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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

Kristen utdanning

Å frykte Herren er opphav til visdom, å ha de helliges kunnskap er forstand 
(Ordsp 9,10).

Her har vi to nært beslektede begreper: «frykt» som i ærefrykt, som i å undre seg 
over Guds herlighet og makt; og «kunnskap», som å lære sannhet om Gud. Derfor er 
visdom, kunnskap og forstand forankret i Gud.

Dette gir god mening. Gud er jo kilden til alt som er, han som skapte og oppretthol
der det hele (Joh 1,1–3; Kol 1,16.17). Det vi lærer, uansett hva vi kjenner til – kvarker, 
larver, supernovaer, engler, demoner, «maktene og åndskreftene i himmelrommet» 
(Ef 3,10), alt er til på grunn av Gud. Derfor er Herren kilden til all sann kunnskap og 
visdom og forstand. 

Skriften sier: «Gud er kjærlighet» (1 Joh 4,8), og det forklarer dette sitatet: «Kjær
lighet ligger til grunn for både skapelsen og frelsen, og den er også grunnlaget for sann 
utdanning. Dette ser vi tydelig av den loven Gud har gitt oss som veileder i livet. Det 
første og store bud er dette: ‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele 
din sjel og av all din kraft og av hele ditt sinn’ (Luk 10,27). Det å elske ham, den all
mektige, allvitende Gud av all sin kraft, sinn og hjerte innebærer den høyeste utvikling 
av alle evner. Det betyr at Guds bilde skal gjenopprettes i sinn og sjel.» – Utdanning 
for livet, side 9,10 [Ed 16].

Siden Herren er kilden til all sann kunnskap og all sann utdanning, bør all kristen 
utdanning rette sinnet mot ham og hans åpenbaring om seg selv. Gjennom naturen, det 
skrevne Ord, gjennom Ordets åpenbaring av Kristus, har vi fått det vi trenger for å ha 
et frelsende forhold til vår Herre og elske ham av hjertet. Selv etter tusener av år med 
synd taler naturen fortsatt om Guds godhet og karakter når den studeres ut fra Skrift
ens perspektiv. Men Skriften er sannhetens fullkomne rettesnor, den største åpenbarin
gen vi har om hvem Gud er og hva han har gjort og gjør for menneskene. Skriften og 
dens budskap om skapelse og frelse må stå i sentrum for all kristen opplæring. 

Apostelen Johannes sa at Jesus Kristus er «det sanne lys, som lyser for hvert men
neske» (Joh 1,9). Akkurat som bare mennesket har liv gjennom Jesus, får hvert men
neske noen stråler av guddommelig lys gjennom Jesus og en viss forståelse av Guds 
sannhet og godhet. 

Likevel står alle i en kamp, den store konflikten der sjelefienden prøver å hindre oss 
i å få denne kunnskapen. Kristen opplæring må hjelpe elevene til større forståelse av 
Guds lys fra himmelen. 



Hva skulle ellers være poenget? «Hva gagner det et menneske om det vinner hele 
verden, men taper sin sjel?» (Mark 8,36). Hva betyr en utdanning om naturvitenskap, 
litteratur, økonomi eller ingeniørfag hvis enden på alt blir den andre død i ildsjøen? 
Svaret er vel åpenbart?

Derfor er dette emnet vårt dette kvartalet. Hva betyr det å ha en «kristen utdan
ning», og hvordan kan menigheten sørge for at alle medlemmene får en slik utdan
ning? 

Veiledningen er skrevet av ledere ved adventistenes høyere læresteder i Nord-Amerika.
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Utdanning 
for livet
Av Ellen G. White 

Ellen G. White’s klassiske bok 
Education er her tilrettelagt og oversatt 
til vår tids språkdrakt. Det er utgitt 
mange bøker om undervisningsprinsip
per og undervisningsfilosofi, og alle 
har sin egen teori og sitt paradigme. 

Denne boken er ganske annerledes, for 
den er bygd på et teologisk prinsipp 
som forfatteren kaller: «Bibelens hovedemne». Dette emnet er frelsesplanen: 
Gjennopprettelsen av Guds bilde i mennesket. 

Å innse at Gud er kilden til all visdom, å se mulighetene i alle fysiske, men
tale og moralske evner og forberede seg på livet både her og i evigheten – det 
er sann utdanning.

En fantastisk bok, skrevet av en dame som var langt forut for sin tid.



