ham.

Les Dan 10,10–14. Når ble Daniels bønner hørt, og hva hindret dem midlertidig?

Teksten er fascinerende. For å forstå den fullt ut, vil vi identifisere noen av karak-
terene. Hvem er fyrsten over Perserriket? Helt klart ikke Kyros. Han er kongen av 
Perserriket. Det er sannsynlig at «fyrsten over Perserriket» er Satan. Jesus kalte 
ham «denne verdens fyrste» eller «verdens fyrste» (Joh 12,31; Joh 14,30). Paulus 
kalte ham «herskeren i himmelrommet» (Ef 2,2). Hvis prinsen av Persia er Satan, 
hvem er da Mikael? Uttrykket Mikael brukes fem ganger i Bibelen (Åp 12,7; Jud 
9; Dan 10,13.21 og Dan 12,1). Mikael (som betyr «Hvem er som Gud») er et annet 
uttrykk for Jesus som sjefen for alle englene i direkte kamp med Satan. Kristus 
er Guds evige, allmektige Sønn. En av hans funksjoner som sjef for englene er å 
beseire og til slutt ødelegge Satan. 

Dan 10 trekker forhenget til side og viser oss kampen mellom godt og ondt. Mens 
Daniel ber, kommer Mikael, eller Jesus, ned fra himmelen for å slå tilbake helvetes 
styrker. Vi ser det kanskje ikke, men Jesus svarer også forbønnene våre. Han er en 
mektig frelser. Ikke en eneste av bønnene våre går upåaktet hen.

Hvordan utspiller den store konflikten seg i ditt liv? Hva burde dette si deg om 
den veien du bør gå? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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BØNNEFOKUS

Hele Bibelen vektlegger konkrete bønner. Bønn er ikke en vag sjelens lengsel. Den 
gir Gud konkrete forespørsler. Jesus ba spesielt for disiplene sine. Paulus ba veldig 
konkret for de kristne i Efesos, Filippi og Kolossæ. Han ba for de unge kollegene 
Timoteus, Titus og Johannes Markus. 

Les 1 Sam 12,22–24 Hva sier dette avsnittet? Hva sier det om forbønn?

Samuel understreker behovet for forbønn. Han bruker sterke ord og roper: «Og 
jeg, aldri skal jeg gjøre en slik synd mot Herren at jeg holder opp å be for dere» 
(1 Sam 12,23). Det er vår oppgave å be for dem som ikke kjenner Jesus.

Les 1 Joh 5,14–16. Hva skjer når vi går i forbønn for andre?

Når vi ber for andre, blir vi en kanal Guds velsignelse kan strømme gjennom. Han 
øser ut livets vann fra himmelens trone gjennom oss. Satans engler skjelver ved 
lyden av alvorlig forbønn. «Satan kan ikke tåle at det blir gjort henvendelser til hans 
mektige motpart, for han frykter og skjelver for hans kraft og majestet. Ved lyden 
av brennende bønn skjelver hele Satans hærskare.» – Testimonies for the Church, 
bind 1, side 346. Bønn forbinder oss med kilden til Guds kraft i kampen om fortapte 
sjeler. 

Les Matt 18,18.19. Hva har dette med forbønn å gjøre, og hvordan oppmuntrer 
teksten oss til å be sammen med andre for at de som ikke kjenner Herren, skal bli 
frelst?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les «Bønnens velsignelse» i Veien til Kristus, side 109–124 [SC 93–105], «Work 
for Church Members» side 19–24 i Testimonies for the Church, bind 7.

Når vi ber for andre, bruker Gud alle himmelens ressurser for å forvandle men-
neskeliv. Når våre bønner stiger opp til hans trone, trer englene i aksjon på hans 
kommando. «Tjenende engler venter ved tronen for å etterkomme Jesu Kristi 
oppdrag om å besvare enhver bønn som blir båret frem i alvorlig, levende tro.» – På 
fast grunn, 2. bok, side 378 [2SM 377]. Vi har løftet om at ingen bønn går tapt, ingen 
blir glemt. De er lagret i himmelen og besvares på det tidspunktet og stedet som 
han vet er best. «Troens bønn går aldri tapt, men det er formastelig å hevde at den 
alltid blir besvart slik vi har forventet.» – Testimonies for the Church, bind 1, side 
231. Dette er en stor oppmuntring når vi ber for ektefeller og andre som ikke kjenner 
Jesus. Ingen oppriktig bønn går tapt. Vi ser kanskje ikke alltid svaret i dem vi ber 
for, men Gud arbeider med hjertene på måter vi først får se i evigheten.

  Spørsmål til drøftelse
1. Les Fil 1,19; Kol 4,2.3 og 2 Tess 3,1.2. Hvilken visshet hadde fangen Paulus 

takket være filippernes bønner? Hva ba han kolosserne og tessalonikerne om 
å be for på hans vegne? Hva har disse bønneønskene å gjøre med det å vinne 
mennesker for Kristus?

2. Husk at den store konflikten danner bakteppet for den verden vi lever i. 
Hvordan kan kunnskapen om denne konflikten hjelpe deg å innse betydnin
gen av bønn? Ja, Jesus har vunnet krigen, og vi vet at han vinner til slutt. Men 
hvorfor er det viktig at vi ber og gjør alt vi kan for å være tro mot ham og ar
beide for andres frelse?

3. Hva er noen av hindringene for et mer effektivt forbønnsliv? Hvilke unnskyld
ninger bruker du (hvis du gjør det) for å slippe å be mer for andre som trenger 
det?
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BØNN REDDET EKTESKAPET
Angelique Abeme (45), Gabon

Angelique Abeme forelsket seg i Peter da hun var 15 og han 20 år. De flyttet sammen i Oyem 
i NordGabon, og fikk to jenter. Livet var hardt, og Peter drakk og røykte, men Angelique 

elsket ham.
Da hun var 25 år, gikk hun på adventistmøter og ble adventist. Men livet ble komplisert etter 

dåpen. Hun ba Peter gifte seg med henne, men han nektet. Hun ba ham flytte ut, og han dro til 
PortGentil 40 mil lenger sør. Hver dag ba hun om at han måtte finne Jesus. Hun sendte også 
bibelstudier.

Peter endte opp i fengsel i PortGentil da en arbeidsgiver anklaget ham for et tyveri han ikke 
hadde gjort. I fengselet var det ingenting å ta seg til, så da en adventistkapellan tilbød bibelstu
dier, slo han til. Han ble døpt kort tid før han slapp ut.

Angelique visste om fengselet, men ikke bibelstudiene. Hun ba for ham morgen og kveld. 
Etter at han kom ut, ringte han til henne og fortalte om sin tro. "Nå forstår jeg at du ba meg flytte 
ut," sa han.

Angelique elsket ham ennå. Hun ba om at han måtte vise troens frukt og aldri røyke og drikke 
igjen. En gang de snakket på telefonen, fortalte hun at hun ville ta med yngstedatteren på speider
leir i PortGentil. De ble enige om å treffes. Det var seks år etter at han flyttet ut.

Peter kom og pratet med henne hver dag på speiderleiren. Angelique ble i byen en uke etter 
speiderleiren for å snakke med ham. Hun så at han var et nytt menneske. Han fridde, og hun sa ja. 

Dette var for åtte år siden. I dag er Peter forstander i menigheten i hovedstaden Libreville, og 
Angelique er så glad. Hun siterer Matteus 6,33 og sier: "Vi må først og fremst søke Guds rike. 
Hvis du er en troende og din ektefelle ikke er det, så be og be, for Gud kan gjøre mirakler. Han 
svarte min bønn etter seks år."

For tre år siden bidro offeret 13. sabbat til å bygge en videregående skole for 280 elever i 
Libreville i Gabon. Takk for at du vil gi penger til å bygge to skoler i Guinea og Liberia dette 
kvartalet.

Se Angelique på YouTube: bit.ly/Angelique-Abeme
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Bakgrunnsstoff
Joh 15,26.27; Apg 2,41.42; Apg 8,4; Hebr 4,12; Apg 17,33.34; Apg 18,8.

Minnevers
Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige 
ånd og talte Guds ord med frimodighet (Apg 4,31).

 
Da Jesus ba de første kristne om å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet, må det 
ha fortonet seg som et umulig oppdrag (Mark 16,15). Hvordan kunne de oppfylle en 
slik befaling? De var så få. Ressursene var begrenset. De fleste var ulærde menne-
sker. Men de hadde en stor Gud som ville styrke dem til det store oppdraget. 

«Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være 
mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Apg 1,8). 
Den hellige ånds kraft ville gjøre det mulig å dele korsets budskap. Den hellige ånd 
gjorde vitnesbyrdet effektivt. I løpet av noen få tiår nådde evangeliet hele verden. 
Paulus sier at evangeliet «er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen» 
(Kol 1,23). Denne uken vil vi fokusere på Den hellige ånds rolle i å gi kraft til vårt 
vitnesbyrd for Kristus.
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JESUS OG LØFTET OM DEN HELLIGE ÅND
 
Med løftet om Den hellige ånd talte Jesus til disiplenes bekymring for at han skulle 
forlate dem og dra hjem til himmelen. «Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste 
for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til 
dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere» (Joh 16,7). Det greske ordet for 
«Talsmannen» er parakletos. Den betyr «en som kommer til din side» for å hjelpe. 
En av Den hellige ånds viktigste oppgaver er å komme til alle troende med kraft og 
veiledning i vitnetjenesten. Når vi vitner for Jesus, står vi ikke alene. Den hellige 
ånd går ved vår side og vil lede oss til oppriktig søkende mennesker. Han forbereder 
hjertene før vi treffer dem. Han hjelper oss å velge våre ord, bringer overbevisning til 
de søkendes sinn og gir dem kraft til å reagere på hans tilskyndelser. 

Les Joh 15,26.27 og Joh 16,8. Hva sies om Den hellige ånds rolle i vitnetjenesten?

Den hellige ånd vitner om Jesus. Hans mål er å føre så mange til Jesus som mulig. 
Hans oppgave er å ære Jesus. I denne rollen overbeviser han alle troende om deres 
ansvar for å vitne. Han åpner våre øyne så vi ser mulighetene i dem rundt oss, og 
han arbeider bak kulissene for å gjøre dem mottakelige for evangeliet. 

 Johannesevangeliet sier det tydelig. Han vil «gå i rette med verden og vise den 
hva synd er» (Joh. 16,8). Med andre ord rører han ved hjerter for å skape en dypere 
erkjennelse av fremmedgjøring fra Gud og behovet for omvendelse. Han overbeviser 
også om «rettferdighet». Den hellige ånd åpenbarer ikke bare synd, han lærer oss 
rettferdighet. Han viser oss storheten i Jesu rettferdighet i motsetning til vår egen 
skittenhet. Den hellige ånds rolle er ikke bare å påpeke hvor dårlige vi er. Han åpen-
barer hvor god, medfølende og kjærlig Jesus er og former oss etter sitt bilde.

Å vitne er å samarbeide med Den hellige ånd i å ære Jesus. I Åndens kraft og 
under hans ledelse vitner vi om Jesus som har forvandlet vårt liv.

Hvorfor må vi huske at vi ikke kan omvende noen, men at bare Den hellige ånd 
kan det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KRAFT I MENIGHETEN
 
Apg har blitt kalt «Den hellige ånds gjerninger». Det er en spennende bok om vit-
netjeneste, evangelisk forkynnelse og kirkevekst. Apg er historien om troende som 
er fylt med Den hellige ånd og påvirker verden for Kristus. De var helt avhengige av 
Den hellige ånd for å oppnå store resultater. De er et eksempel på hva Den hellige 
ånd kan utrette når vi er helt overgitt til ham. 

Les Apg 2,41.42; Apg 4,4.31; Apg 5,14.42; Apg 6,7 og Apg 16,5. Hva gjør størst 
inntrykk på deg her? Hvilket budskap vil Lukas formidle ved å skildre så rask vekst?

Lukas vil vise leserne hvordan Den hellige ånd virket i den første menighet. 
Han nøler ikke med å bruke tall for å måle Åndens kraft. Det vil si at han tellet 

dåpshandlinger. Et sted leser vi at 3000 ble døpt på én dag (Apg 2,41). I en annen 
tekst leser vi om 5000 menn som ble døpt (Apg 4,4). Og så kommer mange til Herren 
og blir døpt (Apg 5,14). 

Enten det er enkeltpersoner som Lydia, fangevokteren i Filippi, en demonbesatt 
slavejente eller en etiopisk hoffmann legger Lukas merke til at Den hellige ånd er ak-
tiv i deres hjerte. Det viktige her er at det bak de store tallene står enkeltmennesker 
som Jesus døde for. Ja, vi liker store tall, men det å vitne er ofte noe vi gjør en-til-en.

For å lette den raske menighetsveksten i NT ble det plantet nye menigheter. En av 
grunnene til at den første menighet vokste så raskt, er at den stadig ble fornyet ved å 
plante nye menigheter. Dette er viktig den dag i dag.

Hovedfokuset i den første menighet var misjon. Hvordan kan vi sørge for at mi
sjonen står sentralt i alt vi foretar oss i vår lokale menighet? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN HELLIGE ÅND OG VITNETJENESTEN

I hele Apg leser vi at Den hellige ånd var mektig til stede. Han arbeidet for og 
gjennom de troende der de vitnet for sin Herre på ulike måter. Han styrket dem til 
prøvelsene og utfordringene som vitner i en fiendtlig kultur. Han førte dem til ærlige 
sannhetssøkere. Han forberedte menneskehjerter i hele byer før de troende kom 
dit. Han åpnet muligheter som de aldri hadde drømt om og ga kraft til deres ord og 
handlinger. 

Les Apg 7,55; Apg 8,29; Apg 11,15; Apg 15,28.29 og Apg 16,6–10. Hvordan bisto 
Den hellige ånd disiplene i de opplevelsene som er skildret her? Med andre ord: Hva 
var noe av det Den hellige ånd gjorde i disse situasjonene?

Den hellige ånds innsats i det første århundret var fantastisk. Opplevelsene ovenfor 
viser bare noe av hans aktivitet. Han styrket Stefanus til å vitne for Herren i møte 
med mobben som steinet ham til døde. Han ledet Filip til en etiopier for å åpne 
Afrika for evangeliet. Han ga Peter et tegn da hedninger også tok imot Den hellige 
ånds gave. Han samlet menigheten i en tid da den lett kunne ha blitt splittet på grunn 
av omskjærelsen, og med Paulus åpnet han hele Europa for evangeliet. 

Den hellige ånd var aktiv i menigheten i nytestamentlig tid og er aktiv i dag. 
Han lengter etter å styrke oss, undervise oss, lede oss, forene oss og sende oss ut på 
verdens viktigste oppdrag: å føre menn og kvinner til Jesus og hans sannhet. Husk at 
han fortsatt er aktiv slik han var det i kirkens første tid. 

Hvordan kan vi bli mer mottagelige for Den hellige ånds kraft? Hva kan vi gjøre 
så han kan arbeide i og gjennom oss?

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN HELLIGE ÅND, ORDET OG VITNESBYRDET

Guds ord var kjernen i kirkens vitnesbyrd i NT. Peters preken på pinsedagen bygget 
på GT for å bevise at Kristus var Messias. Stefanus’ vitnesbyrd gjennomgikk Israels 
historie. Peter viste til «ordet han [Gud] sendte til Israels folk» (Apg 10,36) og 
fortalte så Kornelius om oppstandelsen. Paulus viste stadig til de store profetiene om 
Messias’ komme i GT, og Filip forklarte betydningen av den messianske profetien i 
Jes 53 for en søkende etiopier. I begge tilfeller forkynte disiplene Guds ord, ikke sitt 
eget. Det Ånds-inspirerte Ordet var grunnlaget for deres autoritet.

Les Apg 4,4.31; Apg 8,4; Apg 13,48.49; Apg 17,2; Apg 18,24.25. Hva lærer tekst
ene om forholdet mellom Den hellige ånd, Guds ord og den nytestamentlige menig
hets vitnesbyrd?

Den samme hellige Ånd som inspirerte Guds ord, virker gjennom Ordet for å for-
vandle liv. Det er livgivende kraft i Guds ord fordi det er Kristi levende ord.

Les 2 Pet 1,21 og Hebr 4,12. Hvorfor er Guds ord så virkningsfullt?

«Den skaperkraften som frembrakte universet, møter vi i Guds ord. Dette ordet 
gir kraft og frembringer liv. Enhver befaling er et løfte. Når viljen går med på 
befalingen og den blir en del av oss, bringer den med seg Den Allmektiges liv. Det 
forvandler vår natur og gjenskaper Guds bilde i oss.» – Utdanning for livet, side 67. 

Grunnen til at Bibelen har en slik makt til å forvandle liv, er at den samme hellige 
Ånd som inspirerte Bibelen også inspirerer og forvandler oss når vi leser den. Når 
vi deler Guds ord med andre, arbeider Den hellige ånd for å endre deres liv gjennom 
det Ordet han inspirerte. Gud har lovet å velsigne sitt Ord, ikke våre ord. Kraften er i 
Guds ord, ikke i menneskelige spekulasjoner.

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN HELLIGE ÅNDS FORVANDLENDE KRAFT
 
Et grundig studium av Apg viser at Gud utretter mirakler i menneskers liv gjen-
nom sin Ånd. Apg er en kasusstudie om evangeliets seier over kulturelle skjevheter, 
forvandling av inngrodde vaner, og den lærer hele menneskeheten om Kristi nåde og 
sannhet. Den hellige ånd møter mennesker der de er, men han lar dem ikke bli der. 
Han forandrer dem. De får et nytt liv.

Les Apg 16,11–15.23–34; Apg 17,33.34 og Apg 18,8. Dette er bare noen få av 
Bibelens omvendelseshistorier. Hva lærer vi om Guds kraft til å forvandle livet for 
alle slags mennesker med forskjellig bakgrunn?

For et utrolig utvalg mennesker. Lydia var en rik jødisk forretningskvinne, og fange-
vokteren i Filippi var romersk embetsmann i middelklassen. Den hellige ånd kan nå 
alle deler av samfunnet. Hans makt til å forvandle gjelder både menn og kvinner, rik 
og fattig, lærd og ulærd. 

De to siste på listen vår er like bemerkelsesverdige. Apg 17,34 omtaler Dionysios 
fra Areopagos-rådet. Rådets medlemmer var blant dommerne som dømte i rettsaker. 
De var fremtredende, respekterte medlemmer av samfunnet. 

Ved Den hellige ånds kraft nådde Paulus også gjennom til samfunnets øverste 
ledere. Krispus (Apg 18,8) var synagogeforstander. Han var gjennomsyret av jødisk 
tankegang, og Den hellige ånd brøt gjennom og forandret hans liv. Disse historiene 
viser at når vi vitner for Jesus og deler hans ord med andre, vil Den hellige ånd gjøre 
store ting i alle slags menneskers liv, folk med ulik bakgrunn, kultur, utdanning og 
tro. Vi må ikke spekulere over hvem som kan eller ikke kan nås. Vår oppgave er å 
vitne for alle som kommer inn i vårt liv. Gud gjør resten.

Kristus døde for alle mennesker. Hva burde denne sannheten lære oss om aldri å 
gå ut fra at noen er utenfor håpet om frelse?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les «Åndens gave» i Alfa og Omega, bind 6, side 37–42 [AA 47–56]; 
«Jesu avskjedstale» i Alfa og Omega, bind 5, side 216–233 [DA 662–684].

Den hellige ånd samarbeider med Faderen og Sønnen om frelsen. I alle våre vitneak-
tiviteter blir vi med ham i hans arbeid for å redde mennesker. Han overbeviser. Han 
åpner muligheter. Gjennom sitt ord opplyser han sinnet og åpenbarer sannheten. Han 
bryter ned fordommer som slavebinder oss, seirer over kulturelle skjevheter som 
sløver vårt åndelige syn og frigjør oss fra onde vaner som slavebinder oss. 

Når vi vitner for Jesus, må vi huske at vi samarbeider med Den hellige ånd. Han 
er der før oss og forbereder hjertet til å ta imot evangeliet. Han er der med oss, rører 
ved sinnet når vi gjør godt helt tilfeldig, deler vårt vitnesbyrd, holder et bibelstu-
dium, gir bort litteratur eller deltar i evangelisk arbeid. Han vil fortsette å arbeide 
med den enkeltes hjerte lenge etter at vi drar, og han gjør det som må til for å lede 
mennesker til frelse. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Fortell om en gang du følte at Den hellige ånd arbeidet sterkt gjennom ditt 

vitnesbyrd.

2. Har du noen gang vært urolig eller redd for å dele din tro? Hvordan gjør kunn
skap om Den hellige ånds tjeneste denne frykten mindre og gir deg mer tillit 
når du vitner?

3. I denne uken har vi samtalt om «Den hellige ånds» aktivitet i vårt vitnesbyrd. 
Hvordan arbeider Den hellige ånd med oss på i vår vitnetjeneste? Hvordan 
utruster Den hellige ånd oss til å vitne og velsigne andre?