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

Utdanning i Edens hage

3. oktober
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Bakgrunnsstoff
1 Mos 2,7–23; 1 Mos 3,1–6; 2 Pet 1,3–11; 2 Pet 2,1–17; Hebr 13,7.17.24.

Minnevers
Se, Gud er opphøyd i sin velde. Hvem er en lærer som han? (Job 36,22).

De fleste av oss kjenner 1 Mos 1–3 og de som er med i fortellingen: Gud, Adam, 
Eva, englene, slangen. Scenen er en hage i et paradis som blir kalt «Eden». Handling 
ser ut til å følge en logisk rekke hendelser. Gud skaper. Gud underviser Adam og 
Eva. Adam og Eva synder. De blir forvist fra Eden. Men en nærmere titt på kapit
lene med pedagogiske briller gir større innsikt i rollebesetningen, omgivelsene og 
historien.

«Det undervisningssystemet som ble innstiftet ved verdens begynnelse, skulle 
være en rettesnor for alle senere tider. Som eksempel på dets prinsipper ble det 
opprettet en mønsterskole i Eden. Hagen var klasserommet, naturen var læreboken, 
Skaperen selv var læreren, og menneskeslektens foreldre var elevene.» – Utdanning 
for livet, side 13 [Ed. 20].

Herren var stifter, rektor og lærer på den første skolen. Men Adam og Eva valgte 
en annen lærer og lærte de gale leksene. Hva skjedde og hvorfor, og hva kan vi lære 
av det? 
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Studium 1  /  3. oktober Søndag

DEN FØRSTE SKOLEN

Vi tenker ikke på en hage som et klasserom, men det gir god mening, spesielt i 
Edens hage og med Guds fullkomne skaperverk. Det er vanskelig å forestille seg 
hvor mye de to må ha lært i dette «klasserommet.» 

Les 1 Mos 2,7–23. Hva legger du merke til om hvor målrettet Gud må ha vært da 
han skapte, plasserte og ansatte Adam? 

Gud skapte mannen og kvinnen i sitt bilde og ga dem et hjem og meningsfullt arbeid. 
Med tanke på forholdet mellom lærer og elev er dette ideelt. Gud visste hva Adam 
kunne, for han hadde skapt ham. Han kunne undervise Adam i visshet om at Adam 
kunne leve opp til sitt potensial. 

Gud ga mannen ansvar, men han ønsket også å gjøre ham lykkelig. Ansvaret 
var en del av dette. For hvem får ikke tilfredsstillelse, til og med lykke av å bli gitt 
ansvar og så vise seg ansvaret verdig? Gud kjente Adam og hva han ville trenge for 
å trives, så han satte ham til å passe hagen. «Så tok Herren Gud mennesket og satte 
det i Edens hage til å dyrke og passe den» (1 Mos 2,15). Det er vanskelig for oss å 
forestille oss hva arbeidet må ha gått ut på i en fullkommen verden og hva Adam 
lærte av det. 

I 1 Mos 2,19–23 leser vi at Gud skaper dyr til å ledsage Adam, og han skaper også 
Eva som hans kone. Gud visste at Adam trengte en jevnbyrdig til hjelp og selskap, så 
han skapte kvinnen. 

Gud visste også at mennesket trengte et nært forhold til ham, så han skapte et mø
tested i hagen. Alt dette vitner om at Gud var målrettet i sin skaperhandling og sin 
kjærlighet til menneskeheten. Det er lenge siden Eden, og vi kan vanskelig forestille 
oss hvordan det må ha vært, skjønt det er morsomt å prøve å tenke seg det.

Det er lenge siden Eden, men vi kan ennå lære ting av naturen. Hva er noen 
av disse leksene, og hvordan kan de være til nytte når vi tolker dem i lys av 
Skriften?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



10 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 2 0

Mandag Studium 1  /  3. oktober

INNTRENGEREN

Mange lærere finner glede i å utforme klasserommet og legge alt til rette på den 
best tenkelige måten. Når vi ser på Guds visjon for Edens hage som klasserom, ser 
vi at han var opptatt av læringsmiljøet. Han ville omgi dem med skjønnhet. Vi kan 
tenke oss at hver blomst, fugl, dyr og tre ga Adam og Eva en sjanse til å lære mer om 
verden og dens Skaper. 