4. Studiet tok opp det faktum at Bibelen er så viktig når vi vitner. Hvorfor betyr 
Guds ord så mye for vår tro og vårt vitnesbyrd? Hvordan kan vi unngå fellene 
til dem som sier de tror på Bibelen, men likevel reduserer dens autoritet og 
vitnesbyrd? 
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HESTEVEDDELØP
Christophe Minsta Mi-Owono (44), Gabon

Christophe ble bitt av hesteveddeløp da han var 27 år. Faren hans var matematikklærer og 
hadde veddet på hester da han studerte i Frankrike. 

Nå som Christophe var arbeidsløs, ga faren ham penger å vedde for. Snart spilte han for 5000 
sentralafrikanske franc om dagen, omlag 70 kroner. Han glemte å spise og sove. Adventistvenner 
advarte ham mot spillegalskapen, men han ville ikke høre. "Det er god hjernegymnastikk, man 
må kunne matematikk," sa han.

En dag han sto i kø ved spillekiosken, mistet en sjåfør kontrollen over bilen sin. Den pløyde 
inn blant folk og traff ham og to kvinner. Sjåføren stakk av i full fart.

Fremmede fikk Christophe og de to kvinnene til sykehuset. Kvinnene døde ganske snart. 
Christophe fryktet at han ville bli den neste der han lå i sengen med Tskjorten gjennomtrukket av 
blod og lammet i bena.

Han ba: "Herre, du har mange ganger sagt at jeg skal slutte med gamblingen, men jeg ville 
ikke. Nå vil jeg det."

Han kunne verken røre seg eller kontakte familien. I to dager var han uten medisinsk hjelp 
fordi han ikke kunne betale for seg. Endelig klarte han å krabbe ut på gaten og brukte sine siste 
penger på drosje hjem.

Hans søster, som er sykepleier, tok seg av ham. Han ba Gud om å helbrede ham. "Hvis du lar 
meg gå igjen, skal jeg tjene deg og aldri mer gamble," ba han. 

Tre uker senere kunne han gå. Han samlet opp gamle veddeløpssedler og brente dem mens 
familien så på.

"Det er det samme om jeg er rik eller fattig," sa han. "Jeg vil tjene Gud og aldri mer spille om 
penger." Det har han heller ikke gjort.

I dag er Christophe Minsta MiOwono 44 år og arbeider som maler.
"Det er bedre å arbeide for pengene enn å spille i håp om lettjente penger," sa han.
For tre år siden bidro offeret 13. sabbat til å bygge en videregående skole for 280 elever i 

Libreville i Gabon. Takk for at du vil gi et godt offer dette kvartalet, så det kan bygges skoler i 
Guinea og Liberia.

Du kan se Christophe på YouTube: bit.ly/Angelique-Abeme



8. augustStudium 6

Bakgrunnsstoff
1 Kor 12,12; Matt 3,16.17; 1 Kor 12,7; 1 Kor 1,4–9; Matt 25,14–30.

Minnevers
Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt 
slik han vil (1 Kor 12,11).

Gud kaller oss til å vitne for seg (Apg 1,8; Jes 43,10). Å vitne er ikke en spesiell 
åndelig gave som bare noen utvalgte har. Å vitne er vårt kall. 

 Bibelen bruker ulike uttrykk for å beskrive den troendes kall. Vi skal være 
«verdens lys», «utsendinger for Kristus» og et «kongelig presteskap» (Matt 5,14; 
2 Kor 5,20; 1 Pet 2,9). Den samme Gud som kaller oss til å vitne og gjøre tjeneste, 
utruster oss til oppgaven. Han gir åndelige gaver til hver enkelt. Gud kaller ikke de 
kvalifiserte. Han kvalifiserer dem han har kalt. Akkurat som han gir frelsen gratis til 
alle som tror, så gir han dem også sine gaver gratis. 

Når vi overgir oss til Gud og overlater livet til hans tjeneste, er mulighetene for å 
tjene uendelige. «Det finnes ingen grense for hvor mye den kan utrette som setter sitt 
eget jeg til side og slipper Den Hellige Ånd inn i sitt hjerte, for å leve et liv som er 
fullt og helt viet til Gud.» – Helse og livsglede, side 118 [MH 159].

Denne uken vil vi studere våre ubegrensede muligheter for tjeneste gjennom Den 
hellige ånds gave.

Ubegrensede muligheter
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ULIKE GAVER: SAMMEN I TJENESTEN

Har du tenkt over hvor ulike disiplene var? Deres bakgrunn, personligheter, temper-
ament og gaver varierte sterkt. Men dette var ikke et problem for menigheten. Det 
var en styrke. Matteus var toller og veldig nøyaktig. Peter derimot, snakket ofte fort, 
var ivrig og impulsiv, men han hadde også naturlige lederegenskaper. Johannes var 
varmhjertet, men også frittalende. Andreas var opptatt av mennesker, var åpen for 
omgivelsene og oppmerksom på andre. Tomas var tilbøyelig til å stille spørsmål, og 
han tvilte ofte. Disiplene hadde forskjellige personligheter og gaver, men Gud brukte 
dem til å vitne for seg.

Les 1 Kor 12,12.13.18–22. Hva sier disse tekstene om behovet for mennesker med 
ulike gaver i Kristi legeme, kirken?

Gud tar gjerne mennesker med ulik bakgrunn og ulike talenter og evner og gir 
dem gaver til tjenesten. Kristi legeme er ikke en homogen gruppe. Det er ikke en 
klubb der alle har samme bakgrunn og tenker likt. Det er en dynamisk bevegelse 
med mennesker som har ulike gaver, forent i kjærligheten til Kristus og til Skriften, 
og som er opptatt av å dele hans kjærlighet og sannhet med verden (Rom 12,4; 
1 Kor 12,12). Medlemmene av Kristi legeme har ulike gaver, men alle er verdifulle; 
alle er nødvendige for at Kristi legeme skal fungere godt. Akkurat som øynene, 
ørene og nesen har ulike oppgaver, men er nødvendige for kroppen, er alle gavene 
også nødvendige (1 Kor 12,21.22). 

Hvis du ser nøye på menneskekroppen, har selv de minste delene en viktig opp-
gave. Tenk på øyenvippene. Enn om vi ikke hadde noe så tilsynelatende ubetydelig 
som øyevipper? Støvpartikler vil gjøre synet uskarpt og kan føre til uopprettelig 
skade. Den i kirken som virker mest «ubetydelig», er en viktig del av Kristi legeme 
og har mottatt Den hellige ånds gave. Når vi overgir disse gavene til Gud, kan hver 
og en av oss gjøre stor forskjell. 

Du er kanskje veldig dyktig, men hva er du ikke spesielt god til som andre i kir
ken er gode til? Hvordan kan dette hjelpe deg å være ydmyk?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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GUD: ALLE GODE GAVERS GIVER

Ifølge 1 Kor 12,11.18; Ef 4,7.8 og Jak 1,17 kommer alle gaver fra Gud, og «enhver 
fullkommen gave» kommer fra ham. Derfor kan vi være sikre på at han vil gi oss 
de av Den hellige ånds gaver som passer best til vår personlighet og at han vil bruke 
ferdighetene våre til å tjene hans sak og herliggjøre hans navn. 

Les Mark 13,34 og 1 Kor 12,11. Hvem gir Gud åndelige gaver til? 

Bibelen taler klart. Gud har en spesiell oppgave for alle når evangeliet skal deles med 
andre. I Jesu lignelse om mannen som overlater huset sitt til tjenerne og ber dem ta 
seg av det, får tjenerne hver sin oppgave (Mark 13,34). Det er en oppgave til hver, og 
Gud gir åndelige gaver til alle for at de skal gjøre det de er kalt til. Når vi overgir oss 
til Kristus og i dåpen blir medlemmer av hans legeme, kirken, gir Den hellige ånd 
oss gaver slik at vi kan tjene kroppen og vitne for verden.

I 1903 skrev Ellen White et brev til en mann for å oppmuntre ham til å bruke de 
gavene Gud hadde gitt ham i tjeneste for andre. «Vi er alle medlemmer av Guds 
familie, alle er i større eller mindre grad utstyrt med gudgitte talenter, og vi er an-
svarlige for hvordan vi bruker dem. Enten talentet er stort eller lite, skal vi bruke det 
i Guds tjeneste, og vi skal anerkjenne alle andres rett til å bruke de gavene som er 
betrodd dem. Vi bør aldri se ned på den minste fysiske, intellektuelle eller åndelige 
kapital.» – Brev 260, 2. desember 1903. 

Les Apg 10,36–38; Matt 3,16–18, og Apg 2,38–42. Hva lærer vi om løftet om Den 
hellige ånds gave ved dåpen?

Akkurat som Jesus ble salvet med Den hellige ånd ved sin dåp for å forberede og 
utruste ham til tjeneste for verden, blir også vi lovet Den hellige ånd i dåpen. Gud vil 
at vi skal ha forsikringen om at han har oppfylt sitt ord og gitt oss åndelige gaver for 
å velsigne menigheten og verden.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HVORFOR FÅR VI ÅNDELIGE GAVER?

Les 1 Kor 12,7 og Ef 4,11–16. Hvorfor gir Gud åndelige gaver til de troende? Hva er 
hensikten med gavene?

Åndelige gaver tjener flere formål. Gud gir dem for at menigheten skal vokse seg sterk 
og kunne utføre sin oppgave. De skal utvikle en menighet som holder sammen og er 
klar til å fullføre hans oppdrag i verden. Bibelens forfattere gir oss eksempler på de 
åndelige gavene som Gud gir menigheten, så som det å tjene, forkynne, undervise, 
oppmuntre og gi. Den taler også om gjestfrihet, barmhjertighet, hjelpsomhet og trøst, 
for bare å nevne noen få. En mer fullstendig liste finner du i Rom 12 og 1 Kor 12.

Du lurer kanskje på forholdet mellom åndelige gaver og naturlige talenter. Ånde-
lige gaver er gitt av Den hellige ånd til hver troende for å utruste dem til deres spesi-
elle oppgave i kirken og tjeneste for verden. De kan også inkludere naturlige talenter 
som blir helliget av Den hellige ånd og brukt til tjeneste for Kristus. Alle naturlige 
talenter er gitt av Gud, men ikke alle brukes i Kristi tjeneste.

«Åndens spesielle gaver er ikke de eneste talentene det pekes på i lignelsen. 
Talentene omfatter alle evner og muligheter, hva enten de er opprinnelige eller 
tilegnet, naturlige eller åndelige. Alle skal de brukes i Kristi tjeneste. Idet vi blir 
hans disipler, overgir vi oss til ham med alt det vi er og har. Disse gavene gir han så 
tilbake til oss i renset og foredlet form, for at vi kan bruke dem til hans ære og til 
velsignelse for våre medmennesker.» – Ord som lever (2006), side 233 [COL 328].

Gud har også gitt spesielle gaver som profetiske gaver og spesielle oppgaver i 
kirken, så som pastorer og forstandere, som er lærere i Kristi legeme og skal utruste 
medlemmene til tjeneste (se Ef 4,11.12). Alle kirkeledere skal hjelpe medlemmene 
å oppdage sine åndelige gaver og lære dem å bruke gavene til å bygge opp Kristi 
legeme. 

Hvilke naturlige talenter har du som kan være en velsignelse for menigheten, 
uansett hvor nyttige de kan være i et sekulært miljø?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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OPPDAGE GAVENE DINE

Sammenlign 1 Kor 1,4–9 med 2 Kor 1,20–22. Hva sier tekstene om Guds løfter, spe
sielt åndelige gaver før Kristi annet komme?

Gud lover at menigheten vil ha alle Den hellige ånds gaver rett før Herrens gjen-
komst. Vi kan stole på løftene. Han har gitt Den hellige ånds vitnesbyrd i vårt hjerte 
for å lede hver enkelt til en forståelse av de gavene han har gitt oss. Gud gir gavene 
og åpenbarer dem for oss gjennom sin Ånd. 

Les Luk 11,13; Jak 1,5 og Matt 7,7. Hva vil Gud vi skal gjøre hvis vi ønsker å opp
dage gavene som han har gitt oss?

Vi får Åndens gaver når vi overgir oss til Gud og ber ham åpenbare de gavene han 
har gitt oss. Når hjertet tømmes for selvforherligelse og vi prioriterer å tjene Jesus, 
vil hans Ånd vise oss de åndelige gavene han har til oss. «Men det var først etter 
himmelfarten at gaven ble mottatt i fullt mål. Da ble i en særskilt forstand himmel-
ens goder overgitt til Kristi etterfølgere. ... Gavene er allerede vår eiendom i Kristus 
Jesus, men om vi virkelig skal eie dem, avhenger av om vi tar imot Guds Ånd.»  
– Ord som lever (2006), side 232 [COL 327].

Åndelige gaver (se 1 Kor 12,4–6) er egenskaper Gud gir slik at vi kan tjene ham 
best mulig. Tjenestene er de generelle områdene der vi kan bruke våre gaver, og ak-
tiviteter er hendelsene som lar oss bruke gavene. Åndelige gaver kommer ikke ferdig 
utviklet. Når Den hellige ånd viser deg et område der du kan tjene, bør du be ham 
lede deg til en bestemt tjeneste der du kan bruke din gave. 

Hva er dine gaver, og enda viktigere, hvordan kan du utvikle gavene til Herrens 
tjeneste?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Å UTVIKLE GAVENE VÅRE

Les lignelsen om talentene i Matt 25,14–30. Hva er den viktigste tanken for deg i 
denne historien? Hvorfor roste Gud de to første tjenerne og fordømte den siste? Hva 
sier lignelsen oss om bruken av talentene? Legg spesielt merke til Matt 25,29.

Mesteren ga hver tjener talenter «etter det hver enkelt hadde evne til» (Matt 25,15). 
Det var forskjellige beløp til hver. En fikk fem talenter, en annen to og en tredje én. 
Alle tjenerne kunne velge hvordan de ville investere eller bruke talentene de fikk. 
Det viktige er at det de fikk, ikke var deres eget. Det tilhørte en som ga dem ansvar 
for det. 

Mesteren var ikke opptatt av hvem som hadde store eller små talenter. Det som 
det kom an på, var hva de gjorde med det de hadde fått. 

Paulus uttrykker det slik i 2 Kor 8,12: «For når den gode viljen er til stede, skal 
den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har.» Gud er ikke så opptatt av 
hvor mye du har som det du gjør med det du har.

Gud roste de to første tjenerne fordi de var trofaste i bruken av talentene sine. 
Talentene deres økte med bruk. Den «dårlige» tjeneren brukte ikke talenten mes-
teren hadde gitt ham, og den økte ikke. Det er en evig sannhet at «tjenestens lov blir 
bindeleddet som knytter oss til Gud og til vår neste.» – Ord som lever (2006), side 
232 [COL 326]. Den utro tjeneren kastet bort muligheten til å tjene og mistet til slutt 
evnen til å tjene.

Når vi bruker gavene som Gud har gitt oss til ære for hans navn, vil de vokse. 
Hvordan kan du oppdage de gavene Gud har gitt deg? Be Gud om å vise deg de 
områdene han vil at du skal tjene ham på. Når han gjør det, bør du engasjere deg. 
Gavene dine vil vokse med bruken, og du vil finne glede i tjenesten.

Tenk på denne lignelsen og bruk den på ditt eget liv. Hva sier den til deg om hva 
du gjør med det du har fått av Gud? (Husk at alt du har, også er en gave fra Gud.)

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les «Talentene» i Ord som lever (2006), side 231–265 [COL 325–365].
 
Når Bibelens lære om åndelige gaver forstås riktig, skaper det enhet i menigheten. 
Det virker samlende når vi innser at alle er verdifulle medlemmer av Kristi legeme. 
Alle menighetens medlemmer er nødvendige for å fullføre Kristi misjon. Hvert 
medlem har en oppgave.

«Alle har fått et arbeid å gjøre for Mesteren. Han har gitt hver av sine tjenere 
spesielle gaver eller talenter. ‘En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én 
talent – etter det hver enkelt hadde evne til.’ Hver tjener er vist en tillit som han er 
ansvarlig for, og de ulike oppgavene står i forhold til våre evner. Ved å dele ut gavene 
har ikke Gud vært urettferdig. Han har fordelt talentene etter tjenernes evner, og han 
forventer tilsvarende avkastning.» – Testimonies for the Church, bind 2, side 282.

Husk også at Åndens gaver gis til Guds ære og ikke vår egen. Gud ga dem for at 
hans navn kunne opphøyes og hans sak fremmes.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva vil det si at hver av oss har fått gaver fra Gud? Hvilke praktiske følger har 

dette for din lokale menighet? Hvilken forskjell kan denne tanken gjøre når 
det gjelder å engasjere alle i tjeneste?

2. Fortell hvordan et annet medlems gaver har velsignet deg. Fortell hvordan du 
oppdaget dine egne åndelige gaver. Hva tror du gavene dine er, og hvordan 
bruker du dem til å velsigne andre?

3. Denne studien påpekte at gavene våre vokser når vi bruker dem. Se tilbake 
på livet. Kan du tenke på gaver som Gud har gitt deg som har vokst når du har 
brukt dem til hans navns ære? Og still deg spørsmålet fra slutten av torsda
gens avsnitt, om hvor trofast du er med det Gud har gitt deg.
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EN MILD RØST
Jean Obame-Efayong (58), Gabon

Sjalusi forandret politimannen Jean ObameEfayongs liv. Hver kveld kom konen, Rosette, sent 
hjem. Han visste ikke hva hun tok seg til, men fantasien grep ham og han fryktet det verste. 

Til slutt spurte han henne rett ut. "Jeg kom fra min søsters hus," sa hun. Det samme svaret fikk 
han hver kveld. En dag ba han om å få bli med.

Rosette tok ham med til kirken "Eternal Life". Han var lettet. Kirken lærte en blanding av 
kristendom og gammel afrikansk tro. 

Tre kvelder gikk Jean for å se om Rosette virkelig gikk dit. Den fjerde gangen ville kvinnen 
som eide bygningen, vite hva han gjorde der. "Kom inn eller la være å komme igjen." Jean gikk 
inn og fattet interesse. Med tiden ble han en av lederne der. 

Men en dag sluttet Rosette å gå. Før han fant ut hvorfor, døde hun i barselseng. Jean ba og 
tenkte over sin menighetstilhørighet. "Hjelp meg å slutte hvis dette ikke er den riktige kirken," ba 
han. Han kom aldri tilbake.

En kveld tre år senere var Jean på vei hjem da han så et stort telt på en fotballbane utenfor 
huset sitt. Det var som en mild røst sa: "Vi kom hit på grunn av deg." Han så ingen som snakket, 
men da han skulle til å gå igjen, sa stemmen: "Gå inn i teltet og hør evangeliet."

Jean satte seg bakerst. Det var den første kvelden av en møteserie, og evangelisten kalte folk 
til omvendelse. Jean kom tilbake neste kveld med papir og blyant. Han følte en sterk trang til å bli 
døpt. Han snakket med evangelisten om det, og han sa: "Herren har åpenbart seg for deg. Kom og 
bli døpt." Jean ble døpt. 

Nå er han aktiv i menigheten. Hver dag hører han den milde stemmen han hørte den kvelden 
ved teltet. "Stemmen hjalp meg å finne veien," sa han. "Jesus lever i meg."

For tre år siden bidro offeret 13. sabbat til å bygge en videregående skole for 280 elever i Li
breville i Gabon. Takk for at du planlegger et godt offer dette kvartalet, så det kan bygges skoler i 
Guinea og Liberia.

Du kan se Jean på YouTube: bit.ly/Jean-Obame-Efayong.



15. augustStudium 7

Bakgrunnsstoff
Sal 119,105; Jer 23,29; Hebr 1,1–3; 2 Tim 3,14–17; 1 Joh 1,7–9; Fork 3,1; 2 Tim 4,2.

Minnevers
Slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, 
men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til (Jes 55,11).

Når vi vitner, snakker vi om Jesus. Men hva ville vi ha visst om Jesus uten Bibelen? 
Hvor mye ville vi faktisk vite om den store konflikten, Guds kjærlighet, Jesu fødsel, 
liv, tjeneste, død, oppstandelse og gjenkomst hvis vi ikke hadde hatt Skriften? 

Naturen åpenbarer Guds majestet og kraft, men ikke frelsesplanen. Jesus, «det 
sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden» (Joh 1,9). Uten Guds ord 
til å forklare guddommelig sannhet, er Den hellige ånds åpenbaring til oss begrenset. 
Guds skrevne ord er den klareste åpenbaringen av Jesus, det levende ordet.

 De religiøse lederne studerte Guds ord, men gikk glipp av dets primære 
budskap. Jesus sa: «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv 
i dem – men det er de som vitner om meg!» (Joh 5,39). Rett forstått gjenspeiler 
Bibelens lære skjønnheten i Jesu karakter. Når vi deler Guds ord, er vårt primære 
mål ikke å bevise at vi har rett og at den andre tar feil; det er å åpenbare Jesus i alt vi 
deler med vår neste. 

Del ordet
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SYMBOLER PÅ GUDS ORD

Les Sal 119,105; Jer 23,29; Luk 8,11 og Matt 4,4. Hvilke symboler brukes for å 
beskrive Guds ord i disse tekstene? Hvorfor tror du disse symbolene ble valgt for å 
representere Guds ord?

De ulike symbolene i disse tekstene beskriver noen av Guds ords viktigste funk-
sjoner. Når vi deler Skriften med andre, er den som et lys som lyser opp livet. Jesus, 
«verdens lys», bryter gjennom misforståelsene om hvem Gud er. Sinn som er for-
mørket, blir opplyst av Den hellige ånd via Guds ord.

Ifølge Jeremia er Guds ord som en ild og en slegge. Det fortærer syndens slagg 
og knuser vårt harde hjerte. Når vi hjelper folk å se Jesu storhet i Skriften, blir deres 
harde hjerte knust, og ilden i hans kjærlighet fortærer sjelens egoisme, grådighet, 
begjær og selvopptatthet. 

Guds ord blir også sammenlignet med såkorn. Et frø gir liv. Det tar tid å vokse. 
Ikke alle frø spirer samtidig. Ikke alle planter vokser i takt. Men under de rette 
forhold trenger livet i frøet gjennom jorden til nytt liv. Når vi planter frøet fra Guds 
ord i andres hjerter og sinn, ser vi ikke alltid resultater straks. Frøet vokser lydløst, 
og når Guds tid kommer, vil det gi en høst for Guds rike hvis de tar imot Den hellige 
ånds tilskyndelser.

Jesus sammenligner ordet med brød. Få ting er så tilfredsstillende som et godt 
brød. Guds ord tilfredsstiller sjelens sult og gir næring til våre åndelige lengsler. Når 
du deler løftene i Ordet med andre og hjelper dem å oppdage at Jesus er Ordet, vil 
deres liv bli forvandlet og mettet av hans godhet, kjærlighet og nåde. 

Tenk deg sannheter vi bare kjenner fra Bibelen. Hva burde dette si oss om hvor 
høyt vi bør sette det Guds ord lærer oss?

__________________________________________________________________________________________________________________
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SKAPERKRAFTEN I GUDS ORD

Les Hebr 1,1–3; Hebr 4,12, og Sal 33,6.9. Hva sier disse tekstene om kraften i 
Guds ord? 

Guds ord er levende. Det bærer i seg kraften til å utrette det som står der. 
Menneskers ord kan tale om det som er, men Gud taler om ting som ennå ikke er 
gjort og skaper dem ved sitt ord. Guds ord er skapende. Ordet som kommer fra hans 
munn, har makt til å skape alt det forkynner. 

I skapelsesberetningen i 1 Mos 1 brukes uttrykket «Gud sa» flere ganger (1 Mos  
1,3.6.11.14.20.24.26.29). Guds ord hadde slik kraft at da han talte, dukket det opp tørt 
land, planter spirte, blomster og frukttrær blomstret og dyr sprang frem. 

Det hebraisk ordet som brukes for Guds kreative aktivitet i 1 Mos 1, er bara. Det 
beskriver at Gud skaper noe av ingenting. Verbet brukes bare når Gud er subjekt. 
Det vil si at bare Gud kan bara, og han gjør det i kraft av det ord han taler. 

Gud ikke bare skapte verden ved kraften i sitt ord, han opprettholder den også 
med sitt ord. Den samme kraften som er i Guds talte ord, er i hans skrevne ord. 
Den samme hellige Ånd som var aktiv i skapelsen, var aktiv og inspirerte Skriften. 
Han er til stede når vi leser Bibelen eller deler den med andre. Det er en livgivende, 
skapende kraft i Guds ord. «Den skaperkraften som frembrakte universet, møter vi 
i Guds ord. Dette Ordet gir kraft og frembringer liv. Enhver befaling er et løfte. Når 
viljen går med på befalingen og den blir en del av oss, bringer den med seg Den All-
mektiges liv. Det forvandler vår natur og gjenskaper Guds bilde i oss.» – Utdanning 
for livet, side 67 [Ed 126]. 

Når vi griper løftene i Guds ord, forandres vårt liv, og når vi hjelper andre å forstå 
løftene, vil Den hellige ånd også forandre deres liv. 

Tenk deg: Gud talte, og det sto der. Hvordan kan vi fatte dette? Hva sier det om 
hans kraft? Hvorfor bør denne sannheten om Guds skaperkraft være til trøst for 
oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HVA NYTTER DET Å STUDERE GUDS ORD?

Det er flere fordeler ved å studere Guds ord. Peter sier at Bibelens løfter gir oss 
«del i guddommelig natur» (2 Pet 1,4). Jakob taler om «det ordet som er plantet i 
dere, og som har makt til å frelse sjelene deres» (Jak 1,21). «Nå overgir jeg dere til 
Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem 
som er blitt helliget,» skriver Paulus (Apg 20,32). Bibelens mål er frelse. Når vi ser 
Jesus i hele Skriften, blir vi forvandlet. Når vi ser ham i hans ord, blir vi som ham 
(2 Kor 3,18). «Det er en lov som gjelder både vårt mentale og åndelige liv, at vi blir 
preget av det vi dveler ved. Sinnet blir gradvis preget av de ting det er opptatt av.»  
– Alfa og Omega, bind 8, side 63 [GC 555].

Les 2 Tim 3,14–17 og Joh 17,14–17. Hva tjener det til å studere Guds ord?

Paulus skriver til sin unge venn Timoteus og oppfordrer ham til å være tro mot 
Skriften og dele fordelene ved å studere Ordet. Han påpeker at Bibelen er «nyttig 
til opplæring». Den åpenbarer sannhet og avslører løgn. Den skisserer Guds plan 
for menneskeslekten. Den går i rette med våre synder, korrigerer feilaktig tenkning 
og oppdrar oss i rettferdighet. Skriften åpenbarer Kristi rettferdighet. Den fører 
oss fra vår egen synds dårskap til skjønnheten i hans rettferdighet. Når vi ser Jesu 
uselviske kjærlighet og vår egen egoisme, blir vi forundret. Når vi ser dybden i hans 
medfølelse og omsorg, blir livet endret. Når vi deler hans ord med andre, blir også 
de forvandlet. Når vi ser Jesus i hans ord, blir vi mer som ham. Å vitne handler ikke 
om å dele det vi mener eller tror. Det handler om å dele evige sannheter i Guds ord. 
Når Ordet har velsignet vårt liv, kan vi gi et troverdig vitnesbyrd om at det også kan 
velsigne deres liv.

Tenk på en gang du opplevde vanskeligheter og Guds ord var en styrke for deg. 
Hva har det lært deg?

__________________________________________________________________________________________________________________
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BRUK GUDS ORD

Noen har funnet over tre tusen løfter i Guds ord. Disse løftene kommer fra en 
Gud som elsker oss og «kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår» 
(Ef 3,20). Gud forplikter seg på sine løfter. Når vi gjør krav på løftene i tro og lærer 
andre å forvente dem, strømmer himmelens velsignelser inn i livet. Paulus under-
streker dette: «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan 
han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?» (Rom 8,32). Peter sier at 
«alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave» 
(2 Pet 1,3). Ved Kristi død på korset og hans seier over Satan og mørkemaktene har 
han gitt alt som skal til for at vi skal kunne leve et gudfryktig liv i Ånden. Han lover 
også å sørge for våre fysiske behov. 

Les 1 Joh 1,7–9 og Fil 4,13.19. Løftene er ganske ulike, men hva sier de om Gud? 
Hvordan har disse løftene påvirket ditt liv?

Løftene i disse tekstene taler om ulike ting, men bildet de tegner av Gud, er det 
samme. De åpenbarer en Gud som elsker og tilgir og er uendelig i sin kraft og 
omsorg for våre behov. De viser at Gud bryr seg om oss.

Les Hebr 3,19; 4,1–3 og Matt 13,58. Hva sier versene om behovet for tro?

Gud har gitt oss mange store løfter i Bibelen, og når vi ved tro gjør krav på løftene 
og tror dem, får vi deres velsignelser. Det er manglende tro på Guds evne til å gjøre 
det han har lovet i sitt Ord, som setter grenser for oppfyllelsen av løftene i vårt liv. 
Be om at Gud må lede deg til en som trenger løftene som finnes i Guds ord. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEL ORDET

Gode nyheter må deles. Tenk på ganger da du har frydet deg over noe nytt du hadde 
hørt. Det kan ha vært dagen da du ble forlovet, da et barn ble født, da du fikk en ny 
jobb eller kjøpte en ny bil eller et hus. Du var så spent at du ikke kunne vente med å 
fortelle det. 

Det er fantastisk å dele vår glede med andre, og den beste nyheten av alle er Jesus. 
Når vi oppdager noe nytt i hans Ord om frelsen i Kristus, strømmer hjertet over av 
glede, og vi lengter etter å fortelle det til andre. Da de religiøse lederne prøvde å 
hindre apostlene i å tale, sa Peter: «Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og 
hørt» (Apg 4,20).

«Når et menneske kommer til Kristus, får han et sterkt ønske om å fortelle andre 
hvilken venn han har funnet i Jesus. Den sannhet som frelser og helliggjør, kan ikke 
holdes innestengt i hjertet. Dersom vi er kledd i Kristi rettferdighet og fylt med hans 
Ånds glede, vil vi ikke kunne tie.» – Veien til Kristus, side 91 [SC 78].

I Rom 1,14–16 påpeker Paulus: «Grekere og barbarer, lærde og ulærde – alle står 
jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma. For jeg 
skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som 
tror, jøde først og så greker.»

Paulus ble aldri lei av å fortelle om sin omvendelse. Hans hjerte strømmet over av 
gleden i Jesus. Den gode nyheten måtte deles, og han kunne ikke tie.

Hvilke viktige prinsipper om å dele Guds ord gir Jes 50,4; Fork 3,1 og 2 Tim 4,2?

Når vi overgir oss til Jesus og hans tjeneste, vil han åpne muligheter for oss til å «si 
et ord i rette tid» til dem han har nådd inn til. I alt vitnearbeid må vi ha tre bibelske 
prinsipper for øye: hva vi sier, hvordan vi sier det og når vi sier det. 

Hvem har du kontakt med, og hvordan kan du bli et bedre vitne for dem?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les «Kunnskap om Gud» i Veien til Kristus, side 99–108 [SC 85–92]; «Bible 
Readings With Families» side 192–193 i Gospel Workers og «Bible Work 
Techniques» side 481–486 i Evangelism.

Gud arbeider med hjerter rundt oss. Hvis vi har åndelig skjønn til å se hvor han 
allerede arbeider, vil vi finne muligheter til å dele hans Ord med andre. Når Gud 
forbereder hjertets grobunn, har vi muligheten til å så evangeliets frø. Den hellige 
ånd forberedte grobunnen hos Nikodemus, kvinnen ved brønnen, kvinnen med blød-
ninger, røveren på korset, den romerske offiseren og mange andre på å motta hans 
ord før Jesus traff dem. Gjennom omstendighetene i deres liv og Den hellige ånds 
tilskyndelser var de klar til å ta imot Jesu budskap. 

Vi nøler kanskje med å spørre folk om vi kan få be med dem, dele et bibelløfte el-
ler gi dem noe å lese. Men ofte når vi føler oss tilskyndet til å dele vår tro med andre, 
er det fordi Den hellige ånd som har tilskyndet oss, allerede har tilskyndet denne 
personen til å ta imot vitnesbyrdet. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk deg at noen kom til deg og følte stor skyld over noe og trengte Guds 

tilgivelse. Hva ville du si, og hvilke bibeltekster ville du dele? Hva har du opp
levd av skyldfølelse og Guds kraft til å tilgi?

2. Noen ganger fører Gud mennesker inn i vårt liv fordi han vil at de skal kjenne 
hans sannhet. Hvordan kan vi bli oppmerksomme på Guds ledelse? 

3. Snakk mer om Guds kraft og Guds ord slik det er åpenbart i skapelsesberet
ningen og i selve skapelsen. Det er vanskelig å fatte universet fordi det er så 
stort. Og tenk så på at Gud som skapte det, må være enda større enn det han 
skapte. Hvordan kan vi finne trøst i å vite at den Gud vi tjener, er så mektig? 
Og han er ikke bare mektig, han elsker oss også. Hvilket håp kan det gi oss 
når vi vet dette om Gud? Og hvordan kan denne kunnskapen gjøre oss til 
bedre vitner for andre?
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BØNN OG FORFØLGELSE
Maimouna Bangoura (29), Guinea

Da adventisten banket på hos oss, nektet jeg å ta imot brosjyren hans og gikk inn, men min 
mann, Alpha, pratet med ham. Jeg ville ikke vite om kristendommen. Det var tid for min 

aftenbønn, men jeg klarte ikke å konsentrere meg. Jeg hørte adventisten spørre min mann om han 
hadde noe bønneønske.

"Jeg trenger arbeid, og min kone har et vanskelig svangerskap. Be for henne." Dermed mar
sjerte jeg ut og fortalte noe ikke engang Alpha visste: Ved siste sykehusbesøk hadde legen sagt at 
babyen ikke levde lenger. Den var i meg, men død. Alpha var rystet. "Kan du ikke be for meg," sa 
jeg til adventisten. "Herre, hvis babyen skal komme, så gi henne barnet. Men hvis ikke, så la din 
vilje skje," ba han. Han plukket opp brosjyren og skrev navnet Tranqulle Fassinadouno og mobil
nummeret sitt på den. Han ga det til Alpha og sa: "Kanskje vil din kone lese det for deg en dag."

Da han gikk, rev jeg i stykker brosjyren og kastet den. Bønnen var god, men jeg ville ikke vite 
av kristendommen hans.

Den natten sov jeg godt for første gang på lenge. Smerten og blødningen ga seg. På sykehuset 
sa de at legen hadde tatt feil. Jeg var ikke gravid. 

Så ble min sønn Anthony syk. Medisinene hjalp ikke. Jeg kom til å tenke på Tranqulle. Hvor
for hadde jeg kastet brosjyren med telefonnummeret hans på?

Dagen etter banket noen på døren. Det var Tranqulle. "Så godt at du kom," sa jeg. "Kan du be 
for gutten min?" Tranqulle ba, og gutten ble frisk samme ettermiddag.

Alpha og jeg var forundret. Etter en måned gikk vi i kirken. Jeg ble grepet av prekenen og 
fortsatte å gå. Men Alpha kom bare to sabbater. Vennene hans sa at han kom til å bli gal av å gå 
der. Han ville ikke at jeg skulle gå, men jeg gikk. Så han slo meg. En gang slo han så hardt at jeg 
måtte på sykehus. Men jeg fortsatte å gå i kirken.

Alpha slår meg fremdeles. Hver gang jeg åpner munnen, slår han. Vi deler ikke seng lenger, og 
han nekter å hjelpe guttene våre økonomisk. Jeg ber for ham hver dag. Jeg har fred i sinnet fordi 
jeg har Jesus. Kan dere be for meg? Herren vil gi oss seier. En dag blir min mann kristen. Be.

En del av offeret 13. sabbat vil bidra til å bygge Kobaya Academy, en K12skole for Mai
mounas gutter og andre barn i Conakry i Guinea. Takk for at du ber for Maimouna og arbeidet i 
Guinea.

Du kan se Maimouna på YouTube: bit.ly/Maimouna-Bangoura



22. augustStudium 8

Bakgrunnsstoff
Matt 5,13.14; Fil 2,15; Mark 12,34; Ef 4,15; Matt 4,23–25; Matt 25,31–46.

Minnevers
Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var 
forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter (Matt 9,36).

Jesus hadde ekte omsorg for andre. Han var mer interessert i dem enn i seg selv. 
Hans liv var fokusert på andre. Kjærlighet og omsorg preget hans verk. Han møtte 
folks fysiske, mentale og emosjonelle behov, og dermed ble de mottakelige for de 
åndelige sannhetene han lærte. Når han helbredet spedalske, blinde, døve og satte 
demonbesatte fri, ga de sultne mat, rørte det ved menneskers hjerter og forvandlet 
deres liv. 

Når folk så hans omsorg, ble de mottakelige for de åndelige sannhetene han lærte. 
«Ikke noen annen metode enn den Kristus brukte vil gi virkelig suksess når det 
er snakk om å nå mennesker. Frelseren blandet seg med menneskene som en som 
ønsket at de skulle ha det godt. Han viste dem sin sympati, fylte deres behov og vant 
deres tillit. Så bød han dem: ‘Følg meg’.» – Helse og livsglede, side 104 [MH 143]. 
Jesus skjønte at verden trengte å se evangeliet like mye som den trengte å høre det. 
Et levende vitnesbyrd der en som er i Kristus, lever for andre, er et sterkt vitnesbyrd 
om sannheten i det vi sier og gir vitnesbyrdet troverdighet.

En tjener som Jesus

64 B i b e l s t u d i e r  j u l i  –  s e p t e m b e r  2 0 2 0
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JESU HOLDNING TIL MENNESKER

Jesus så alltid det gode i andre. Han fikk frem det beste i dem. De religiøse lederne 
kritiserte Jesus for at han «tar imot syndere og spiser sammen med dem» (Luk 15,2). 
De var urolige fordi han hadde pleiet omgang med «de ugudelige». Deres trosliv 
virket fremmedgjørende. De ble overrasket da Jesus sa: «Jeg er ikke kommet for å 
kalle rettferdige, men syndere» (Matt 9,13).

For de skriftlærde, fariseerne og saddukeerne dreide troen seg om å unngå. De 
tenkte: «Gjør alt du kan for å unngå kontakt med synd.» Han kastet seg ut i verdens 
elendighet for å hjelpe den, ikke unngå den. Han er «verdens lys» (Joh 8,12).

Les Matt 5,13.14. Hvilke to bilder brukte Jesus på sine etterfølgere? Hvorfor tror du 
han brukte disse bildene? Se også Joh 1,9; Joh 12,46; Fil 2,15.

Salt var en av de viktigste ressursene i oldtiden. Det var ekstremt verdifullt, og iblant 
brukte romerske legioner det som valuta. Det var et symbol på stor rikdom. Det ble 
også brukt til å bevare mat og sette smak på den. Da Jesus benyttet salt som symbol 
på sitt folk, sa han at verdens sanne rikdom ikke er verdens mektigste og rikeste. 
Verdens rikdom er engasjerte kristne som gjør en forskjell for Guds rike. Deres gode 
gjerninger i uselvisk tjeneste bevarer verdens godhet og setter smak på den.

Det andre bildet Jesus brukte (Matt. 5,14), var «verdens lys». Lyset unngår ikke 
mørket. Det lyser i mørket. Det skiller seg ikke fra mørket. Det trenger inn i mørket 
og gjør mørket lyst. Jesu tilhengere skal trenge gjennom verdens mørke i nabolaget, 
i tettsteder og byer og gjøre dem lysere med Guds lys.

Etter å ha lest Jesu ord i Joh 17,15–18: Hvordan skal vi forstå tanken om atskil
lelse fra verden og å unngå verden? Er det samme sak? Hva mente Jesus da han 
ba om at hans tilhengere skulle være i verden, men ikke av verden? Hvordan gjør 
vi det? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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JESU OMGANG MED MENNESKER

Jesu mål var å få frem det beste hos folk. Selv når omstendighetene var uvanlig 
utfordrende, svarte han med nåde. Lukasevangeliet forteller at folkemengden «undret 
seg over nådeordene som kom fra hans munn» (Luk 4,22), og Johannesevangeliet 
tilføyer at «nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus» (Joh 1,17). Hans opptreden 
var avvæpnende. Hans elskverdige ord fant gjenklang i den enkelte. 

Les Matt 8,5–10 og Mark 12,34. Hva sa Jesus til to mennesker som ga dem håp – 
en skriftlærd og en romersk offiser?

Det Jesus sa til den romerske offiseren, var revolusjonerende. Tenk på hvordan denne 
karriereoffiseren må ha følt seg da Jesus sa at han ikke hadde funnet slik tro i Israel. 
Tenk også på hva den skriftlærde må ha tenkt da Jesus sa: «Du er ikke langt borte 
fra Guds rike.» Jesus hadde evnen til å få frem det beste hos folk. Det er få ting som 
utretter så mye som et kompliment for å åpne hjerter for evangeliet. Se etter det gode 
i mennesker rundt deg, og la dem få vite at du setter pris på dem.

Les Jes 42,3; Kol 4,5.6 og Ef 4,15. Hvilke prinsipper lærer disse tekstene om å dele 
vår tro med andre og om vårt forhold til dem?

Når ordene våre oppmuntrer og er fylt med nåde, har de en positiv innflytelse. 
Jesajas profetiske ord åpenbarer at Jesus ikke ville «bryte et knekket rør» eller 
«slokke en rykende veke.» Jesus hadde så stor medfølelse at han var nøye med ikke å 
knekke en som nettopp var kommet til tro eller slukke troens små glør i deres hjerte.

Hvorfor er hvordan vi sier noe minst like viktig som hva vi sier? Hvordan reagerer 
du på dette: «Sannhet er sannhet, og folk får bare ta imot eller la være»? Hva er 
galt med denne sannheten?
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JESU HELBREDELSER: 1. DEL 

Jesu evangelisering var mer enn innlærte taler og ferdigtygde foredrag: Den er rik og 
dynamisk som selve livet. Hver dag omgir vi oss med mennesker som har alle slags 
behov: fysiske, mentale, emosjonelle og åndelige. Kristus ønsker å oppfylle disse 
behovene gjennom oss når vi viser omsorg for folks ensomhet, sorg og smerte, og 
når vi viser interesse for deres gleder, håp og drømmer. 