Likevel er overgangen fra 1 Mos 2 til kapittel 3 brå. Vi har sett på alt det gode 
Gud skapte. Men i 1 Mos 3,1 leser vi også at Gud ga dem en fri vilje. Kapitlet begyn
ner med nye begreper: «Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud 
hadde laget» Slike ord som «svært godt» og «skammet seg ikke» og «gode» brukes 
for å beskrive Guds skaperverk i de to første kapitlene. Med slangen innføres en ny 
tone. Ordet «listig» blir noen ganger oversatt med «utspekulert.» Dette er et negativt 
element i det som hittil har vært bare fullkomment.

1 Mosebok viser oss en Gud som er det motsatte av «listig». Han er tydelig på 
hva han forventer av de to. Gud sier at det er én regel de må adlyde, og det var ikke å 
spise av det forbudte treet (1 Mos 2,16.17).

Én ting skiller seg ut i denne historien: Adam og Eva ble skapt med en fri vilje. 
De kunne velge mellom lydighet og ulydighet. 

Se på beskrivelsene slangen brukte (1 Mos 3,1–6), og som Eva gjentok. Hva er spe-
sielt ved det slangen tilbyr Eva? Hvordan ser Eva nå på treet med kunnskap om godt 
og ondt? 

Gud fortalte Adam at hvis han spiste av treet, ville han «visselig dø» (1930). Da Eva 
gjentok budet (1 Mos 3,3), uttrykte hun det ikke like sterkt og utelot «visselig». Så 
tar slangen det opp igjen, men avviser Guds ord. Gud hadde undervist Eva i hagen, 
men ordbruken hennes viser at hun ikke tok det hun hadde lært så alvorlig som hun 
burde. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  3. oktober

OVERLISTET

I går så vi at til tross for Guds klare befaling, vannet Eva ut det hun hadde lært. 
Hun feiltolket ikke det Gud sa til henne, men hun tok det ikke alvorlig nok. Det fikk 
følger.

Da Eva møtte slangen, gjentok hun (men ikke ordrett) det Gud hadde sagt om 
trærne i hagen (1 Mos 3,2.3). Dette var ikke slangen ukjent med. Han visste om befa
lingen og var forberedt på å vri på den og utnytte Evas uskyld. 

Les 1 Mos 3,4–6. Slangen benektet nøyaktig det Gud hadde sagt. Dessuten sa han 
noe som tydeligvis falt i god jord. Hva? Hvilke prinsipper benyttet han?

Da slangen fortalte Eva at budskapet var uriktig, kunne hun ha gått og snakket med 
Gud. Dette er det fine ved skolen i Eden: Elevene hadde en adgang til læreren som 
helt sikkert overgår det vi kan fatte. Men i stedet for å flykte og søke Guds hjelp, tar 
hun slangens ord for god fisk. Når Eva kan godta slangens budskap, betyr det at hun 
tvilte på Gud og det han hadde fortalt dem. 

Samtidig er Adam også på vei inn i en vanskelig situasjon. «Adam forsto at hans 
ektemake hadde overtrådt Guds bud. Hun hadde unnlatt å ta hensyn til det eneste 
forbudet som var gitt for å prøve deres troskap og kjærlighet. Det oppstod en forfer
delig kamp i hans sinn. Han angret at han hadde latt Eva gå så langt bort fra ham. 
Men nå var det skjedd. Han måtte skille lag med henne som hadde vært hans glede. 
Hvordan skulle han kunne bære dette?» – Alfa og Omega, bind 1, side 3536 [PP 56]. 
Han kunne skille rett fra galt, men han valgte også feil.

Tenk på den villedende ironien her: Slangen sa at hvis de spiste av treet, ville de 
«bli som Gud» (1 Mos 3,5). Men leste vi ikke at de allerede var som Gud? (1 Mos 
1,27). Hva kan dette lære oss om hvor lett det er å bli lurt, og hvorfor tro og ly-
dighet er vårt eneste vern, også når vi har fått den beste undervisning, slik som 
Adam og Eva?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 1  /  3. oktober

GJENVINNE DET SOM GIKK TAPT

Da Adam og Eva lyttet til slangen, var en av følgene at de ble utvist fra Guds klas
serom. Tenk på hva de tapte på grunn av synden. Når vi forstår deres synd, er det 
lettere å forstå målet med utdanning i vår tid. De ble utvist, men livet i en ufullkom
men verden ga utdanningen et nytt formål.