Jesus oppfylte folks følte behov slik at han kunne få innblikk i deres dypeste be-
hov. Et følt behov er et område av livet der folk allerede kjenner at de ikke kan løse 
problemene selv. Det kan være behovet for å slutte å røyke, gå ned i vekt, få et bedre 
kosthold eller mindre stress. Det kan være behov for mat, bolig eller legehjelp. Det 
kan være behovet for ekteskaps- eller familierådgivning. 

Men et stort behov er det vi trenger mest – behovet for et personlig forhold til 
Gud og erkjennelsen av at livet har evig betydning. Forsoning med Gud i en ødelagt 
verden er vårt største behov.

Les om den lamme (Matt 9,1–7) og kvinnen med blødninger (Mark 5,25–34). Hva 
tyder på at Jesus koblet fysisk helbredelse til behovet for forsoning med Gud?

Jesu helbredende virksomhet omfattet mer enn fysisk og emosjonell legedom. Han 
ville at folk skulle oppleve den helheten som synden hadde ødelagt. For ham var 
fysisk helbredelse ufullstendig uten åndelig helbredelse. Hvis Guds kjærlighet får oss 
til å ønske at et menneske skal ha det godt fysisk og emosjonelt, vil den også få oss 
til å ønske dette mennesket åndelig velvære, slik at det kan leve livet fullt ut her og 
i evigheten. De mennesker som Jesus helbredet, døde jo. Derfor var deres virkelige 
behov mest av alt åndelig, ikke sant?

Hva kan menigheten gjøre i samfunnet vårt for å dekke folks behov og vise at vi 
bryr oss om dem? Tenk på dine naboer. Hva gjør menigheten din for å gjøre en 
forskjell i deres liv?
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JESU HELBREDELSER: 2. DEL

Les Matt 4,23–25 og Matt 9,35. Hvilken tredelt tilnærming var grunnlaget for 
Kristi tjeneste? Hvordan møtte han folks behov, og hvilken innvirkning fikk det på 
deres liv?

Jesus kombinerte undervisning, forkynnelse og helbredelse. Han delte evige prinsip-
per, slik at alle kunne ha mål og mening i livet. «Jeg er kommet for at dere skal ha 
liv og overflod» (Joh 10,10). Hans åpenbarte en overflod av nåde. Og Jesus kom for å 
gjøre det mulig for oss å leve liv i «overflod» nå og for alltid. 

Les Mark 1,32–39. Jesus helbredet syke og drev ut demoner hele dagen. Etter å ha 
tilbrakt tid i bønn neste morgen da flere nok ville se flere helbredelser, dro han til 
en annen by. Hvorfor helbredet han dem ikke? Se hans begrunnelse i Mark 1,38.39.

Denne historien er viktig. Dagen etter at han helbredet mange, forlater han dem 
som søker ham og fremdeles har behov for helbredelse. Hans forklaring er at 
formålet med hans komme til verden var å forkynne evangeliet. Jesus var ikke 
bare en mirakelmann. Han var Guds Sønn og hadde et frelsesoppdrag. Det var 
ikke nok å helbrede sykdommer. Han lengtet etter at mennesker skulle motta det 
evige livs gave. Han forklarte hensikten med sitt komme til verden klart og tydelig: 
«For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem» 
(Luk 19,10). Hver helbredelse var en anledning til å åpenbare Guds karakter, lindre 
lidelse og gi en mulighet til evig liv.

Kan man leve det livet i «overflod» som Jesus tilbyr hvis man er fattig eller syk? 
Tilbød Jesus noe mer enn fysisk helbredelse? Hvordan kan vi rent praktisk føre 
mennesker til åndelige sannheter mens vi tar oss av deres fysiske og emosjo
nelle behov? 
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HVA ER JESUS OPPTATT AV?

Etter Jesu budskap til disiplene (Matt 24), der han blander hendelser omkring 
ødeleggelsen av Jerusalem med tiden før sin gjenkomst, følger tre lignelser om ende-
tiden i neste kapittel. Lignelsene skisserer hva som virkelig betyr noe for Jesus når 
hans folk venter på hans annet komme. Lignelsen om de ti jomfruene viser betydnin-
gen av et autentisk, åndsfylt liv. Lignelsen om de ti talentene viser betydningen av 
troskap i bruken av gavene Gud har gitt hver enkelt av oss. Lignelsen om sauene og 
geitene viser at sann kristendom oppfyller behovene hos de mennesker Gud bringer 
inn i vårt liv.

Les Matt 25,31–46. Hva sier Jesus om sann kristendom? Hva slags tjenester taler 
denne teksten om?

Lignelsen handler om å møte menneskers fysiske behov – og det bør vi ikke overse – 
men kan det tenkes at det er noe mer i fortellingen? Det er en skjult sult og tørst etter 
Jesus i menneskesjelen som lengter etter å bli mettet (Joh 6,35; Joh 4,13.14). Vi er alle 
fremmede med hjemlengsel til vi finner vår sanne identitet i Kristus (Ef 2,12.13.19). 
Vi er åndelig nakne til vi blir ikledd hans rettferdighet (Åp 3,18; Åp 19,7.8).

Profetene i GT beskrev ofte menneskets tilstand som en håpløs sykdom (Jes 1,5; 
Jer 30,12–15). Syndens sykdom er dødelig, men profeten peker på botemidlet. «‘Jeg 
lar sårene dine gro og leger slagene du fikk,’ sier Herren» (Jer 30,17). Jesus er mid-
delet mot sjelens livstruende sykdom. 

Lignelsen om sauen og geitene formaner oss til å dekke de fysiske behovene til 
dem rundt oss, men den gjør mer. Det er historien om en Kristus som tilfredsstiller 
sjelens dypeste behov, og det er hans innbydelse til å samarbeide med ham i å tjene 
mennesker rundt oss. Vi risikerer et evig tap om vi lever et selvopptatt liv og overser 
andres fysiske, mentale, emosjonelle og åndelige behov. I lignelsen blir de som ofrer 
livet for noe mer enn seg selv, berømmet av Herren og ønsket velkommen inn i 
evigheten, mens de som bare følger sin egen agenda og forsømmer andres behov, blir 
fordømt. 
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TIL ETTERTANKE 

«Det er mange som ikke har noen tro på Gud, og som har mistet all tillit til menne-
sker. Men de setter pris på hjelpsomhet og sympati. Når en som ikke bryr seg om 
ros og belønning fra mennesker, kommer hjem til dem og tar seg av de syke, gir 
mat til de sultne, kler de nakne, trøster de sørgende og forsiktig retter oppmerksom-
heten mot ham som har utsendt mennesker for å vise kjærlighet og omsorg – når de 
ser dette, vil deres hjerter bli rørt. De blir takknemlige. Troen tennes. De forstår at 
Gud bryr seg om dem, og de er villige til å lytte når hans ord blir åpnet.» – Helse og 
livsglede, side 106 [MH 145].

Jesu uselviske virke åpner hjerter, bryter ned fordommer og skaper mottakelighet 
for evangeliet. Kirken er Kristi legeme som møter behov i kjærlighet. Kristus sender 
oss ut i samfunnet for å gjøre en forskjell i hans navn. Vi må unngå å bli fordervet av 
verden, og faren er reell, og vi må lære å nå menneskene der de er og la oss bruke av 
Gud, som vil føre dem fra der de er og dit de bør være.

  Spørsmål til drøftelse
 1. Hvorfor er Kristi medfølende tjeneste så effektiv når det gjelder å bryte ned 

fordommer og gjøre mennesker mottakelige for åndelig sannhet? Forsøk å 
forestille deg hvor mye mer effektivt vårt vitnesbyrd ville være hvis vi gjen
speilte Jesu uselviske omsorg for andre.

 2. Tenk på en tid da du sa noe som kan ha vært sant, riktig, til og med nødven
dig – men du sa det feil, det vil si med en dårlig tone eller holdning. Hva lærte 
du som kan hjelpe deg å ikke gjøre det igjen, f.eks. å vente til du roer deg ned 
før du snakker, eller lignende? 

 3 Vi vet at alle som ble helbredet eller reist opp fra de døde, døde til slutt. Hva 
burde det si oss om hvordan vi bør arbeide blant dem rundt oss?

 4. Hva slags tjenester kan menigheten iverksette der du bor som dere ikke gjør 
for øyeblikket?

 5. Hvordan kan vi skape åndelige muligheter for søkende mennesker gjennom 
våre aktiviteter?
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FASTE FOR EN FAMILIE
Tranqulle Fassinadouno (34), Guinea

Porten sto åpen, så jeg gikk inn i gården. To gutter lekte, og en mann og en kvinne sto og 
pratet. "God morgen, jeg heter Tranqulle Fassinadouno. Hyggelig å hilse på dere." Jeg snak

ket til guttene. "Hvordan går det på skolen, hva lærte du i dag?" sa jeg til den eldste. Han gjentok 
fra ABCen. "Dere har flinke barn," sa jeg til foreldrene. De slappet av da de så at jeg likte barna. 
Foreldrene het Maimouna Bangoura og Alpha. Jeg ga kvinnen brosjyren "Guds kjærlighet til 
mennesket." Hun ba meg gi den til Alpha, men han ba Maimouna lese den for ham. Hun kastet 
den på bakken og gikk inn for å be.

Jeg ba Alpha om bønneønsker, og konen kom ut og ba meg be for helsen hennes. Jeg skjønte 
at de ikke likte brosjyren fordi Jesu navn sto på den. I deres tro er det en synd å lese noe med Jesu 
navn på. Da jeg gikk, skrev jeg ned navnene deres på et ark og bestemte meg for å be og faste for 
dem. I tre dager avsto jeg fra mat om dagen. Om kvelden spiste jeg et lett måltid.

Jeg hadde ikke mye tid til å be for dem om dagen fordi jeg hadde det travelt med å gi bibelstu
dier, så jeg ba Gud vekke meg om natten. I tre netter vekket Gud meg ved midnatt, klokken ett og 
klokken fire.

På sabbaten fikk jeg en innskytelse til å besøke dem straks, i fall de ikke var hjemme senere. 
Maimouna tok ivrig imot meg og sa at hun ble frisk etter bønnen, og nå ville hun ha meg til å be 
for sønnen som var syk. Jeg ba. Om kvelden kom jeg og spurte etter ham. "Han leker med venner 
der borte," sa hun. "Jeg er så glad."

Jeg fikk henne til å rope på gutten så vi kunne be sammen. "Det er Jesus som har helbredet 
ham, så vi skal be i Jesu navn," sa jeg før jeg ba. 

En måned senere kom Alpha og Maimouna i kirken, men Alpha sluttet snart å komme og slo 
henne hver kveld fordi hun gikk. Men det stanset ikke henne. "Lær meg Bibelen," sa hun. Vi 
begynte å studere. Etter hvert leste hun den selv og sa: "Det er Jesus og meg for alltid." 

Alpha slår henne fremdeles, men hun har funnet styrke i Matteus 10,37. Hun og jeg faster og 
ber for Alpha. Ekte glede er å kunne vise andre sannheten og se dem omfavne den.

En del av offeret 13. sabbat skal gå til å bygge Kobaya Academy, en K12skole i Conakry i 
Guinea. Takk for at du husker Tranqulle og alle pionermisjonærer i dine bønner.

Se Tranqulle på bit.ly/Tranqulle-Fassinadouno
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Bakgrunnsstoff
Joh 4,27–30.39–42; Matt 15,21–28; 2 Tess 1,1–4; Rom 15,7; Ef 4,32; 1 Pet 3,15.

Minnevers
Men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen 
krever dere til regnskap for det håp dere eier (1 Pet 3,15).

Jo mer vi studerer Jesu liv, desto mer undrer vi oss over hans evne til å akseptere og 
bekrefte mennesker. Han irettesatte tidens religiøse ledere skarpt, men han tok gla-
delig imot dem som slet med synd, var tynget av skyldfølelse og følte seg fordømt. 
Hans nåde var spesielt rettet mot dem. Hans nåde gjaldt også de verste syndere. Hans 
tilgivelse gikk dypere enn synden. Hans kjærlighet var grenseløs. 

Jesus var aldri stolt eller overlegen. I alle mennesker så han en person som var 
skapt i Guds bilde, men fanget av synd, og han kom for å frelse dem. Ingen sto 
utenfor hans kjærlighet. Ingen hadde falt så lavt at hans nåde ikke kunne nå dem. 
Han viste respekt for alle han kom i kontakt med og behandlet dem med den verdig-
het de fortjente. Han påvirket mennesker for riket fordi han trodde på dem. Deres liv 
ble forandret i hans nærvær fordi han brydde seg om dem. De ble det han trodde de 
kunne bli. 

Denne uken skal vi se mer på Jesu holdning til mennesker og oppdage hvordan vi 
kan anvende disse prinsippene.

Et vinnende vesen
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MOTTAKELIG FOR EVANGELIET

Les Joh 4,27–30.39–42. Hvordan er Jesu omgang med den samaritanske kvinnen 
et eksempel på sannheten om at alle slags mennesker er åpne for evangeliet, også 
på uventede steder?

Det siste stedet disiplene forventet å finne grobunn for evangeliet, var i Samaria. 
Samaritanene var stadig i konflikt med jødene om læren og tilbedelsen. Dette var 
et gammelt fiendskap. Samaritanene hadde ønsket å delta i byggingen av templet i 
Jerusalem, men fikk ikke lov fordi de var inngiftet med den hedenske kulturen rundt 
seg og hadde en uortodoks tro. Derfor bygde de sitt eget tempel på Garisim-fjellet. 
Disiplene ville gladelig ha unngått Samaria som et ufruktbart felt for forkynnelsen 
av evangeliet. 

Jesus så det disiplene ikke så: mottakelige mennesker. Johannes’ beretning om 
kvinnen ved brønnen begynner med ordene: «Da forlot han Judea og dro igjen til 
Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria” (Joh 4,3.4). Jesus «måtte» gå gjennom 
Samaria fordi Den hellige ånd overbeviste ham om at det ville være åpne hjerter 
på dette lite lovende stedet. Når øynene våre er salvet av Den hellige ånd, ser vi 
muligheter der andre bare ser problemer. Vi ser en rik høst for Guds rike der andre 
bare ser et goldt landskap.

Les Apg 8,4.5.14. Hva ble det endelige resultatet av Jesu virke i Samaria?

Disiplene ville ha gått forbi Samaria uten å gi samaritanene anledning til å høre 
Guds ords sannhet. Jesus så det de ikke så. Han så at Den hellige ånd hadde påvirket 
sinnet hos en kvinne. Hennes dramatiske omvendelse fikk ringvirkninger til mange i 
byen. Vi får ikke alltid se resultater av vår innsats med én gang, men når vi sår frø i 
mottakelige hjerter, vil de en dag gi en høst til Guds ære.

Vi kan aldri vite virkningen av det vi sier og gjør, hverken på godt eller ondt. 
Derfor må vi alltid være varsomme med hva vi sier og gjør blant andre.
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EN HOLDNINGSENDRING

Holdningene våre bestemmer ofte vår evne til å påvirke andre. En hard, kritisk og 
uvennlig holdning vil drive folk bort fra deg, og selv om du klarer å vitne, er det 
ikke så sannsynlig at det du sier, får noen virkning, uansett hvor sant det er.

Men en positiv holdning og tro på andre trekker dem mot oss. Det skaper 
vennskapsbånd. Jesus ga uttrykk for dette prinsippet: «Jeg kaller dere ikke lenger 
tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har 
gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far» (Joh 15,15). Venner godtar hverandre 
til tross for svakheter og feil og forteller åpent om gleder og sorger. 

Les Matt 15,21–28 og Mark 14,6–9. Disse tekstene beskriver to kvinner under 
ulike forhold. Jesus ser ut til å være hard med det ene og mild mot den andre. Hva i 
teksten tyder på at Jesus ville vise frelsende nåde og bygge tillit hos begge?

Kvinnen er kanaanitt. Jesus avviser med vilje forespørselen i første omgang, slik at 
troen vokser når hun blir ved. Etter hvert gir han henne det hun ber om og sier noe 
som ingen religiøs leder i Judea den gangen ville ha sagt til en kanaanitt. Han sier: 
«Kvinne, din tro er stor» (Matt 15,28). Han gir henne et av de største komplimenter 
en religiøs lærer kunne gi. Kan du forestille deg hvordan hun jublet inni seg og livet 
ble forvandlet?

Kvinnen som salver Jesu føtter med kostbar parfyme, er jøde – en kvinne med 
dårlig rykte, som har falt og syndet ofte, men som ble tilgitt, forvandlet og fikk et 
nytt liv. Når andre kritiserer henne, roser Jesus henne og det hun gjør. Han sier: 
«Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til 
minne om henne» (Mark 14,9).

Tenk på de to historiene vi har lest her. Hva er essensen i en positiv og vinnende 
holdning? Hvordan trenger du å endre dine holdninger, ikke bare i vitnetjenesten, 
men i livet generelt?
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LEGG FREM SANNHETEN I KJÆRLIGHET

Vennskap er ikke nok til å vinne mennesker for Kristus. Vi kan ha mange venner og 
hygge oss sammen, men hvis vi aldri forteller hva Jesus betyr for oss og hvordan han 
har forandret vårt liv, gjør vennskapet neppe særlig forskjell i et evig perspektiv. Ja, 
vi kan være gode å være sammen med, men Gud kaller oss til å være mer enn det. 
Vennskap alene fører ikke folk til Jesus, men uvennlige holdninger kan jage folk 
bort fra ham. 

Paulus minner oss om å «være tro mot sannheten i kjærlighet» (Ef 4,15). 
Vennskapsbånd knyttes når vi er så enige som mulig med andre, viser at vi godtar 
dem og roser dem der det passer. Det er viktig at vi gjør det til en vane å se etter det 
gode hos folk heller enn det negative. 

Les 2 Tess 1,1–4. Hva roser Paulus tessalonikerne for? 

Det finnes dem som fryder seg over å finne feil hos andre, om ikke for annet så fordi 
det får dem til å føle at de er bedre selv. 

Hos Paulus var det motsatt. Han så etter det positive i menighetene sine. Han iret-
tesatte nok feil og unnskyldte ikke synd, men hans fokus var å bygge opp menighet-
ene han hadde startet. Dette gjorde han bl.a. ved å fremheve det de gjorde riktig. 

Det er viktig å være positiv. «Hvis vi ydmyket oss for Gud og var snille og høflige 
og ømhjertede og medfølende, ville vi se hundre omvendelser til sannheten der det 
nå bare er én.» – Testimonies for the Church, bind 9, side 189.

Tenk over disse ordene et øyeblikk. Hva ville det bety for menigheten din hvis 
alle medlemmene var fylt med vennlighet, høflighet, ømhet, og bar preg av med
lidenhet og barmhjertighet? Hvordan ville en slik menighet se ut? Se inn i ditt 
eget hjerte og spør deg selv hvordan du kan forbedre deg på dette området.
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Å GODTA ANDRE – GRUNNLAGET

Les Rom 15,7 og Ef 4,32. Hvordan vil du beskrive grunnlaget for all aksept av 
andre? Hva er kjernen i en slik holdning?

I disse to tekstene legger Paulus frem prinsippene som ligger til grunn for at vi 
aksepterer hverandre. Går det an å nekte å tilgi og akseptere hverandre når Kristus 
har tilgitt og akseptert oss? Det er faktisk fordi Jesus har mottatt oss at vi kan motta 
hverandre, til tross for den andres feil.

Hva vil det si? Tenk på deg selv og på noe av det du har gjort og som du kanskje 
sliter med ennå – ting kanskje bare du kjenner til og som du ikke vil at andre skal 
vite om. 

Og likevel: Ved tro blir du akseptert i Kristus, som vet alt om det andre kanskje 
ikke vet noe om. Ja, han vet alt dette, og likevel aksepterer han deg, ikke på grunn av 
din egen godhet, men på grunn av sin.

Hva skal så være din holdning til andre?
Her er noe som kan være vanskelig å forstå. Ekte aksept betyr at vi godtar men-

nesker som de er, med alle deres syndige vaner, fordi de er mennesker skapt i Guds 
bilde. Fordi Kristus døde for oss «mens vi ennå var syndere» og «forsonet [oss] med 
Gud» da vi var hans fiender, kan vi tilgi og ta imot andre. Hans kjærlighet til oss blir 
selve grunnlaget for at vi aksepterer og tilgir andre (Rom 5,6–10).

Men når det er opprettet et omsorgsfullt forhold til andre, er det ofte godt og 
nødvendig å konfrontere dem kjærlig med Skriftens sannheter. Å unnlate å gjøre 
dette, er å unnlate å elske. Som venner bryr vi oss nok til at vi deler evige sannheter 
med vennene våre. 

Jesu holdning var ikke: «Gjør som du vil. Det er OK. Jeg aksepterer deg likevel.» 
Nei, den var: «Uansett hva du har gjort, er jeg villig til å tilgi deg og gi deg kraft 
til et nytt liv.» Bibelsk sannhet som blir presentert ydmykt i Kristi ånd og med en 
kjærlig holdning, vinner hjerter og forandrer liv.