Hvis utdanning før fallet var for at Adam og Eva skulle bli kjent med Gud, hans 
karakter, hans godhet og hans kjærlighet, så må opplæringen etter at de ble utvist 
gjøre menneskene kjent med disse tingene igjen, og gjenopprette Guds bilde i oss. 
Rent fysisk er de borte fra Gud, men Guds barn kan fremdeles bli kjent med ham, 
hans godhet og hans kjærlighet. Gjennom bønn, tjeneste og bibelstudium kan vi 
komme Gud nær, slik Adam og Eva fikk oppleve det i Edens hage. 

Takket være Jesus og frelsesplanen er ikke alt tapt. Vi har håp om frelse og gjen
reisning. Og mye av kristen opplæring burde gå ut på å vise elevene Jesus og hva han 
har gjort for oss og den gjenopprettelsen som han tilbyr.

Les 2 Pet 1,3–11. Med tanke på alt som gikk tapt da menneskene forlot hagen, 
kommer disse versene som en oppmuntring. Mye kan gjenvinnes. Hva skriver Peter 
at vi må gjøre for at Guds bilde kan gjenskapes i vårt liv? 

I Jesus har vi fått «alt vi trenger for å leve i gudsfrykt». For et løfte! Hva kan noe av 
dette være? Peter gir oss en liste: tro, et rett liv, innsikt, selvbeherskelse, utholden
het og så videre. Legg merke til at kunnskap (innsikt) er en av de trekk han nevner. 
Denne tanken fører oss inn på utdanning. Sann utdanning vil lede til sann kunnskap, 
kunnskap om Kristus, og dermed blir vi ikke bare mer lik ham, vi kan også dele vår 
kunnskap om ham med andre. 

Hvorfor var det forbudte treet et tre til «kunnskap om godt og ondt.» Hva burde 
det si oss om hvorfor ikke all kunnskap er god? Hvordan vet vi forskjell på god og 
dårlig kunnskap? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  3. oktober

DE SOM FORAKTER MYNDIGHET

Noen mennesker blir ansett som «naturlige elever» i klasserommet. De trenger 
nesten ikke lese for å få flotte karakterer. De suger til seg stoffet. Kunnskapen ser ut 
til å «sitte». Men 2 Peter 1 og 2 viser at vår utdanning i Kristus er en opplevelse med 
like muligheter for alle som vil satse på den. 

De oppmuntrende ordene i 2 Pet 1 står i kontrast til den nøkterne advarselen i 2 
Pet 2. 

Les 2 Pet 2,1–17. Hvilke fordømmelser uttaler apostelen? Og hva er håpet vi blir 
lovet midt i denne skarpe advarselen?

Legg merke til hva teksten sier om dem som forakter myndighet (vers 10). Det er en 
skarp irettesettelse for det som også er en realitet i vår tid. Som kirke må vi arbeide 
ut fra forutsetningen om visse grader av myndighet (se Hebr 13,7.17.24), og vi blir 
oppfordret til å adlyde dem i den grad de er trofaste mot Herren. 

Men midt i den harde fordømmelsen er det et kontrapunkt (vers 9). Han sier at 
selv om Gud har makt til å kaste ut dem som valgte bedrag, vet Herren «å fri de 
gudfryktige ut av prøvelser». Kan det tenkes at en del av vår skolegang ikke bare er 
å unngå fristelse, men å lære de mange måtene Gud redder oss fra den, og beskytter 
oss mot dem som «lurer inn vranglære som fører i fortapelsen?» (2 Pet 2,1). Og siden 
forakt for myndighet fordømmes, bør vel vår utdanning også bestå i å lære oss den 
rette måten å forstå, underkaste oss og adlyde «lederne deres» på? (Hebr 13,7). 

Man kan ikke si at Adam og Eva foraktet myndighet, men de valgte å være uly
dige mot denne myndigheten. Og det som gjorde deres overtredelse så ille, var at de 
gjorde det som svar på en åpenlys benektelse av hva Gud selv hadde fortalt dem til 
deres beste. 

Tenk mer på dette med myndighet, ikke bare i kirken eller i familien, men også 
ellers i livet. Hvorfor er myndighet så viktig, både riktig myndighetsutøvelse og 
riktig underkastelse? Ta med svaret til gruppa på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Det hellige paret var ikke bare barn under Guds faderlige vern og omsorg. De var 
også elever som tok lærdom fra den allvise skaper. De fikk besøk av engler og hadde 
samvær med Skaperen uten noe slør som skilte. De var fulle av livskraft fra livets 
tre, og deres åndsevner var bare litt ringere enn englenes. Hemmelighetene i det syn
lige univers – ‘et underverk av ham som vet alt’ — var for dem en uuttømmelig kilde 
til undervisning og fryd. Naturlovene og deres funksjon, som menneskene har stu
dert i seks tusen år, ble her åpnet for deres tanke av ham som har skapt og oppholder 
alt. De betraktet bladene, blomstene og trærne og lærte å forstå deres hemmelig
heter. Adam var fortrolig med alt, fra den mektige Leviatan som lekte i vannet, til 
det lille insektet som flagret i solskinnet. Han hadde navngitt hver enkelt og kjente 
deres natur og vaner. # Guds herlighet i himmelrommet, de utallige verdener i sine 
bestemte baner, skyene som svevde omkring, lysets og lydens, dagens og nattens 
hemmeligheter – alt lå åpent for våre første foreldre. Guds navn stod skrevet på hvert 
blad i skogen, på hver fjellknaus og i hver stjerne. Det var synlig på jorden, i luften 
og over himmelhvelvingen. All orden og harmoni i skaperverket talte til dem om en 
uendelig visdom og makt. De oppdaget stadig interessante ting som fylte hjertet med 
dypere kjærlighet og fremkalte nye uttrykk for takknemlighet.» – Alfa og Omega, 
bind 1, side 30 [PP 50, 51].

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hvis Guds opprinnelige plan var at skole og arbeid skulle gi oss et møte med 

ham og hans skaperverk, er vi da fortsatt i tråd med Guds plan i vårt arbeid? 
Hvordan kan vi bli bedre kjent med Gud gjennom arbeidet (lønnet, skole, fri-
villig, pastoralt)?

2.  Når vi tenker på Satans list i Edens hage, er det lett å bli frustrert over vår 
menneskelige svakhet. Adam og Eva visste at Gud var nær, og likevel godtok 
de slangens halvsannhet. Hvordan kan vi, som ikke har en nær fysisk kontakt 
med Gud, likevel finne kraft til å overvinne fristelse?

3.  Samtal om myndighet og hvorfor det er så viktig å adlyde. Hva skjer når kom-
mandoveien blir uklar? Hvordan kan myndighet misbrukes, og hvordan reage-
rer vi når det skjer?
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JAKTEN PÅ DEN SANNE GUD
Jayasheela Venkatesh (34), India

For ni år siden var Jayasheela og hennes mann, som var murer, lut fattige. De hadde knapt med 
mat, og gudene hjalp dem ikke, samme hvor mye de ba. Noen ganger fikk de litt grønnsaker 

av en nabo. 
En søndag tok hun med mannen og to små barn og gikk i en kirke. Jayasheela hadde begynt 

å se seg om etter en annen gud. Siden fødte hun en jente som hadde pustebesvær. Legen så ikke 
noe håp. Så Jayasheela ba presten i kirken om å be. Han ba til Jesus, og jenta ble frisk. Etter dette 
gikk hun alltid til presten og ba ham be når det feilte barna noe. De ble alltid friske.

Men så døde presten. Hvem skulle hun gå til nå? Kirken var uten prest, mens to menn kranglet 
om ledervervet. Hun kunne ikke be selv og var redd, så hun fant en bibel og prøvde å lese den. 
Det overrasket henne at Jesus tilba på sabbaten.

Da hun spurte presten om sabbaten, sa han at hun var besatt. «Jesus opphevet alle lovene. La 
ikke dette uroe deg.» Det slo hun seg til ro med, men en dag la hun merke til at presten lovpriste 
en jente som hadde lært budene utenat. Og da hun besøkte presten hjemme, så hun at han hadde 
de ti bud hengende i en ramme på veggen. For første gang i livet ba hun til Jesus: «Hjelp meg å se 
sannheten.»

Den kvelden drømte hun at hun deltok i en løpekonkurranse og at noen plutselig stoppet 
henne. Dermed våknet hun og fikk ikke sove. Så hun ba: «Jesus, jeg løp, men nå ser jeg ikke 
veien. Vis meg den.»

Noen dager senere traff hun en slektning hun ikke hadde sett på syv år. Han fortalte at han 
tilhørte en menighet som holder alle budene. I dag er Jayasheela og mannen adventister og har 
åpnet en husmenighet der de bor. For en stund siden tok 15 fra landsbyen imot Jesus. Jayasheela 
tror Gud svarte hennes bønn og viste henne veien.