Hvordan er det mulig å akseptere noen uten å godta en syndig oppførsel? 
Hvordan kan vi godta dem og samtidig ikke unnskylde eller tolerere synd?
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SANNHETEN LAGT FREM I KJÆRLIGHET

Jesus unnlot ikke å legge frem sannheten for «kjærlighets skyld», for det ville ikke 
ha vært kjærlighet. Kjærligheten søker alltid den andres beste. Det er ingen konflikt 
mellom kjærlighet og sannhet. Sannhet som presenteres ydmykt og vennlig er en 
kjærlighetserklæring. Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet» (Joh 14,6). Han er 
eneste vei til frelse (Apg 4,12). Hans nåde frelser oss så vi kan kjenne hans sannhet 
og leve hans liv. Sannhet uten kjærlighet fører til en lovtrelldom som kveler det 
åndelige liv. Såkalt «kjærlighet» uten sannhet fører til tolerant sentimentalitet uten 
substans og etterlater oss i et hav av usikkerhet. Sannhet lagt frem i kjærlighet fører 
til en ekte kristen opplevelse med klar retning, formål og visshet. 

Les 1 Pet 3,15; 2. Tim 4,2 og Tit 3,4.5. Hvilke uttrykk viser balansen mellom å pre
sentere Bibelens sannhet og en ydmyk og vennlig ånd?

Forfatterne av NT fremhever aldri kjærlighet på bekostning av sannheten. De 
knytter sammen kjærlighet og sannhet, nåde og lov, medfølelse og ærlighet. Peter 
formaner de troende: «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap 
for det håp dere eier» (1 Pet 3,15). Du må vite hva du tror, hvorfor du tror på det, og 
kunne forklare hva du tror og hvorfor. Dette betyr ikke at du har alle svarene eller 
må kunne overbevise andre om din tro. Det betyr bare at du «ydmykt og med guds-
frykt» (med en følelse av storheten i det som står på spill) kan forklare og forsvare 
din tro.

Paulus sier til sin unge venn Timoteus: «Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, 
vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning!» 
(2 Tim 4,2). Han minner Titus om at det var Guds kjærlighet og godhet som frelste 
dem som er født på ny (Tit 3,5). 

Vi er også kalt til å legge frem sannheten i kjærlighet og med mildhet og yd-
mykhet. Herren ber oss bli med ham og dele hans siste budskap til en verden som 
dør uten Kristus, og å gjøre det i kjærlighet. 

Hva vil du si hvis noen spør deg: Hvorfor er du kristen? Hvorfor?
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TIL ETTERTANKE 

«I Kristus finner vi hyrdens omsorg, en fars og en mors hengivenhet og den 
medfølende frelsers grenseløse nåde. Han tilbyr sine velsignelser på den mest 
innbydende måte. Det er ikke nok for ham bare å kunngjøre dette. Han tilbyr sine 
velsignelser på den mest tiltrekkende måte for å vekke et ønske om å få del i dem. 
Slik skal hans tjenere fremholde den store og rike herlighet som Gud tilbyr i sin 
«usigelige gave». 

Kristi underfulle kjærlighet vil smelte og overvinne hjertene der hvor en op-
pramsing av læresetninger ikke ville utrette noe som helst. ‘Trøst, ja, trøst mitt folk! 
sier deres Gud.’ ‘Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Rop høyt med kraftig 
røst, Jerusalems gledesbud! Rop høyt, og vær ikke redd! Si til byene i Juda: ‘Se, der 
er deres Gud!’ ... Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine arm-
er. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt.’» – Alfa og Omega, 
bind 5, side 372–374 [DA 826].

  Spørsmål til drøftelse
1. Det er trist, men noen får det bedre med seg selv når de påpeker andres feil. 

Hvordan kan vi være sikre på at vi ikke gjør det samme? 

2. Se på dette scenarioet: En venn har kommet tilbake fra en begravelse og sier: 
«Jeg er så glad at tanten min er oppe i himmelen og ser ned på meg. Det føles 
så godt.» Hvordan vil du svare i lys av de prinsippene vi studerte denne uken? 
Uansett hvor viktig de dødes tilstand er: Hvorfor er ikke dette riktig tidspunkt 
å gi dette mennesket et bibelstudium om emnet? 

3. Snakk om følgende uttalelse i lys av vårt vitnesbyrd til andre: «Når vi dveler 
ved andres feil, forvandles vi etter det samme bildet. Men ved å beskue Jesus 
og tale om hans kjærlighet og fullkomne karakter forvandles vi etter hans 
bilde. Ved å grunne på det opphøyde idealet han har stilt for oss, løftes vi 
opp i en renere og helligere sfære, opp til Gud. Når vi blir der, så utgår det fra 
oss et lys som bestråler alle vi kommer i kontakt med.» – Evangeliets tjenere, 
side 353 [GW 479]. 
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KRABBE SOM EN BABY
Oumou Toure (55), Guinea

Oumou Toure ble syk etter at mannen døde. Knærne svulmet opp, og hun fikk store smerter. 
Hun klarte ikke å gå, men krabbet som et lite barn. Hennes onkel Amara tok henne til leger 

og heksedoktorer, men ingenting hjalp. Hun holdt sengen i familiehjemmet, der hun, hennes 
onkel, en yngre søster og et titall andre slektninger bodde.

Det gikk fire tunge år. En dag hørte hun søsteren snakke med en gjest. Han leste fra en bibel 
og ba. Oumou ville at noen skulle be for henne. Hun klatret ut av sengen og krabbet inn i det 
andre rommet. "Be for meg, også," tigget hun. Tranqulle Fassinadouno ble forbløffet over å se 
kvinnen krabbe på alle fire. Han ba ikke.

Tre dager senere banket det på hos Oumou, og øyeblikket etter sto Tranqulle over sengen 
hennes. "Mama, jeg har kommet for å be," sa han. Tranqulle leste fra 1. Johannes brev 4,4 og ba: 
"Herre, takk for din datter og at jeg fikk komme hit. Du ga meg mot til å faste og be for henne i 
tre dager. Nå ber jeg deg helbrede søster Oumou i Jesu navn."

Den kvelden sov Oumou godt for første gang på flere år. Smerten ga seg. Tranqulle ba for 
henne og fastet i to uker. En dag spurte hun: "Hvor ligger kirken din?" Han nevnte adressen, og 
det var ikke langt unna, men hun kunne ikke gå. Tranqulle kjørte henne til kirken på motorsykkel 
tre sabbater på rad. Oumou ble sterkere, og den fjerde sabbaten gikk hun. Tranqulle var forbløffet: 
"Dette er et Jesu mirakel," utbrøt han.

Oumous familie likte ikke at hun gikk i kirken. De følte at hun ikke respekterte familiens reli
gion. På et stort familiemøte holdt onkel Amara opp en bibel og familiens hellige bok. "Hvilken 
velger du?" sa han. "Velger du ikke vår hellige bok, er du ikke lenger med i familien."

Oumou tenkte på den lange sykdommen og helbredelsen. "Jeg velger Bibelen, den svarte 
boken," sa hun. Onkel Amara snerret: "Så ta den og prek for oss!" Tårene vellet frem hos Oumou. 
"Du vet jeg ikke kan lese," gråt hun, "men mannen som ba for meg, leste fra Bibelen, og jeg ble 
frisk. Jeg tror Bibelen kan gjøre mer for både deg og meg."

De pakket Oumous ting. "Gå til de kristne," sa onkel Amara. "Vi vil ikke ha mer med deg å 
gjøre." Oumou sov hos venner. Hun ville ikke fornekte Jesus. Da folk i kirken fikk høre det, lot 
de henne bo på kirkens område. Der bor hun nå. "Jeg takker Gud for min nye familie," sa Oumou. 
"Jeg skal tilhøre Herren Jesus for alltid."

En del av offeret 13. sabbat skal gå til å bygge Kobaya Academy, en K12skole i Conakry i 
Guinea.

Se Oumou på bit.ly/Oumou-Toure
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Bakgrunnsstoff
1 Mos 1,1.2.26; 2 Mos 18,21–25; 1 Kor 12,12–25; Apg 16,11–15.40; Apg 4,31; 
Apg 12,12.

Minnevers
Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høs-
tens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matt 9,37.38).

Noen har sagt: «Mange gir styrke.» På en måte er det sant. Har du lagt merke til at 
du er mye mer motivert når du trener sammen med en gruppe enn hvis du må trene 
alene hver dag? Mange benytter helsestudioer og andre treningsfasiliteter fordi de 
tror de vil trene mer og trives bedre hvis de trener sammen med andre mennesker. 
Gud har skapt oss til fellesskap. Vi er sosiale skapninger, og som det er med trening, 
er det også med mye annet i livet: Vi gjør det bedre hvis vi har et sosialt nettverk. 
Dette gjelder også i åndelige saker.

I hele Bibelen blir smågrupper trukket fram som en av Guds metoder for å styrke 
vår tro, øke kjennskapet til hans ord, utdype bønnelivet og utruste oss til å vitne. 
Faderen, Sønnen og Den hellige ånd deltok i en smågruppevirksomhet. Moses var 
en smågruppeleder. Jesus startet sin lille disippelgruppe, og Paulus reiste gjennom 
Romerriket med sin lille gruppe evangelister. 

Denne uken vil vi fokusere på det bibelske grunnlaget for smågrupper, og du vil 
oppdage en spennende måte å bli involvert på.

Et spennende engasjement
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SMÅGRUPPER: GUDS IDÉ FØRST

Les 1 Mos 1,1.2.26; Hebr 1,1.2 og Ef 3,8.9. Hvordan åpenbarer disse versene gud
dommenes enhet?

Faderen, Sønnen og Den hellige ånd var sammen om skapelsen. De hadde ulike 
oppgaver, men arbeidet sammen i en udelelig enhet. Faderen var den store arkitek-
ten. Han gjennomførte sine planer gjennom Jesus, som den aktive i skaperverket 
sammen med Den hellige ånds kraft. En så sterk overnaturlig handling er utenfor vår 
fatteevne. Det vi kan forstå, er ikke bare at den skapte verden er en realitet, men at 
Gud selv hadde skapt det hele (se Rom 1,18–20).

Smågrupper var Guds idé først. Man må være varsom med sammenligninger på 
grunn av de mange mystiske sidene ved Gud, så la oss si det omtrentlig at Faderen, 
Sønnen og Den hellige ånd utgjorde den første «smågruppen» i frelseshistorien. De 
deltok sammen i skapelsen av menneskene og deretter i deres frelse etter fallet.

Sammenlign Joh 10,17.18 med Rom 8,11 og 1 Kor 15,15. Hvordan viser Kristi opp
standelse at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd utgjør en enhet i frelsesplanen?

Faderen, Sønnen og Den hellige ånd står sammen i en «smågruppe» der formålet 
er å frelse menneskeheten. «Frelsesplanen hadde sin plass i de eviges råd fra all 
evighet.» – Fundamentals of Christian Education, side 186. Ingenting er viktigere 
for Gud enn å frelse så mange som mulig (1 Tim 2,4; 2 Pet 3,9). Smågrupper kan ha 
flere formål som vi vil studere denne uken, men det overordnede formålet er å vinne 
fortapte sjeler for Jesus. Det vil si at vi ved å arbeide i små grupper kan hjelpe ikke 
bare oss selv, men også andre. Det vil igjen si at det endelige målet for våre små-
grupper bør være sjelevinnende.

Husk mysteriet som er Guds enhet. Det er vanskelig å forstå, det. Likevel kan vi 
tro på og stole på det vi ikke fullt ut forstår, ikke sant? Hvorfor er det så viktig at 
vi følger dette prinsippet i vår tro?
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SMÅGRUPPER I SKRIFTEN

Bibelen gir mange eksempler på små grupper som ber, oppmuntrer hverandre og 
arbeider sammen for Kristus. Disse gruppene ga Guds folk muligheten til å dele 
ansvar og utnytte sine mange gaver fullt ut. Det vil si at smågrupper kan gi Herren 
muligheten til å gjøre bedre bruk av hver enkelt av oss.

Les 2 Mos 18,21–25. Hvilke råd ga Moses’ svigerfar Jetro som fikk betydning for 
Moses? Hvorfor var planen viktig?

Hvert enkelt menneske i Israels leir ble en del av en gruppe på ti, med en gudfryktig 
leder. Disse små gruppene var et sted for problemløsning, men de var også mye mer. 
De var samlingssteder der problemer kunne forhindres og det åndelige liv pleies. De 
var steder der Guds planer og visjoner for Israel kunne deles. I grupper som dette 
kunne mennesker ha tette og omsorgsfulle relasjoner som kunne hjelpe alle å arbeide 
seg gjennom de problemene som de måtte møte. Det er ganske sikkert at folk da som 
nå slet med ting som andre kunne hjelpe dem med. Små grupper gir muligheter for et 
varmt, omsorgsfullt fellesskap, åndelig vekst og problemløsning. 

Spesialister på smågrupper forteller oss at den ideelle størrelsen for samarbeid i 
gruppen er mellom seks og tolv personer. Dette er den størrelsen som både Moses og 
Jesus brukte for å danne gruppene sine.

Les Luk 6,12.13; Matt 10,1 og Mark 3,13–15. Hva var Jesu dobbelte formål med å 
kalle disiplene og velge dem ut til å være med i hans smågruppearbeid?

Jesu mål med å kalle disiplene var å forberede dem både åndelig og praktisk på deres 
oppdrag i verden. Sammen med ham ville de vokse i nåde. Med smågruppemøt-
ene ville de lære hvordan de kunne arbeide mer effektivt. Når de så Jesus virke på 
menneskene rundt seg dag etter dag, lærte de ved selvsyn hvordan de skulle bruke 
gavene sine. Hensikten med Jesu smågrupper var både åndelig næring og oppsøk-
ende arbeid. 

Tenk på en tid da du var med i en liten gruppe mennesker som brydde seg om 
hverandre og arbeidet med et felles mål. Hva lærte du av det som kan hjelpe deg 
å forstå verdien av smågrupper i troslivet?



ORGANISERT FOR TJENESTE

Les 1 Kor 12,12–25. Hvordan er menneskekroppen et utmerket bilde på harmonisk 
samarbeid i smågrupper?

Paulus viser ikke bare betydningen av åndelige gaver i menighetslivet, han har også 
en modell for hvordan menigheten kan organiseres. Han tar opp åndelige gaver i 
forbindelse med Kristi legeme og hvordan det kan fungere. 

Studerer vi anatomi og fysiologi, ser vi at kroppens organer er organisert i ulike 
sammenhengende systemer. Fordøyelsessystemet, det kardiovaskulære systemet, 
luftveiene og skjelettet er noen av kroppens komplekse systemer. Åndelige gaver 
er som de ulike kroppsdelene. De fungerer best når de er organisert i systemer 
eller grupper. Ofte kan de ikke fungere alene. Kroppen er ikke bare en klump med 
separate organer som frilanser alt de gjør. Hver kroppsfunksjon er organisert i et tett 
sammensveiset system som fungerer sammen mot et felles mål.

Alt dette sier noe om det miljøet hvor vi best kan bruke våre åndelige gaver. Det 
er lett å bli motløs når vi holder på alene, men når vi er med i en smågruppe der 
mennesker har samme interesser og mål, kan innsatsen vår bli bedre fokusert og 
forstørret. 

Små grupper er det beste miljøet for å bruke åndelige gaver og kan bli hjertet i en 
menighets oppsøkende arbeid. 

«Opprettelsen av små grupper som et grunnlag for kristelig arbeid er blitt frem-
stilt for meg av én som ikke kan ta feil. Dersom menigheten har mange medlemmer, 
så la dem bli inndelt i små grupper til arbeid, ikke bare for menighetsmedlemmene, 
men for ikke-troende. Hvis det på et sted bare er to-tre som kjenner sannheten, så 
kan også de danne en arbeidsgruppe. De kan bevare sannhetens samhold ubrutt, de 
kan presse seg sammen i kjærlighet og enighet og oppmuntre hverandre til å gå frem 
slik at alle tilegner seg frimodighet og styrke ved de andres hjelp.» – Testimonies for 
the Church, bind 7, side 21, 22. 

Smågrupper er Guds middel som gjør det at hvert menighetsmedlem kan vokse 
åndelig, oppleve fellesskapets varme og bruke sine gudgitte gaver til tjeneste.

Tenk over sitatet ovenfor. Hvordan kan rådet gjennomføres i din menighet? 
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SMÅGRUPPER I NT

Menigheten vokste eksplosivt i nytestamentlig tid. På noen år vokste den fra en liten 
gruppe til titusenvis av troende. Mange ting bidro til veksten. Jesus sådde evan-
geliets frø og forberedte folkemengdene på å ta imot disiplenes forkynnelse. Etter 
Kristi himmelfart kom Den hellige ånd over disiplene i kraft på pinsedagen. En av 
faktorene bak menighetens raske vekst var smågruppene.

Les Apg 18,1–5 og Apg 20,1–4. Hvorfor tror du Lukas nevner noen av navnene på 
dem som Paulus samarbeidet med? 

Legg merke til at Lukas nevner noen av navnene på dem Paulus arbeidet sammen 
med. For ham var alle viktige. Han kjente dem ved navn. De støttet hverandre i 
det oppsøkende arbeidet. Selv om antallet navn var lite, viste det betydningen av å 
arbeide tett sammen med hverandre. 

Hver enkelt av dem hadde sikkert andre gaver enn de andre. De kom fra forskjel-
lige bakgrunner og kulturer. De så ikke likt på alt, men alle hadde noe verdifullt 
å yte til Kristi sak. Deres mangfold av gaver, bakgrunn og opplevelser ga næring 
til menighetsveksten. Alle bidro til Kristi misjon med sin bakgrunn og personlige 
erfaring med Jesus.

Sammenlign Apg 16,11–15.40 og Apg 12,11.12. Hvilken innbydelse fikk Paulus av 
Lydia rett etter omvendelsen? Hvor gikk både Paulus og Peter etter at de var løslatt 
fra fengselet? 

De troende møttes jevnlig i hjemmene. Kristne hjem ble innflytelsessentra og hjertet 
i smågruppearbeidet. 

Har du tenkt på å starte en smågruppe hjemme hos deg selv eller gå sammen 
med en venn og starte en gruppe i hans hjem? Hvis du allerede er med i smågrup
pevirksomhet, bør du tenke på hva du kan si om fordelene i bibelgruppen på 
sabbaten.
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DYNAMIKKEN I SMÅGRUPPER

Smågrupper er et redskap som Gud bruker for at kirken skal vokse. De er «trygge 
tilfluktssteder» der folk kan ta opp sine bekymringer. De gir muligheter for åndelig 
vekst i et omsorgsfullt fellesskap. Mange ikkekristne vil finne det lettere å delta i et 
lite gruppemøte i et hjem enn å komme på en tradisjonell gudstjeneste.

Les Apg 4,31; Apg 12,12 og Apg 20,17–19.27–32. Lag en liste over de ulike ele
mentene i disse NTgruppene. Hvilke aktiviteter drev de med?

De første kristne møttes for å be for andre, be om felles problemer, være med i et 
varmt fellesskap, studere Guds ord, bli rustet til tjeneste, beskytte hverandre mot 
falske lærere og delta i oppsøkende arbeid. 

Smågrupper gjør en forskjell. Mennesker som forener sine gaver i tjeneste, og 
som stoler på Den hellige ånds kraft for å nå ut, er et mektig våpen i Herrens hånd.

Les Matt 9,37.38. Hva sier Jesus om høsten, og hva er hans løsning på problemet? 

Disiplene så bare små muligheter for evangeliets fremgang, men Jesus så store 
muligheter. Han delte den gode nyheten med dem om at «høsten er stor», og så pekte 
han på problemet: arbeiderne er få (Matt 9,37). Kristi løsning var å be «høstens herre 
sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans» (Matt 9,38). Smågrupper er et svar 
på Kristi bønn og øker antallet arbeidere til hans innhøsting eksponensielt. 

Fokuset for alle effektive smågrupper er vitnearbeid og tjeneste. Smågruppear-
beidet vil snart dø ut hvis fokuset blir innad og ikke utad. Hvis den lille gruppen blir 
en selvopptatt diskusjonsgruppe, vil den bomme på målet og miste sin eksistensbe-
rettigelse. Små grupper er til for å føre mennesker til Jesus, pleie troen på Jesus og 
utstyre dem til å vitne for Jesus.

Kan det tenkes at Gud kaller deg til å starte en smågruppe hjemme hos deg selv? 
Hvorfor ikke begynne å be om hva Gud kan tilskynde deg å gjøre? Du står kan
skje på grensen til den mest åndelig givende tiden i livet.
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TIL ETTERTANKE 

For en del år siden bestemte en liten menighet utenfor en av Europas største byer seg 
for at den måtte gjøre noe viktig for Herren. Menigheten hadde stagnert. Ingen var 
blitt døpt på mange år. Hvis trenden fortsatte, så det mørkt ut. Pastoren og menig-
hetsstyret ba og tenkte over hva de skulle gjøre. 

Under studiene av NT, bestemte de seg for å starte et smågruppearbeid. Ni lek-
folk ble grepet av visjonen. De forpliktet seg til å be sammen og studere hvordan 
de kunne starte sin smågruppetjeneste effektivt. Snart bestemte de seg for å gjøre 
hjemmene sine til et evangelistisk senter. Gruppene lærte å bruke sine gaver på ulike 
måter. De lanserte bønne- og gjestfrihetstjenester. De fant venner i lokalmiljøet. De 
gjorde godt mot familie, venner og tidligere adventister. Smågruppelederne begynte 
med bibelstudier i ni hjem og med førti gjester til stede. De ble overrasket over hva 
Den hellige ånd utrettet. Etter hvert ble sytten av de førti døpt. Vitnesbyrdet fra den 
lille, stagnerende menigheten er at smågrupper gjør en enorm forskjell. Det er et av 
Guds virkemidler for å engasjere flere medlemmer i menighetens oppdrag.

  Spørsmål til drøftelse
1. Snakk om de nødvendige elementene i en smågruppe slik det er beskrevet i 

torsdagsavsnittet. Hvilke andre aktiviteter kan en smågruppe engasjere seg 
i? Hvordan kan den hjelpe dem med spesielle gaver å bruke gavene sine som 
aldri før?

2. Hvorfor er det viktig at små grupper har et utadrettet fokus? En gruppe kan gi 
næring til og støtte medlemmene, men hvorfor må det alltid være et sentralt 
formål å utbre evangeliet? Hvorfor bør også en smågruppe alltid holde kon
takten med den lokale menigheten? Hvorfor er dette viktig?

3. Har du noen gang tilhørt eller hørt om smågrupper som ikke fungerte godt og 
til slutt døde ut? Drøft årsakene til at det kan skje.

4. Tenk på historien ovenfor, om det som skjedde med smågruppearbeid i 
Europa. Hvorfor tror du det fungerte så bra? Hva gjorde de som var enkelt og 
likevel effektivt? Hvorfor kan det å arbeide fra hjemmets «tryggere» rammer, 
i motsetning til en kirkebygning, være en effektiv måte å starte en oppsøk
ende virksomhet på for nabolaget eller lokalmiljøet? 
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MERKELIGE DRØMMER OG EN JENTE
Maria (29), Guinea

Takket være at heksedoktoren velsigner Marias mor, er hun en rik forretningskvinne med 
butikker over hele landet. Hun gjorde også datteren rik, med hus i inngjerdet område, to biler 

og en stor forretning i Conakry.
Da hun kom for å bli velsignet i 2013, overrasket heksedoktoren henne. "Vil du bli rik, må du 

ofre et menneske," sa han. "En albino." Hun hadde kommet med kuer, men aldri et menneske, og 
det plaget henne da hun gikk til sengs. I søvne snakket to små barn til henne, men hun forsto dem 
ikke. Neste natt kom de igjen, og nå forsto hun: "Løsningen er ikke å besøke heksedoktoren," sa 
den ene. Kvelden etter drømte hun at en stemme sa: "Løsningen er vår Far og vår frelser Jesus 
Kristus." Maria våknet forvirret. Hun var ikke kristen, men tilhørte en annen verdensreligion.

Hun sa det til moren: "Hvordan kan Jesus være løsningen, og hvorfor må vi ofre et men
neske?" Moren likte ikke drømmene og ba henne ofre en ku. Det gjorde hun, og heksedoktoren sa 
drømmene ville opphøre. Men det fortsatte. Lørdag morgen var hun utmattet av drømmer og ville 
ta en handletur. Da hun kjørte bilen til porten og ventet på at den skulle åpne, kom en liten jente 
og spurte om hun ville være med i kirken.

Maria ble forundret. "Jeg er ikke kristen, Hvorfor ber du meg om det?" "Jeg vil i kirken," sa 
jenta. Maria så nærmere på henne. Kanskje lette hun etter foreldrene sine. Men Maria visste ikke 
om noen kirke i nabolaget. "Jeg kan veien," sa jenta, som om hun leste tankene hennes. 

Maria ble med, og snart sto de foran hovedkvarteret til Adventistkirken i Guinea. En av dem 
som sto der, spurte Maria om hun lurte på noe. "Jenta ba meg komme hit," sa Maria og pekte. 
Men jenta var borte. Plutselig følte hun at hun måtte fortelle om drømmene sine. "Jeg har hatt 
mange drømmer. Jeg ofret en ku, men det hjalp ikke. Drømmene bare kommer, jeg vet ikke hva 
jeg skal gjøre."

Kvinnen sa: "Vent her, min mann er pastor. Jeg spør ham om hjelp." Slik gikk det til at Maria, 
en ikkekristen i et land der mange hater kristendommen, fikk høre om Jesus. "Min omvendelse 
er et mirakel," sa hun. "Ingen kom til meg med Bibelen, og jeg leste ingen kristne bøker. Det var 
som et kall fra Gud." Maria har ikke sett jenta igjen. Hun tror det var en engel.

En del av offeret 13. sabbat skal gå til å bygge Kobaya Academy, en K12skole i Conakry i 
Guinea. Takk for at du husker Tranqulle og alle pionermisjonærer i dine bønner.

Misjonsnytt avslører ikke Marias egentlige navn av hensyn til hennes sikkerhet.
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Bakgrunnsstoff
Ef 2,1–10; 1 Joh 4,7–11; Mark 5,1–20; Hebr 10,19–22; Gal 2,20; 1 Kor 1,30.

Minnevers
«Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som 
tror på Guds Sønns navn» (1 Joh 5,13).

Som vi påpekte i et tidligere studium: Ingenting er et bedre argument for evangeliets 
kraft enn et forvandlet liv. Folk kan være uenig i teologien din. De kan sette spørs-
målstegn ved din forståelse av Skriften, men de vil sjelden stille spørsmål ved ditt 
personlige vitnesbyrd om hva Jesus betyr for deg og har gjort i livet ditt.

Når vi vitner, deler vi det vi vet om Jesus. Det er å la andre få vite hva han betyr 
for oss og hva han har gjort for oss. Hvis vitnesbyrdet vårt bare består i å prøve å 
bevise at det vi tror, er riktig, og at det andre mener, er galt, vil vi møte motstand. 
Hvis vitnesbyrdet vårt om Jesus kommer fra et hjerte som er blitt forvandlet av hans 
nåde og kjærlighet og overrasket over hans sannhet, vil andre se at den sannheten vi 
tror på, har betydd noe. Sannhet knyttet til et endret liv gjør hele forskjellen. 

Når Kristus er sentrum for all lære, og alle bibelstudier gjenspeiler hans sinnelag, 
er det mer sannsynlig at dem vi deler Skriften med, vil ta imot hans ord.

Fortell om Jesus
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JESUS: GRUNNLAGET FOR VÅRT VITNESBYRD

Alle kristne har noe å fortelle om hva Jesus har gjort for oss. 

Les Ef 2,1–10. Hvordan var vi før vi lærte Jesus å kjenne? Hva har vi etter at vi har 
tatt imot Jesus?

a. Før vi lærte Jesus å kjenne (Ef 2,1–3).

b. Etter at vi lærte Jesus å kjenne (Ef 2,4–10).

For en forandring! Før vi lærte Jesus å kjenne, var vi «døde på grunn av misgjernin-
gene og syndene» våre, vi levde «på den nåværende verdens vis», vi «fulgte lystene 
i vårt eget kjøtt og blod» og «var av naturen vredens barn». Kort og godt: Før vi 
lærte Jesus å kjenne, vandret vi gjennom livet, fortapt og uten et mål. 

Vi har kanskje opplevd det som så ut som lykke, men det var en sjelens angst og et 
uoppfylt formål i vårt liv. Det å komme til Kristus og oppleve hans kjærlighet gjorde 
forskjellen. Når vi er i Kristus, er vi virkelig «levende». Fordi han er rik på nåde og 
barmhjertighet mot oss, er vi frelst. Han har «reist oss opp fra døden sammen med 
ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor 
overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus.» 
I Kristus har livet fått ny mening. «I ham var liv, og livet var menneskenes lys» 
(Joh 1,4).

Les Ef 2,10. Hvor viktige er gode gjerninger for troen? Hvordan forstår vi denne 
ideen i lys av frelse ved tro uten lovgjerninger? (Rom 3,28).

Hvordan har livet ditt forandret seg på grunn av Kristus, en endring som kanskje 
kan hjelpe en annen å bli kjent med Jesus? 
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DET PERSONLIGE VITNESBYRDS FORVANDLENDE MAKT

Sebedeussønnene Johannes og Jakob var kjent som «tordensønner» (Mark 3,17). 
Det var Jesus som ga dem kallenavnet. Vi finner et bilde på Johannes’ temperament 
da Jesus og disiplene reiste gjennom Samaria. De prøvde å finne et overnattingssted, 
men møtte motstand på grunn av samaritanenes fordommer mot jødene. De ble 
nektet selv de dårligste overnattingsstedene.

Brødrene trodde de hadde løsningen på problemet. «Da disiplene Jakob og Jo-
hannes fikk høre dette, sa de: «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen 
og fortære dem?» (Luk 9,54). Jesus irettesatte dem, og de forlot landsbyen i taushet. 
Jesu vei er kjærlighetens vei, han bruker ikke makt. 

Omgitt av Jesu kjærlighet ble Johannes’ hissighet og sinne forvandlet til kjærlig 
godhet og en mild, medfølende ånd. I hans første brev forekommer ordet kjærlighet 
nesten førti ganger; i ulike former forekommer det 50 ganger.

Les 1 Joh 1,1–4; 1 Joh 3,1; 1 Joh 4,7–11 og 1 Joh 5,1–5. Hva sier disse tekstene om 
Johannes’ vitnesbyrd og de endringene som fant sted i hans liv på grunn av samvæ
ret med Jesus?

Her er et evig prinsipp. «Maktbruk er i strid med prinsippene i Guds rike. Herren 
ønsker bare kjærlighetens tjeneste. Kjærlighet er ikke noe en kan forlange, og den 
kan heller ikke vinnes ved makt eller myndighet. Kjærlighet kan bare vekkes ved 
kjærlighet.» – Alfa og Omega, bind 4, side 13 [DA 22].

Når vi har overgitt oss til Jesus, vil hans kjærlighet skinne gjennom oss til andre. 
Det beste vitnesbyrdet om kristendommen er et forandret liv. Dette betyr ikke at vi 
aldri vil gjøre feil og at vi iblant ikke er de kanalene for kjærlighet og nåde som vi 
burde være. Men det betyr at ideelt sett vil kjærligheten til Kristus strømme ut fra 
vårt liv, og vi vil være til velsignelse for de rundt oss.

Hvor godt gjenspeiler du Kristi kjærlighet for andre? Tenk på følgene av svaret 
ditt. 

______________________________________________________________________________________________________________
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FORTELLE OM JESUS

Hvem var de første misjonærene Jesus sendte ut? De var ikke blant disiplene. De 
første misjonærene, var galninger, besatte som noen timer før hadde terrorisert 
landsbygda og skapt frykt blant dem som bodde i nabolandsbyene.

Med overnaturlig kraft brøt en av dem lenkene som bandt ham, hylte noe aldeles 
forferdelig og lemlestet sin egen kropp med skarpe steiner. Smerten i stemmene 
deres gjenspeilte bare en enda større pine i sjelen (Matt 8,28.29; Mark 5,1–5).

Men så møtte de Jesus, og livet ble forandret. De ble aldri mer de samme. Jesus 
drev demonene ut av dem og over i en flokk svin som styrtet over en klippe og ned i 
sjøen (Matt 8,32–34; Mark 5,13.14).

Les Matt 8,28–34. Hva skjedde med mennene, og hva oppdaget folk da de kom ut 
for å se hva som hadde skjedd? 

De demonbesatte var nye menn, forvandlet av Kristi kraft. Folk så at de satt ved Jesu 
føtter og hørte på hvert ord fra hans munn. Legg merke til at Matteus sier at det var 
to som ble satt fri, mens Markus fokuserer på bare en av de to. Men poenget er at 
Jesus ga dem helsen tilbake, både fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig. 

Les Mark 5,18–20. Han hadde vært besatt av djevler, og nå ville han være hos 
Jesus, men hva sa Jesus at han skulle gjøre?

«Disse mennene hadde bare hørt Kristi undervisning noen få øyeblikk. De hadde 
aldri hørt en eneste preken fra ham. De kunne ikke undervise folk slik som disiplene 
var i stand til, de som daglig hadde vært sammen med Jesus. Men de var i seg selv 
vitnesbyrd om at Jesus var Messias. De kunne fortelle hva de visste, hva de selv 
hadde sett, hørt og opplevd av Kristi kraft. Det er hva enhver kan gjøre når hjertet 
er blitt berørt av Guds nåde.» – Alfa og Omega, bind 4, side 292 [DA 340]. Deres vit-
nesbyrd forberedte Dekapolis, ti byer ved bredden av Galileasjøen, på å ta imot Jesu 
lære. Dette er kraften i det personlige vitnesbyrd.
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Å VITNE MED FORVISSNING

Les 1 Joh 5,11–13; Hebr 10,19–22 og 1 Kor 15,1.2. Hvilken forsikring om evig liv gir 
Skriften oss som gjør at vi kan vitne om vår frelse i Kristus med overbevisning?

Hvis vi ikke vet at vi er frelst i Jesus, kan vi ikke dele denne forvissningen med noen 
andre. Vi kan ikke dele det vi ikke har selv. Noen samvittighetsfulle kristne lever 
i evig uvisshet og lurer på om de noen gang blir gode nok til å bli frelst. Men som 
en klok, gammel predikant sa det en gang: «Når jeg ser på meg selv, ser jeg ingen 
mulighet for å bli frelst. Når jeg ser på Jesus, ser jeg ingen muligheter for å gå for-
tapt.» Herrens ord klinger med forvissning ned gjennom tidene: «Vend dere til meg 
og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen» (Jes 45,22).

Herren vil at alle skal glede seg over frelsen som han tilbyr helt gratis. Han 
lengter etter at vi skal få oppleve hva det vil si å bli rettferdiggjort av hans nåde og 
være fri fra fordømmelsen som syndeskylden fører med seg. «Da vi altså er blitt 
rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus» (Rom 5,1). 
Paulus legger til at vi kan ha forsikring om at «så er det da ingen fordømmelse for 
dem som er i Kristus Jesus» (Rom 8,1). Johannes bekrefter at «den som har Sønnen, 
har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet» (1 Joh 5,12). 

Hvis vi har tatt imot Jesus ved tro og han lever i vårt hjerte ved sin hellige Ånd, 
har vi det evige livs gave i dag. Dette betyr ikke at når vi har opplevd Guds nåde og 
frelse i Kristus, kan vi aldri miste den (2 Pet 2,18–22; Hebr 3,6; Åp 3,5). Vi kan alltid 
velge å gå bort fra ham, men når vi først har opplevd hans kjærlighet og forstått dyb-
den i hans offer, kan vi da ikke gå bort fra én som elsker oss så høyt. Dag for dag vil 
vi se etter muligheter til å dele den nåden som er gitt oss i Jesus med andre. 

Har du visshet om frelse i Jesus? Hva baserer du det på? Hvorfor har du denne 
vissheten? Hvor finner du den? Og hvis du ikke er sikker, hvorfor er du ikke sik
ker? Hvordan kan du finne denne vissheten?

__________________________________________________________________________________________________________________
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NOE Å VITNE OM

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. 
Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds 
Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Gal 2,20).

Noe må ofres når vi tar imot Jesus. Det er ting han ber oss gi avkall på. Jesus 
forklarte hva det ville koste å følge ham: «Om noen vil følge etter meg, må han 
fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg» (Luk 9,23). Døden på 
et kors er smertefull. Når vi overgir oss til Jesus og syndens «gamle menneske» blir 
korsfestet (se Rom 6,6), gjør det vondt. Noen ganger er det vondt å oppgi ønsker og 
livslange vaner, men belønningen mer enn oppveier smerten.

Sterke vitnesbyrd som har livsforvandlende betydning for andre, fokuserer på det 
Kristus har gjort for oss, ikke det vi har gitt avkall på for hans skyld. De taler om 
hans offer, ikke våre såkalte «offer». For Jesus ber oss aldri gi avkall på noe som det 
er i vår beste interesse å beholde.

Likevel er kirkehistorien full av beretninger om dem som måtte ofre enormt 
mye for Kristi skyld. Det er ikke slik at de fortjente frelsen eller at deres handlinger 
gjorde dem fortjent til Guds gunst, uansett hvor uselviske og offervillige de var. Nei, 
de forsto hva Kristus har gjort for dem og var villige til å legge alt på alteret i tråd 
med Guds kall. 

Les Joh 1,12; Joh 10,10; Joh 14,27 og 1 Kor 1,30. Vårt vitnesbyrd er alltid basert på 
det Kristus har gjort for oss. Hva er noen av hans nådes gaver som er nevnt i tekst
ene ovenfor.

Tenk på hva Kristus har gjort for deg i lys av tekstene ovenfor. Du kan ha vært kris-
ten hele livet, eller kanskje har du opplevd en dramatisk omvendelse. Tenk over hvor 
god Jesus har vært mot deg og hva han har gitt deg av formål, fred og lykke. Tenk på 
de gangene han har gitt deg kraft til å komme deg gjennom de vanskelige stundene i 
livet. 

Hva slags offer har du blitt kalt til å gjøre for Kristi skyld? Hva har du lært av 
erfaringene dine som kan være til velsignelse for andre?
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TIL ETTERTANKE 

Les Mark 5,25–34.

«Den forundrede menneskemengden som trengte seg tett inn på Kristus, merket 
ikke den livgivende kraften. Men da den syke kvinnen rakte frem hånden for å røre 
ved ham i tro på at hun ville bli helbredet, merket hun den legende kraften. Slik er 
det også med de åndelige ting. Å snakke om gudstro på en tilfeldig måte, eller å be 
uten hunger i sjelen og uten levende tro, er til ingen nytte. En trosbekjennelse som 
bare tar imot ham som verdens frelser, kan aldri bringe legedom til sjelen. Den tro 
som er til frelse, er ikke bare et forstandsmessig samtykke til sannheten. Det er ikke 
nok å tro noe om Kristus. Vi må tro på ham. Den eneste tro som vil gagne oss, er 
den som tar imot ham som en personlig frelser, og som tilegner seg hans fortjenester 
som sine egne.

Vår bekjennelse av hans trofasthet er himmelens utvalgte middel til å åpenbare 
Kristus for verden. Vi skal anerkjenne hans nåde slik den er gjort kjent gjennom 
de hellige menn i gammel tid. Men det som betyr mest, vitnesbyrdet om vår egen 
erfaring. Vi er Guds vitner når vi åpenbarer at en guddommelig kraft virker i oss. 
Hvert enkelt menneske har et liv som er forskjellig fra alle andres, og en erfaring 
som i vesentlig grad skiller seg fra deres. Gud vil at vår takk skal stige opp til ham, 
preget av vår egen personlighet. Når denne takknemlighet for hans nådes herlighet 
understøttes av et virkelig kristent liv, vil det ha en uimotståelig kraft som virker til 
menneskers frelse.» – Alfa og Omega, bind 4, side 298 [DA 347]. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva er elementene i et overbevisende vitnesbyrd? Les Paulus’ vitnesbyrd for 

Agrippa i Apg 26,1–23. Hva var grunnlaget for hans vitnesbyrd?

2. Hvorfor tror du vårt personlige vitnesbyrd om hva Kristus har gjort for oss, 
er så sterkt? Men hvordan svarer du på dette spørsmålet: Ok, det var det som 
skjedde med deg, men hva om jeg ikke har den slags opplevelse? Hvorfor skal 
opplevelsen din si meg noe om hvorfor jeg burde følge Jesus?

3. Hva bør du unngå når du avlegger et vitnesbyrd for en ikketroende?

4. Tenk over spørsmålet om frelsesvisshet. Hvorfor er dette en så viktig del av 
vår opplevelse? Hvordan kan vi være sikre på vår egen frelse samtidig som vi 
ikke blir formastelige? 
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ANALFABET, MEN HUN KUNNE LESE
Maria (29), Guinea

Maria var ikke kristen, men drømte om Jesus. Hun ofret en ku i håp om å bli fri for drøm
mene, men uten hell. Så ledet en fremmed henne til Jacob Gbales kontor. Han er leder for 

Adventistkirken i Guinea og arbeidet bare et lite stykke fra hennes hus i Conakry. Da hun beskrev 
drømmene, begynte pastoren å smile. "Gud være lovet!" ropte han.

Maria skjønte ikke hvorfor han var så glad. "Du kan slutte med ofringene, Gud kaller deg," sa 
han. "Det er nok en feil," sa Maria. "Nei, denne Bibelen er din," sa pastor Jacob. "Hva skal jeg 
med den, jeg kan ikke lese," sa Maria. Jacob skrev Marias navn i den og sa hun kunne få noen 
til å lese for seg. Hun ble irritert og gikk uten å takke for seg. "Hvem tror han at han er," tenkte 
Maria. 

Hjemme la hun Bibelen i en skuff og satte seg foran TVen. Favorittkanalen hadde et program 
om Jesus. Klikk! Neste kanal: Også et program om Jesus. Klikk! Enda et program om Jesus. 
Maria ringte kontoret for kanalpakken. "Hva er galt, alle kanalene er Jesus, Jesus, Jesus?"

En mann kom og sjekket kanalene. Alt var som normalt. Maria var målløs. Hun gikk og la 
seg, men tenkte bare på Jesus. Så husket hun Bibelen. Hun måtte lese i den for å slippe å tenke på 
Jesus, tenkte hun.