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge to kirker i Bengaluru, en by ikke langt fra der Jayashe-
ela bor. Takk for at du gir til misjonen.

Det er bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq
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Bakgrunnsstoff
1 Mos 3,1–15; 2 Kor 4,6; Luk 1,26–38; Matt 1,18–24; Ef 4,15; 1 Joh 3,18; 5 Mos 6.

Minnevers
Lytt, min sønn, til din fars formaning, forkast ikke rettledning fra din mor! 
(Ordsp 1,8).

Som mennesker lærer vi alltid (ideelt). Faktisk er selve livet en skole.
«Fra de tidligste tider hadde de trofaste i Israel vist stor omsorg for de unges 

oppdragelse og utdanning. Herren hadde påbudt at barna helt fra de var ganske små 
skulle bli undervist om hans godhet og storhet, i første rekke slik dette var åpen
bart i hans lov og i Israels historie. Sang, bønn og undervisning fra Skriften skulle 
tilpasses den enkeltes modenhet. Fedre og mødre skulle lære barna at Guds lov er et 
uttrykk for hans natur, og når de tok imot lovens prinsipper, ble Guds bilde preget i 
sjel og sinn. Mye av undervisningen var muntlig, men de unge lærte også å lese de 
hebraiske skrifter, for de gammeltestamentlige pergamentrullene kunne de studere 
uhindret.» – Alfa og Omega, bind 4, side 4950 [DA 69].

I det meste av menneskets historie foregikk opplæringen som regel i hjemmet, 
spesielt de første årene. Hva sier Bibelen om undervisning hjemme, og hvilket prin
sipp kan vi benytte uansett familiesituasjon?
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DEN FØRSTE FAMILIEN

På Skriftens første sider sies det ikke stort (egentlig ingenting) om den undervisnin
gen som fant sted i hjemmet i menneskets første tid, men vi kan være sikre på at det 
var i familien opplæringen fant sted den gang.

«Familien var kjernen i det utdanningssystemet som ble opprettet i Edens hage. 
Adam var ‘Guds sønn’ (Luk 3,38), og det var fra deres Far at Den høyestes barn fikk 
sin opplæring. Deres skole var i sannhet en familieskole.» – Utdanning for livet, side 
20 [Ed 30].

Vi vet altså ikke nøyaktig hva de fikk lære, men det omhandlet helt sikkert ska
perverkets underverker, og etter synden også frelsesplanen. 

Hva lærer disse tekstene, og hvorfor ville de sannsynligvis ha vært en del av den 
undervisningen Adam og Eva ga barna sine? 1 Mos 1–2; 1 Mos 3,1–15; 2 Kor 4,6; 
Luk 10,27; Gal 3,11; Åp 22,12. 

«Det undervisningssystemet som ble innstiftet ved verdens begynnelse, skulle være 
en rettesnor for alle senere tider. Som eksempel på dets prinsipper ble det opprettet 
en mønsterskole i Eden.» – Utdanning for livet, side 13 [Ed 20]. 

Kristen utdanning er en forpliktelse til å utdanne familier og medlemmer i lære
setninger, tilbedelse, undervisning, fellesskap, evangelisering og tjeneste. Hjemmet 
er der du underviser om Guds kjærlighet og løfter. Det er her barna møter Jesus som 
Herre og frelser og venn, og der Bibelen fremholdes som Guds ord. Familien er der 
du gir et eksempel på et sunt forhold til vår himmelske Far.

I 1 Mos 4,1–4 kommer både Kain og Abel med offer til Herren. Vi kan sikkert 
gå ut fra at de lærte om ofringenes betydning som en del av undervisningen om 
frelsesplanen. Historien viser at god opplæring ikke nødvendigvis gir det resultatet 
man hadde håpet på.

Hva kan du gjøre for at hjemmet ditt skal bli et sted der sannhet blir undervist og 
praktisert?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JESU BARNDOM 

Skriften sier lite om Jesu barndom. Mye fra den tiden er skjult for oss. Men vi får 
vite litt om hvordan hans jordiske foreldre Maria og Josef var, og det vi får vite, kan 
si oss noe om hans barndom og opplæring. 

Hva lærer disse tekstene oss om Maria og Josef? Sier de oss noe om hvordan de 
hadde undervist Jesus?