Dagen etter ba hun fetter Hamadou om å lese for henne. Han hadde gått på en kristen skole i 
Sierra Leone og kjente Bibelen. "Hva skal du med den?" spurte han. "Du kan jo ikke lese." 

"Jeg vil du skal lære meg å lese den." Hamadou leste Fadervår. "Fornøyd?" spurte han. Maria 
ba ham streke under versene. Hamadou lo så tårene trillet. "Du har aldri gått på skole! Skal du 
kunne lese?" Men han streket under og fikk Maria til å gjenta det ti ganger slik at hun skulle 
huske teksten.

Den kvelden fant Maria fram til Fadervår. Hun kunne lese det! Hun bladde om, og hun kunne 
lese flere vers.

Neste dag fortalte hun det til Hamadou. "Aldri i livet!" sa han. Maria åpnet Bibelen på måfå 
og leste. Hamadou fikk hakeslepp, men så ble han redd. "Hvordan klarte du det?" sa han. Maria 
smilte: "Fetter, hvis du virkelig tror du kan klare noe, så kan du det." Etter det leste hun i Bibelen 
hver dag. Senere skjønte hun at det var Jesus som hadde gitt henne evnen til å lese Guds ord, og 
hun overga seg til ham.

En del av offeret 13. sabbat skal gå til å bygge Kobaya Academy, en K12skole i Conakry i 
Guinea. Takk for at du husker Tranqulle og alle pionermisjonærer i dine bønner.

Misjonsnytt avslører ikke Marias eller Hamadous virkelige navn av hensyn til hennes sikkerhet. 
Bildet viser hennes hender.
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Et budskap  
som er verdt å dele

Bakgrunnsstoff
2 Pet 1,12.16–21; Åp 19,11–18; Åp 14,14–20; Fork 12,13.14; Åp 14,6–12.

Minnevers
Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde 
et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner 
og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham 
æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte 
himmelen og jorden, hav og kilder!» (Åp 14,6.7).

 
Kristi soningsdød gjaldt alle som noen gang har levd. Derfor taler evangeliet til alle 
uansett språkgruppe, kultur og bakgrunn. Det bygger bro over etniske skillelinjer. 
Det er nyheten at Jesus i sitt liv, sin død og oppstandelse har seiret over helvete og 
mørkemaktene. Evangeliet handler om Jesus. Han døde for oss og lever for oss. Han 
kom en gang for å frelse oss fra syndens straff og makt, og han kommer tilbake for å 
frelse oss fra synden som omslutter oss. Han døde den døden vi fortjener, slik at vi 
kan få leve det livet han fortjener. I Kristus blir vi rettferdiggjort, helliggjort og en 
dag herliggjort. 

Bibelen fokuserer på Jesu første og annet komme. Han kom en gang for å kjøpe 
oss fri, og kommer tilbake for å ta med seg dem han har kjøpt fri. Bibelens siste bok 
ble skrevet for å forberede verden på Jesu gjenkomst. Det er et budskap for vår tid. 
Denne uken skal vi studere Åpenbaringens relevans i det 21. århundre. Sammen vil 
vi gjenoppdage Jesu appell til menigheten om å dele dette endetidsbudskapet. 
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PETER OG SANNHETEN

Gjennom frelseshistorien har Gud jevnlig sendt et spesielt budskap via profetordet 
for å forberede mennesker på det som skulle komme. Gud blir aldri overrumplet 
(Jes 46,9.10). Han forbereder sitt folk på fremtiden ved å sende profeter til å åpenbare 
sitt budskap før dommen faller (Amos 3,7). I tiden før syndfloden sendte Gud verden 
et budskap gjennom Noah. I Egypt reiste Gud opp Josef og forberedte landet på 
hungersnød i de syv gode årene. Profetene advarte israelittenes ledere om at babylo-
nerne ville ødelegge Jerusalem. Døperen Johannes’ omvendelsesbudskap forberedte 
folket på Jesu første komme.

Les 2 Pet 1,12. Hvilket uttrykk bruker Peter for å beskrive Guds budskap til hans 
generasjon? 

Les 2 Pet 1,16–21. Hva var «den sannhet som er kommet til dere» som Peter og 
disiplene forkynte?

Budskapet av evig betydning for det første århundre var at Kristus hadde kommet. 
Faderens kjærlighet ble åpenbart gjennom Kristi offer på korset. Selv om «syndens 
lønn er død», har Kristus sikret alle evig liv. Vi må velge om vi vil motta det i tro 
(Rom 3,23; Rom 6,23; Ef 2,8). Frelsesbudskapet går ikke ut på dato. Det er sann-
heten for alle tider.

Åpenbaringen setter Jesus og hans evige frelse i en endetidssammenheng for å 
forberede et folk på hans snare gjenkomst. Den åpenbarer løgnen i menneskelige 
tradisjoner og en selvopptatt religion. Fra begynnelse til slutt viser Åpenbaringen oss 
Jesus og hans verk på menneskets vegne. 

Jesus er det sanne vitnet om sin Fars karakter. Han er «herren over jordens 
konger.» Han «elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod og har gjort 
oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far» (se Åp 1,1–6). Åpenbaringen handler 
om Jesus og hans endetidsbudskap for å gjøre sitt folk klart for hans gjenkomst.

Hva tenker du når du leser Åpenbaringsboken? Tenker du mer på dyr og 
profetiske symboler enn på Jesus? Hvorfor tror du han ga oss profetiene i 
Åpenbaringen? Hvordan åpenbarer de hans planer for menneskeheten?
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ÅPENBARINGENS FOKUS PÅ ENDETIDEN

Evangeliene handler mest om Kristi første komme. De forteller om hans fødsel, liv, 
død og oppstandelse. De forteller også om hans andre komme, men det ikke er ikke 
det viktigste. Men Åpenbaringen fokuserer på avslutningen av den store konflikten. 
Alle de viktigste profetiene ender med Jesu gjenkomst.

Les Åp 1,7, Åp 11,15, Åp 14,14–20, og Åp 19,11–18. Hvilken konklusjon finner du i 
alle disse tekstene?

Fra første til siste kapittel i Åpenbaringen er Jesu komme klimakset for hver profeti. 
«Lammet som ble drept» (Åp 5,12) kommer igjen som kongenes konge og herrenes 
herre (Åp 19,16). Han skal beseire alle fiendene som undertrykker og forfølger hans 
folk (Åp 17,14). Han vil befri dem fra syndens mareritt og føre dem hjem til her-
ligheten. Den store konflikten mellom godt og ondt tar slutt. Jorden skal bli fornyet, 
og de frikjøpte skal leve sammen med Herren for alltid (Åp 21,1–4).

I Åp 22,7 (se også Åp 22,12.17.20) sier Jesus: «Og se, jeg kommer snart. Salig er 
den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken». Dermed er Jesu siste appell 
til menneskene å ta imot hans kjærlighet og nåde og følge hans sannhet så de kan 
være klar til hans komme. Åpenbaringen avsluttes med Jesu invitasjon: «Ånden og 
bruden sier: ‹Kom!› Og den som hører det, skal si: ‹Kom!’» (Åp 22,17). 

Herren oppfordrer alle som søker evig liv til å komme til ham. Deretter inviterer 
han dem av oss som har tatt imot frelsesbudskapet og venter på hans komme, til 
å innby andre til å ta imot budskapet om hans kjærlighet. Han sender oss ut for å 
dele hans budskap og forberede verden på hans snare gjenkomst. Ingenting er mer 
givende enn å gå med Jesus i hans oppdrag til verden.

Kommer Jesus snart? Johannes skrev dette for 2000 år siden. Men tatt i betrakt
ning vår forståelse av de dødes tilstand: Hvorfor er Kristi gjenkomst aldri lenger 
unna enn øyeblikket etter vår død? Hvordan hjelper dette oss å forstå hvor snart 
han kommer? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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ÅPENBARINGENS ENDETIDSBUDSKAP

Åpenbaringens midtpunkt er kapittel 14. Dette kapittelet er av største betydning for 
Guds folk som lever i de siste dager av menneskets historie. Det skildrer Guds siste 
budskap til menneskeheten. Dette endetidsbudskapet er avgjørende for Guds folk og 
for hele menneskeheten.

Les Åp 14,14–20. Hvilket symbol brukes for å skildre vår Herres gjenkomst?

I hele Bibelen blir høsten benyttet som symbol på Kristi gjenkomst (Matt 13,37–43; 
Mark 4,29). I Åp 14 står kornhøsten som bilde på at de rettferdige kjøpes fri, og 
høsten av overmodne druer står for de ugudeliges ødeleggelse. Åp 14,6–12 inne-
holder et endetidsbudskap som skal forberede folk på den endelige innhøstingen.

Les Åp 14,6.7. Hva er kjernen i budskapet i disse to versene? Hvordan bidrar de til 
vår selvforståelse?

Den første engelens budskap i Åp 14 taler til en generasjon som lengter etter formål i 
livet. Det legger frem evangeliet om Guds nåde som gir tilgivelse til alle. Det renser 
oss fra syndeskyld og gir kraft til å seire. Dette budskapet er grunnlaget for alt egen-
verd: at Kristus skapte oss og frikjøpte oss. Det peker på at all urettferdighet en dag 
vil ta slutt i Guds endelige dom. Det er godt nytt fordi det åpenbarer at urettferdighe-
ten ikke skal vare evig.

«I en spesiell forstand er syvendedagsadventistene satt i verden som vektere 
og lysbærere. De har fått seg betrodd den siste advarsel til en fortapt verden. 
Vidunderlig lys fra Guds ord skinner på dem. Et arbeid av største betydning er 
gitt dem, nemlig å forkynne den første, den annen og den tredje engels budskap. 
Ikke noen annen gjerning har så stor betydning. De må ikke tillate noe annet å 
oppta deres oppmerksomhet.» – Evangelism, side 119, 120. Som kirke og som 
enkeltpersoner, hvordan kan vi ta til oss disse ordene?

__________________________________________________________________________________________________________________
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Å FORSTÅ GUDS BUDSKAP BEDRE

Åpenbaringens siste budskap presenterer Jesus og hans frelsende nåde til hele 
menneskeheten (Åp 14,6). Det er en inderlig appell til å «frykte» eller ære Gud i 
alt vi gjør – å respektere hans bud og holde hans lov i lys av Guds dom (Åp 14,7). 
Å «frykte Gud» har å gjøre med hvordan vi tenker. Det er en appell om å leve for 
å glede Gud og sette ham først i alle våre tanker. Det er en lydighetens holdning 
som får oss til å leve et gudfryktig liv (Ordsp 3,7; Apg 9,31; 1 Pet 2,17). Budskapet 
oppfordrer oss også til å gi Gud ære. Å gi Gud ære handler om det vi gjør i alle livets 
tilskikkelser.

Les Fork 12,13.14 og 1 Kor 6,19.20. Hvordan gjør disse versene det lettere å forstå 
hva det vil si både å frykte Gud og å gi ham ære?

I en tid med moralsk uansvarlighet, når millioner føler at de ikke er ansvarlige 
overfor andre enn seg selv, minner dette domsbudskapet oss om at vi er ansvarlige 
for våre handlinger. Det er en sammenheng mellom en ærbødig holdning overfor 
Gud, lydighet mot Gud og dommen. Lydighet er frukten av et frelsende forhold til 
Jesus. Bare hans rettferdighet kan stå i dommen, og i hans rettferdighet er vi trygge. 
Gjennom hans rettferdighet lever vi for å ære hans navn i alt vi gjør.

Les Åp 14,7; Åp 4,11; 1 Mos 2,1–3 og 2 Mos 20,8–11. Hva er grunnlaget for all 
sann gudsdyrkelse, og hvordan gjenspeiler sabbaten dette?

Satan har angrepet sabbaten fordi han vet at den er selve hjertet i tilbedelsen. Den 
opphøyer Kristus som skaperen og appellerer til alle overalt om å «tilbe ham som 
har skapt himmel og jord» (Åp 14,7). Den er relevant i evolusjonslærens tid. Den 
kaller oss tilbake til å tilbe Jesus som skapte oss og gir oss følelsen av vårt sanne 
egenverd i ham.

Tenk på hvor viktig sabbaten er som en påminnelse om Gud som vår skaper, og 
dermed om hvem som er verdig vår tilbedelse. For hvilken annen lære er så viktig 
at Gud befaler at en syvendedel av livet hver uke skal hjelpe oss å huske ham 
som vår Skaper?
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GUDS SISTE APPELL

Les Åp 14,8, Åp 17,3–6, og Åp 18,1–4. Hva lærer vi om det åndelige Babylon i 
disse versene?

I Åpenbaringen står begrepet «Babylon» for et falskt religionssystem basert på 
menneskelige gjerninger, menneskeskapte tradisjoner og falske læresetninger. Det 
opphøyer mennesker og deres selvrettferdighet over Jesus og hans syndfrie liv. Det 
setter menneskelige religiøse læreres bud over Guds bud. Babylon var sentrum for 
avgudsdyrkelse, soltilbedelse og vranglæren om sjelens udødelighet. Dette falske 
religionssystemet har diskret integrert mange av det gamle Babylons religiøse 
praksiser i tilbedelsen. Guds budskap i de siste dager er budskapet om Jesus og hans 
rettferdighet. Det gjenspeiler himmelens appell: «‘Falt, falt er Babylon den store! ... 
Dra bort fra henne, mitt folk» (Åp 18,2.4). Vi er kalt til å opphøye Kristi budskap i 
hele dets fylde. Å opphøye Jesus er å løfte frem alt han lærte. Det er å forkynne ham 
som er «veien, sannheten og livet» (Joh 14,6). Det er å åpenbare Babylons vranglære 
i motsetning til sannheten om Jesus.

Les Åp 14,7.9–11. Hvilke motsatte gjenstander for tilbedelse blir nevnt?

Åp 14 skildrer to slags tilbedelse – tilbedelse av Skaperen og tilbedelse av dyret. 
Fokuset er Guds dag for tilbedelse, den ekte sabbaten og en erstatning eller forfal-
sket sabbat. Sabbaten står for den hvile, visshet og trygghet vi har i Kristus, vår 
skaper, frelser og kommende konge. Den falske dagen står for en falsk erstatning ut 
fra menneskelig tankegang og menneskeskapte forordninger. 

Les Åp 14,12. Hva sier denne teksten, spesielt i lys av det som går foran? 
Hvordan blir både loven og nåden åpenbart i teksten, og hva burde dette lære oss 
om lov og nåde som to uatskillelige sider av evangeliet? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«Gud har kalt sin menighet i vår tid slik han kalte det gamle Israel, til å være et lys 
i verden. Ved sannhetens makt – budskapene fra den første, andre og tredje engelen 
– har han skilt dem ut fra kirkene og verden og brakt dem i en hellig nærhet av seg 
selv. Han har gitt dem sin lov og har overlatt dem de store sannhetene i profetiene for 
vår tid. I likhet med de hellige budskapene til det gamle Israel er dette en hellig gave 
som skal formidles til verden.

De tre englene i Åp 14 står for menneskene som tar imot lyset fra Guds budskap 
og går ut og gir advarselen over hele verden. Kristus sa til sine etterfølgere: «Dere 
er verdens lys» (Matt 5,14). Korset på Golgata taler til alle som tar imot Jesus: Se 
sjelenes verdi. «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!» 
(Mark 16,15). Ingenting må få hindre dette arbeidet. Det er det viktigste arbeidet i 
vår tid; det skal være vidtrekkende som evigheten. Alle Jesu etterfølgere vil være 
drevet av den kjærligheten som Jesus viste da han ga sitt liv for å frelse dem.

Kristus fryder seg over å ta imot alle som overgir seg til ham. Han fører menne-
sket inn i fellesskapet slik at han kan formidle mysteriet om kjærligheten som ble 
menneske. Snakk om det, be om det, syng om det, fyll verden med budskapet om 
hans sannhet, og fortsett å føre det lenger ut.» – Counsels for the Church, side 58, 59. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan peker de tre englebudskapene i Åp 14 på det som er essensen i vårt 

oppdrag i verden?

2. Tenk på sabbaten og betydningen av det den står for. Som vi så denne uken, 
er dens budskap så viktig at Gud befaler at vi skal sette av en syvendedel av 
vårt liv til å huske ham som skaper og frelser. I motsetning til et hellig fjell 
eller en hellig by behøver vi ikke å dra noe sted for å tilbe. Hver uke kommer 
sabbaten til oss. Hvordan hjelper dette oss å forstå dagens betydning og hva 
den står for? 

3. Hvordan kan vi forklare tanken om Babylons fall eller begrepet dyrets merke 
på så positiv en måte som mulig? Det vil si: Hvordan kan vi legge frem disse 
sannhetene på en minst mulig krenkende måte selv om vi må forstå at noen 
vil bli fornærmet selv om vi gjør vårt beste?
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MORDERISK MOR
Maria (29), Guinea

Mor ble rasende da fetter Hamadou sa Maria hadde en bibel. Hun oppsøkte Maria og sa: 
"Hvor er Bibelen?" "På soverommet," sa Maria. Mor lette uten å finne den. Maria kikket 

inn. Den lå lett synlig på et bord.
Neste sabbat gikk Maria i Adventistkirken, men Mor skjønte ikke hvorfor hun ikke var på 

jobb. "Hvor har du vært?" "I kirken. Jeg kan ikke arbeide på lørdager heretter." Maria visste 
ikke at familiens religion lærte at det var rosverdig å drepe en som ble kristen. Fra da av slo Mor 
henne. Da det ikke hjalp, stengte hun Marias bankkontoer. Mor sa det var adventistene som stjal 
pengene. 

Nå ringte hun Marias mann, en polygamist som bodde i Tyskland med sin andre kone. Han sa: 
"Velg mellom meg og denne guden din, Jesus," sa han. Maria svarte: "Kan du fornekte din Gud 
på grunn av meg?" "Aldri," sa han. "Så hvorfor ber du meg velge mellom deg og Jesus?" sa hun. 
Etter dette tok han ikke telefonen når hun ringte.

Nå sa Mor: "Datter, siden du ikke vil høre etter, må jeg drepe deg." Noen dager senere kom 
hun og laget en herlig stuing med gift i. Maria satte den på bordet, men ville bade først. Mor gikk. 
Mens Maria badet, kom en fremmed katt inn og veltet gryten. Maria har ingen katt. Den kvelden 
ringte Mor for å høre hvordan hun hadde det. "Fint, takk," sa Maria. Mors forbauselse var tydelig.

Noen dager senere helte Hamadou gift i Marias vannflaske. Hun fikk store magesmerter. Ha
madou så det og sa hva han hadde gjort. "Heksedoktoren ba meg ha medisin i flasken for å rense 
kroppen din." Maria ringte til Jacob Gbale, Adventistkirkens leder i landet, og ba ham be. Han 
kom og ga henne fem trekulltabletter. Etter en halv time kastet hun opp.

Den kvelden ringte heksedoktoren for å høre hvordan hun hadde det. Han ble forskrekket da 
hun svarte.

Nå sendte Mor en annen fetter som kom med to venner og en giftsprøyte. Han sendte hushjel
pen ut et ærend, satte sprøyten i Marias venstre arm og stakk av. Hushjelpen var ikke kommet 
langt før hun kom på at hun hadde glemt telefonen. Hun fant Maria bevisstløs på gulvet og så 
sprøyten. Hun ringte pastor Jacob, som tok Maria med til kirkens hovedkvarter og ba for henne. 
Hun kastet opp og kom seg. 

Maria er sikker på at Jesus beskytter sine. "Han kan løse en krise fordi han kjenner krisene før 
de skjer," sa hun.

En del av offeret 13. sabbat skal gå til å bygge Kobaya Academy, en K12skole i Conakry i 
Guinea. 

Misjonsnytt avslører ikke Marias eller Hamadous virkelige navn av hensyn til hennes sikkerhet. 
Bildet viser henne sammen med Jacob Gbale, formann for Adventistkirken i Guinea.
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Bakgrunnsstoff
Fil 2,5–11; Matt 4,18–20; Apg 9,3–6.10–20; Joh 21,15–19; 1 Joh 3,16–18.

Minnevers
La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds 
skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, 
tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik (Fil 2,5–7).

 
Det var et ufattelig offer å forlate himmelens herlighet, englenes tilbedelse og 
felleskapet med Faderen. Likevel kom Jesus til en verden med lidelse og død for å 
åpenbare Faderens kjærlighet, for å vinne tilbake menneskets kjærlighet og kjøpe 
fri menneskeheten. «Hva vår gjenløsning har kostet, vil vi aldri kunne forstå før de 
frelste står sammen med Frelseren foran Guds trone. Når da herligheten av det evige 
hjem går opp for oss helt og fullt, vil vi huske at Jesus forlot alt dette for vår skyld, 
at han ikke bare gav avkall på himmelen, men at han for vår skyld risikerte å kunne 
lide nederlag og evig tap. Da vil vi legge våre kroner for hans føtter og stemme 
i sangen: ‘Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, 
visdom og styrke, ære og pris og takk.’ Åp 5,12.» – Alfa og Omega, bind 4, side 104 
[DA 131]. 

Jesu offer for vår frelse er ufattelig. Når vi reagerer på hans tilskyndelser, følger 
hans bud og forener oss med ham i å nå tapte mennesker for hans rike, forutsetter 
det et offer. Våre offer kan ikke sammenlignes med hans, men sjelevinnende arbeid 
er også en troshandling. Det fører oss ut av trivselssonen og inn i ukjente farvann. 
Noen ganger kaller Herren oss til å ofre, men den gleden han tilbyr, er langt større.



JESU SELVOPPOFRENDE KJÆRLIGHET

Paulus oppfordrer oss til å la Kristi sinnelag bo i oss. Dette reiser fascinerende 
spørsmål. Hva var Kristi sinnelag? Hva styrte hans tankemønstre? Hva var essensen 
i hans tenkning?

Les Fil 2,5–11. Hvordan åpenbarer disse versene kjernen i Kristi tenkning og det 
mønsteret som styrte hans liv?

Fra evighet av var Jesus Guds likemann. Paulus uttrykker denne evige sannheten 
med ordene: «Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik» 
(Fil 2,6). Ordet som er oversatt «skikkelse», er det greske ordet morphē. Det betyr 
det som er selve essensen av en ting. Det knytter sammen to ting som er av samme 
verdi. SDA Bible Commentary formulerer det slik: «Dette likestiller Kristus med 
Faderen, og setter ham langt over enhver annen makt. Paulus understreker dette for 
å gi et mer levende bilde av Kristi frivillige ydmykelse.» – Bind 7, side 154. Idet hun 
taler om hans evige natur, legger Ellen White til: «I Kristus er selve kilden til liv; 
han har ikke lånt det, ikke fått det.» – Alfa og Omega, bind 5, side 86 [DA 530].

Jesus, som var Guds likemann fra all evighet, «ga avkall på sitt eget» (Fil 2,7). 
Det greske uttrykket kan oversettes «tømte». Jesus «tømte seg frivillig» for sine 
privilegier som Guds likemann og tok på seg et menneskes skikkelse og ble en yd-
myk tjener for menneskeheten. Som tjener åpenbarte han himmelens kjærlighetslov 
for hele universet og utførte til slutt den endelige kjærlighetshandlingen på korset. 
Han ga livet sitt for å redde vårt, for evig. 

Essensen av Jesu tenkning var selvoppofrende kjærlighet. Å følge Jesus betyr at 
vi elsker som han elsket og tjener som han tjente. Det vil koste oss noe å la Jesus 
og Den hellige ånd tømme oss for egoistiske ambisjoner. Det kostet Jesus alt. Men 
Skriften sier om Jesus: «Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt 
ham navnet over alle navn» (Fil 2,9). 

Himmelen vil være verdt ethvert offer vi gir på jorden. Vi må ofre noe underveis, 
men tjenergleden vil veie tyngre i dag, og alt vi gir avkall på her, vil blekne mot 
gleden ved å leve med Kristus gjennom evigheten.

Når var siste gang du virkelig måtte dø fra deg selv for Kristi skyld? Hva sier sva
ret om din livsvandring? 
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KALL OG ENGASJEMENT

Tenk deg at du er Peter og Andreas. Solen har akkurat stått opp en vakker morgen i 
Galilea og jaget bort nattens kulde. Tankene kretser om dette ene: å få fisk, mye fisk. 
Fisket har vært bra den siste tiden, og du gleder deg til enda en dag. Så ser du ham 
nærme seg i morgenlyset, Jesus fra Nasaret. Lite vet du at livet vil bli snudd opp ned 
om litt. Du blir aldri den samme igjen.

Les Matt 4,18–20. Hvorfor tror du Peter og Andreas var villige til et så radikalt valg 
som å følge Jesus? Hva tyder på at Jesus kalte dem til noe større enn å fange fisk?

Fra Johannesevangeliet lærer vi at de allerede hadde kjent til Jesus i over et år, 
men at de ikke hadde bestemt seg fullt og helt for ham. Likevel må det ha vært noe 
helt spesielt ved Jesus, noe med hans utseende, ord og handlinger som overbeviste 
fiskerne om at han kom til dem med et kall fra Gud. De forlot båtene sine, arbeidet 
og de kjente omgivelsene og fulgte ham, for de merket at de ble kalt til et høyere 
formål. Fiskerne skjønte at de ble kalt til noe helt spesielt. Det er ikke sikkert at Gud 
kaller deg til å forlate arbeidsplassen din, men han kaller deg til noe stort – å dele 
hans kjærlighet og vitne om hans sannhet til ære for hans navn. 

Tenk på da Matteus ble kalt (Matt 9,9). Hva er bemerkelsesverdig i denne teksten?

I den romerske verden var tollere ofte utpressere som brukte sin offisielle makt til 
å undertrykke vanlige folk. De var blant de mest forhatte og foraktede i hele Israel. 
Kristi ord «Følg meg» forutsetter at Matteus hadde hørt om Jesus og kjente en leng-
sel etter å følge ham. Da innbydelsen kom, var han klar. Han ble overrasket over at 
Jesus ville ta imot ham og ville ha ham med som en av disiplene.

Dypt inne lengter vi etter noe mer i livet. Vi ønsker å leve for noe verdifullt, ha et 
større, edlere formål. Derfor kaller Jesus oss til å følge ham slik han kalte Matteus.

Tenk på hva folk har måttet oppgi for å følge Jesus. Hvorfor er det verdt 
omkostningen?
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PAULUS: GUDS UTVALGTE REDSKAP

Da Paulus tok imot Kristus, ble livet forandret. Han fikk en ny fremtid. Jesus førte 
ham ut av trivselssonen og til opplevelser han knapt kunne ha forestilt seg. Veiledet 
av Den hellige ånd forkynte Paulus Guds ord til tusener i hele middelhavsområdet. 
Hans vitnesbyrd forandret kristendommens og verdens historie. 

Les Apg 9,3–6.10–20. Hvordan viser disse versene at Jesus hadde et guddommelig 
formål med Paulus’ liv? 

Jesus velger ofte de mest usannsynlige kandidatene til å vitne om ham. Tenk på de 
demonbesatte, den samaritanske kvinnen, en prostituert, en toller, galileiske fiskere 
og nå en voldsmann og forfølger av kristendommen. Alle ble forvandlet ved Guds 
nåde og sendt ut med glede i hjertet for å fortelle hva Jesus hadde gjort for dem. De 
ble aldri lei av å fortelle om sin erfaring. Det Jesus hadde gjort for dem, var så fan-
tastisk at de måtte dele det. De kunne ikke tie.

Les Apg 28,28–31 og 2 Tim 4,5–8. Hva tyder på at Paulus ikke vaklet i forsettet 
om å gi hele sitt liv til Kristus og sjelevinnende arbeid?

På slutten av livet, mens han satt fanget i Roma, sa Paulus at «denne Guds frelse 
er sendt til hedningene, og de skal høre» (Apg 28,28). Teksten sier at han tok imot 
alle som besøkte ham og forkynte Ordet for dem (Apg 28,30.31). På slutten av livet 
oppfordret han Timoteus til å virke for evangeliet, og han sa om seg selv: «Jeg har 
stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen» (2 Tim 4,7). 

Vårt kall er kanskje ikke så dramatisk som Paulus’ kall, men Gud kaller oss til å 
stå sammen med ham i arbeidet med å forandre verden. Til tross for all den motgang 
han hadde opplevd (se 2 Kor 11,25–30), forble Paulus trofast mot kallet. Historien om 
hvordan han som hadde forfulgt Jesu etterfølgere, ble den viktigste forkjemperen for 
kristentroen, er fortsatt et sterkt vitnesbyrd om hva Herren kan gjøre med en som 
overgir seg Herrens verk.

Hva har Gud kalt deg å gjøre? Gjør du det?

__________________________________________________________________________________________________________________
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KJÆRLIGHETENS KRAV

Kjærligheten viser seg alltid i handling. Vår kjærlighet til Kristus tvinger oss til å 
gjøre noe for de fortapte. «For Kristi kjærlighet tvinger oss,» skriver Paulus (2 Kor 
5.14). Kristendommen er ikke først og fremst å slutte med negative ting så vi kan 
bli frelst. Jesus «sluttet ikke» ikke med dårlige ting i himmelen slik at han kunne bli 
frelst. Han ga opp gode ting slik at andre kunne bli frelst. Jesus inviterer oss ikke 
bare til å gi vår tid, talenter og skatter til sin sak. Han oppfordrer oss til å gi vårt liv. 

I et morgenmøte med disiplene ved bredden av Galileasjøen skisserte Jesus den 
guddommelige kjærlighets krav.

Les Joh 21,15–19. Hvilket spørsmål stilte Jesus tre ganger, og hva svarte Peter? 
Hvorfor stilte Jesus spørsmålet tre ganger?

Peter benektet Herren tre ganger, og Jesus fikk ham til å bekrefte sin kjærlighet tre 
ganger. Med de andre disiplene til stede, gjenreiste Jesus Peters overbevisning om at 
han var tilgitt og at Jesus fortsatt hadde arbeid til ham i sitt verk.

Les Joh 21,15–19 igjen og legg merke til Jesu svar på Peters stadfestelse av sin 
kjærlighet til ham. Hva sa Jesus at han skulle gjøre?

Guds kjærlighet er aktiv, ikke passiv. Sann kjærlighet er mer enn varme følelser og 
en god idé. Den innebærer engasjement. Kjærligheten tvinger oss til å handle. Den 
får oss til å rekke hånden ut til alle Guds barn som har et stort behov. Da Jesus sa til 
Peter: «Fø sauene mine», var det både et påbud og en forsikring. Mesteren ville ha 
et svar på kjærligheten, og han oppmuntret Peter med at han ennå hadde en oppgave 
til ham, til tross for hans skammelige opptreden da Jesus var arrestert og Peter ikke 
bare nektet for at han kjente ham, men også bannet på det, slik Jesus hadde forutsagt.

Poenget? Kanskje har du sviktet Herren grovt. Du kan ha fornektet ham med dine 
handlinger mer enn én gang. Heldigvis er nåden fremdeles tilgjengelig, og Gud er 
ikke ferdig med deg ennå. Han har ennå et sted i sitt verk for deg hvis du vil.

Har du noen gang «fornektet» Herren slik som Peter? Hva betyr så historien for 
deg, ikke bare historien om Peters fornektelse, men om Kristus ord til Peter her? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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KJÆRLIGHETENS ENGASJEMENT

Til slutt i samtalen mellom Peter og Jesus ser vi to menn som går på stranden. Mens 
bølgene skvulper mot land, forteller Jesus Peter hva det koster å være disippel. Han 
vil at Peter skal vite hva han går til hvis han tar imot innbydelsen om «fø sauene 
mine».

Les Joh 21,18.19. Hva sa Jesus om hva det ville koste å være disippel? Hvorfor tror 
du Jesus fortalte Peter dette akkurat der og da?

Jesus forutså Peters martyrdød. Hendene hans ville bli strakt ut på et kors. Jesus ga 
Peter et valg. Han tilbød ham livets største glede: å se sjeler vunnet for Guds rike. På 
pinsefestens dag skulle han få se tusener komme til Kristus. Han ville utføre mirak-
ler i Jesu navn og prise ham med mange tusen til stede. Han ville få en evig glede i 
fellesskapet med Kristus i misjonsoppdraget. 

Men det ville koste. Det innebar det største av alle offer. Peter ble bedt om å velge 
med åpne øyne. For nå visste han at intet offer var for stort til å gå med Jesus i hans 
oppdrag til verden. 

Les 1 Joh 3,16–18. For Johannes er kjærlighet mer enn en vag idé? Hvordan define
rer han kjærlighetens store offer?

I evigheten vil ingenting av det vi har gjort, virke som et offer. Vi vil føle at vi 
har fått en overflod igjen for vår tid og våre krefter. For en glede det er å omsette 
kjærlighet i handling, å la forsetter bli engasjement. Når vi besvarer Guds kjærlighet 
ved ikke å holde noe igjen når vi vitner for andre som Kristi sendebud, oppfyller vi 
formålet med vårt liv og opplever livets største glede. Som Jesus sa: «Nå vet dere 
dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det» (Joh 13,17). Vi opplever livets 
største glede og varige lykke når vi oppfyller meningen med vår eksistens ved å 
herliggjøre Gud i vårt liv og deler hans kjærlighet og sannhet med verden.

Det er vanskelig å forstå hva evigheten er siden vi bare kjenner en liten bit av 
tiden. Men prøv å forestille deg evig liv, et evig godt liv – bedre enn noe vi kan 
oppleve her – og dermed også hvorfor ingenting her er nok verdt til at du vil gi 
avkall på løftet om det evige liv som vi har i Jesus.

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«De som har åndelig tilsyn med menigheten, bør tenke ut måter så alle dens med-
lemmer kan få arbeide i Guds verk. Tidligere ble dette altfor ofte forsømt. Det er 
ikke lagt klare og tydelige planer så alle kan bruke sine talenter i aktiv tjeneste. Det 
er bare få som skjønner hvor mye som har gått tapt på grunn av dette. 

Lederne i Guds verk må være kloke generaler og legge planer for fremrykning på 
bred front. I planleggingen må de spesielt se på hva lekfolk kan gjøre for venner og 
naboer. Guds verk her i verden kan aldri bli avsluttet før de menn og kvinner som 
utgjør flertallet i våre menigheter, samler seg til verket og forener sine anstrengelser 
med det som predikanter og menighetens embetsmenn gjør. 

Synderes frelse forutsetter alvorlig, personlig innsats. Vi skal gå til dem med 
livets ord og ikke vente til de kommer til oss. Å, om jeg kunne ordlegge meg slik at 
menn og kvinner ble inspirert til flittig handling! Øyeblikkene vi får, er få. Vi står 
helt på grensen til den evige verden. Vi har ikke tid å kaste bort. Hvert øyeblikk er 
viktig og altfor dyrebart til å brukes til ren egoisme. Hvem vil søke Gud i opprik-
tighet og få kraft og nåde til å være hans trofaste arbeidere på misjonsmarken?

I hver menighet finnes det talenter som med riktig innsats kan utvikles og bli en 
stor hjelp i arbeidet. Det som er nødvendig for å styrke menighetene våre nå, er at 
kloke arbeidere ser og utvikler talenter i menigheten – talenter som kan utdannes til 
mesterens tjeneste.» – Ellen White, Testimonies for the Church, bind 9, side 116, 117. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva er hovedtanken i sitatet ovenfor? Hvilken innvirkning kan det ha på din 

vitnetjeneste og menighetens utadvendte arbeid?

2. Hvordan viser ekte kjærlighet seg alltid? Hvilke falske former for kjærlighet 
finnes, og som har lite å gjøre med ekte kjærlighet?

3. Snakk om hva folk har ofret for Herren, også tap av liv. Hva kan du lære av 
disse historiene? 

4. Tenk på svaret ditt på spørsmålet på slutten av søndagens avsnitt, om hva 
du har ofret for Kristus. Hva har du ofret? Hvorfor gjorde du det? Var det verdt 
omkostningen? Hvordan kan du forklare en ikkekristen det du gjorde og 
hvorfor du gjorde det? 
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M ISJONSFORTELLING
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ENDELIG FRI
Maria (29), Guinea

I en tidligere misjonslesning har vi hørt om hvordan Mor med onde metoder forsøkte å få Maria 
til å fornekte Jesus. Flere ganger ble hun forgiftet av heksedoktoren, men mot alle odds ble hun 

frisk igjen. En gang hun lå for døden, så svak at hun ikke kunne røre seg, ba menighetsmedlem
mer fra hele Guinea for henne. Hun var stengt inne på et rom i Mors store hus, men en venn fra 
adventistmenigheten klarte å smugle henne ut en en dag både Mor og heksedoktoren ikke var til 
stede. Hun ble kjørt til kirkens hovedkvarter i Konakry.

Dagen etter var sabbat. Maria ble salvet og bedt for. Hun falt bevisstløs om mens de ba. Da 
hun kom til seg selv, hadde hun store smerter og var forvirret. Hun ble båret opp på gjesterommet 
for å hvile. Etter hvert ble hun bedre og bedre.

Maria har gitt avkall på alt for Jesus. Mor vil fremdeles drepe henne, så Maria og hennes lil
lebror Mark lever i dekning. Men troen er sterk. Hun drømmer om å bli misjonær blant sitt folk. 
«Jeg vil fortelle mitt folk om Jesus. Jeg må dele evangeliet med dem.»

Du kan hjelpe Maria og Mark ved å gi til 13. sabbats offeret i dag. En del av offeret vil gå til å 
bygge Kobaya Academy, en K12skole i Konakry i Guinea, der Maria vil at Mark skal gå på skole. 
Offeret vil også bidra til å bygge en skole i Liberia og et medisinsk senter i Nigeria. Takk for at du 
husker Maria, Mark og adventistenes arbeid i VestSentralAfrikadivisjonen i dine bønner.

FREMTIDIGE PROSJEKTER:
Offeret 13. sabbat neste kvartal skal hjelpe Sør-Asia-divisjonen å bygge dette i 
India:
• Gutteinternat ved Garmar Academy, Rajanagaram i delstaten Andhra 

Pradesh
• Fem klasserom ved Flaiz Adventist College, Rustumbada i delstaten 

Andhra Pradesh
• Kirke i Amritsar i delstaten Punjab
• Kirke i Ranchi i delstaten Jharkhand
• Internat ved Seventh-day Adventist School i Varanasi i delstaten Uttar 

Pradesh
• Andre fase av skolebygg ved Roorkee Adventist College i Roorkee i 

delstaten Uttarakhand
• Nye bygninger til menighetene Central Kannada og Savanagar Tamil i 

delstaten Karnataka
• To klasserom ved Seventh-day Adventist English High School i Azam 

Nagar i delstaten Karnataka
• Gutteinternat ved E.D. Thomas Memorial Higher Secondary School i 

Thanjavur i delstaten Tamil Nadu
• Laboratorium og bibliotek ved Thirumala Seventh-day Adventist 

Secondary School i Thiruvananthapuram i delstaten Kerala
• Skolebygning ved Spicer Adventist University i Ahirewadi i delstaten 

Maharashtra

RAPPORT:
For tre år siden bidro 
offeret trettende 
sabbat til bygging av 
en videregående skole i 
hovedstaden Libreville 
i Gabon. Den skal åpne 
dørene for 280 elever i 
oktober 2020. 

PROSJEKTER:
• Offeret 13. sabbat dette 

kvartalet går til å:

• Bygge Kobaya Aca-
demy, en K-12-skole i 
Conakry i Guinea

• Åpne grunnskole/
innflytelsessenter i 
Buchanan i 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 2020SOLNEDGANG 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

4. KVARTAL 2020
Tema: Utdanning
Adventistkirken er en forholdsvis liten kirke, men vi er store i skolebransjen og 
har verdens neste største private skolesystem. Vi har også systematiske ukent-
lige bibelstudier hver sabbat for alle aldersgrupper. Gjennom dette kvartalet 
skal vi utforske hva en kristen utdanning er. Samtidig blir vi kanskje også klar 
over hvorfor skolefokuset er stort og viktig i vår kirke. Det er ikke en forfat-
ter av bibelstudiet dette kvartalet, men en gruppe rektorer ved noen av våre 
høyskoler. 

1. Studium: Utdanning i Edens hage
Minnevers: Job 36,22
Bibeltekster: 1 Mos 2,723; 1 Mos 3,16; 2 Pet 1,311; 2 Pet 2,117; Hebr 
13,7.17.24 

2. Studium: Familien
Minnevers: Ordsp 1,8
Bibeltekster: 1 Mos 3,15; 2 Kor 4,6; Luk 1,2638; Matt 1,1824; Ef 5,15;  
1 Joh 3,18; 5 Mos 6

1. KVARTAL 2021
Tema: Jesaja, Trøst folket mitt

2. KVARTAL 2021
Tema: Løftet, Guds evige pakt

Endringer kan forekomme. 



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

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

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

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

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

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

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

Hjelp for bibelstudieledere på norsk
Hver uke lages det tips til bibelstudiet. Du kan abonnere på dem her:  
https://adventist.no/bibelstudier/ Ved start av abonnementet vil du motta en e-post 
som må bekreftes av deg.  
Ved problemer, send en e-post til postmaster@adventist.no.



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

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

Lykke til med bibelstudiene!
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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.  
• Meld deg som blodgiver.
• Slipp inn foran deg en bilist som blinker, eller la en person bak deg i hand-

lekøen komme foran deg hvis de har få varer eller du har god tid. Gjør det 
med et smil.

• Tilby deg å hjelpe en person som er syk eller i karantene med å handle.
• Tilby deg å gjøre hagearbeid for en venn eller kollega som ikke klarer det 

selv på grunn av sykdom eller andre omstendigheter.
• Vær med når det er dugnader i nabokretsen, borettslaget, barnehagen, 

kirken osv.
• I stedet for å sladre om noen, finn på noe pent å si om personen.
• Bønnevandringer rundt i nabolaget. Når du beveger deg omkring på 

arbeidsplassen, kan du be for personer.
• «Nå hver husholdning»-kampanje. Velg et avgrenset område, og ha som mål 

å nå hver enkelt husstand i området med et eller annet tilbud. Det kan være 
et bibelbrevkurs, bibelgaveplaninnbydelser, kolportasje av en eller annen 
bok, innbydelse til en bibelgruppe, invitasjon til matlagingskurs, innbydelse 
til barnefest osv.
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