Luk 1,26–38 

Luk 1,46–55 

Matt 1,18–24 

Vi kan se at Maria og Josef var trofaste jøder som ville leve i lydighet mot Guds 
lover og bud. Og da Herren kom til dem og fortalte hva som skulle skje med dem, 
gjorde de alt de fikk beskjed om. 

«Som barn fikk Jesus ikke undervisning i synagogeskolen. Moren var hans første 
menneskelige lærer. Fra henne og fra profetenes bokruller lærte han om himmelske 
ting. På morens fang ble han nå undervist om det samme som han selv hadde talt 
gjennom Moses til Israel. Da han gikk fra barndommen og over i ungdomsalderen, 
søkte han ikke til rabbinernes skoler. Han behøvde ikke den utdanning han kunne få 
på slike steder, for Gud var hans lærer.» – Alfa og Omega, bind 4, side 51 [DA 70].

De var uten tvil gode og trofaste lærere for barnet, men Luk 2,41–50 viser at det 
var mye de ikke forsto om dette barnet, for Jesus hadde kunnskap og visdom som 
bare Gud hadde gitt ham.

Les sitatet fra Ellen G. White ovenfor. Hvordan skal vi forstå det hun skrev om at 
han på sin mors fang lærte ordene han selv hadde talt? Hva sier dette om Guds 
store kjærlighet? Hvordan burde vi forholde oss til dette? 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KOMMUNIKASJON

På alle plan er undervisning kommunikasjon. Læreren er den som har kunnskap, 
visdom, informasjon, fakta osv. å formidle til eleven. Noen med mye kunnskap må 
kunne formidle den til andre, for hva duger det ellers til, det han eller hun vet, iallfall 
når det gjelder undervisning?

Men på et annet plan er gode pedagogiske evner ikke bare evnen til å kommuni
sere. For hele prosessen er det viktig å skape et forhold. «Det er få ting en sann lærer 
kan gi sine elever som er like verdifulle som hans eget samvær med dem. Det gjelder 
for kvinner og menn, og desto mer for barn og unge, at vi forstår dem bare når vi 
kommer nær, med innlevelse og vi må forstå dem for å kunne være mest mulig til 
gagn for dem.» – Utdanning for livet, side 114 [Ed 212].

God undervisning har også å gjøre med følelsene og personligheten. For familien 
som skole er dette viktig. Det må skapes et godt forhold mellom eleven og læreren. 

Relasjoner bygges og utvikles ved hjelp av kommunikasjon. Hvis vi ikke kommu
niserer med Gud i bibellesning eller bønn, stagnerer gudsforholdet. Familien trenger 
Guds veiledning hvis den skal vokse i kjennskap til Kristus og hans nåde.

Les disse tekstene. Hva kan de lære oss om hvordan man bygger sterke familie-
bånd (eller andre relasjoner)? Sal 37,7–9; Ordsp 10,31.32; Ordsp 27,17; Ef 4,15; 1 
Joh 3,18; Tit 3,1.2; Jak 4,11.

Tar vi oss tid til å så de riktige frøene, vil det ikke bare forberede familiemedlemmer 
på et personlig forhold til Kristus, men også bidra til å utvikle forholdene i familien. 
Det vil åpne for kommunikasjonskanaler som du vil være glad for at du har formet 
når barna kommer i puberteten og når voksen alder. Og har du ikke barn, gjelder 
prinsippene i disse tekstene også for alle andre forhold.

Tenk på hvorfor det ikke bare er det vi sier som er viktig, men hvordan vi sier det. 
Hva har du lært av situasjoner der måten du sa noe på, ødela virkningen av dine 
ord, selv om det var riktig nok?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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FORELDRENES ROLLE

Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de 
får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje (Ef 6,4).

En dyktig kone – hvem finner vel henne? Langt mer enn perler er hun verdt (Ordsp 
31,10).

Foreldrene har et fantastisk ansvar. Faren er familiens hode, og familien er dag
hjem for kirken, skolen og samfunnet. Hvis faren er svak, uansvarlig og udugelig, 
lider familien, kirken, skolen og samfunnet. Fedre bør legge vinn på Åndens frukt 
– «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og 
selvbeherskelse» (Gal 5,22.23).

Mødre har kanskje samfunnets viktigste rolle. De har stor innflytelse på utfor
mingen av barnesinnet og stemningen i hjemmet. Fedre bør gjøre alt de kan for å 
samarbeide med mødrene om barnas opplæring.

Hva kan fedre og mødre lære av disse tekstene? Ef 5,22.23.25.26; 1 Kor 11,3; 2 Kor 
6,14; Rom 13,13.14; 2 Pet 1,5–7; Fil 4,8.

Troende foreldre er moralsk forpliktet til å være et forbilde på kristenlivet. 
Ekteskapet er et bilde på Kristi forhold til kirken. Når foreldre ikke vil lede, eller 
hvis de er tyranniske, tegner de et vrengebilde av Kristus for barna sine og for 
verden. Gud vil at alle foreldre skal undervise barna sine grundig (se 5 Mos 6,7). 
Mor og far har ansvaret for å lære dem å elske Gud av hele sitt hjerte. De skal lære 
Herrens frykt, underkastelse under ham i kjærlighet.

I 5 Mos 6,7 fikk israelittene vite hvordan de skulle lære barna sine om det store 
Herren hadde gjort for sitt folk. De hadde en flott historie å fortelle barna, men vi 
som lever etter Kristi kors har vel noe mye bedre å fortelle om?

Dermed er den legedom eller opplæring vi skal gi, en løpende proaktiv hendelse 
der vi øser Guds sannhet inn i våre barn og forbereder dem på deres eget forhold til 
Kristus. 

Men når alt er sagt og gjort, har alle fått en fri vilje som gave fra Gud. Så når de 
blir voksne, må barna selv stå til ansvar for Gud.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SÅ DERE IKKE SKAL GLEMME

Før de gikk inn i løftets land, talte Moses til israelittene igjen og minnet om alt det 
fantastiske Gud hadde gjort for dem, og han formanet dem om og om igjen om ikke 
å glemme hva Herren hadde gjort for dem. På mange måter var 5. Mosebok Moses’ 
siste vilje og testament. Boken ble skrevet for tusenvis av år siden og i en kultur og 
livssituasjon som er ulik vår, men prinsippene der har også relevans for oss. 

Les 5 Mos 6. Hva kan dette kapitlet si oss om kristen opplæring? Hva bør være 
sentralt i alt vi lærer, ikke bare for barna våre, men for alle som ikke vet det vi vet 
om Gud og hans frelseshandlinger? Hvilke advarsler finner du også i disse versene? 

Guds store gjerninger blant dem var helt sentrale for det de skulle lære barna sine. 
Og advarselen om ikke å glemme det Gud hadde gjort for dem, var tydelig.

Hvis foreldre skal fylle oppgaven med å gjøre Bibelens lære til en del av barnas 
liv, må de legge sitt liv slik til rette at de har kunnskap og tid nok til å være sammen 
med barna. 

«Moren er barnets første lærer. Hun har for en stor del hånd om oppdragelsen i 
den tiden da den lille er mest mottakelig og utvikler seg raskest.» – Utdanning for 
livet, side 149 [Ed 275]. 

Dette er en særlig viktig tid da foreldrene lærer barna om Guds kjærlighet og 
løfter. Det vil få positive følger for familien din i generasjoner fremover om du setter 
av en fast tid til å lære barna om Guds visdom og løfter. 

Les denne teksten: «Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du 
sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp» 
(5 Mos 6,7). Hva er poenget, og hva bør det si oss om hvor viktig det er å frem-
holde at Herren er virkelig, ikke bare for våre barn, men også oss selv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les i Utdanning for livet: «Forberedelse» side 149–153 [Ed 275–282], 
«Samarbeid» side 154-156 [Ed283-286], «Disiplin» side 157–162 [Ed 287–297]. 

«Både far og mor har ansvar for barnets tidlige og senere opplæring. Begge foreldre 
må snarest få grundig opplæring. Menn og kvinner bør bli kjent med lovene for den 
fysiske utvikling ... De bør også forstå prinsippene for mental utvikling og moralsk 
oppdragelse.» – Utdanning for livet, side 149 [Ed 276].

«Samarbeidet må begynne med far og mor i hjemmet. De deler ansvaret for 
oppdragelsen av sine barn, og de må alltid legge vinn på å handle sammen. De må 
gi seg selv til Gud og søke hjelp hos ham så de kan støtte hverandre ... Foreldre som 
oppdrar barna slik, vil neppe kritisere læreren. De føler at det vil være til barnas 
beste og mest rettferdig overfor skolen om de så langt som mulig støtter og ærer den 
som deler deres ansvar.» – Utdanning for livet, side 154 [Ed 283].

  Spørsmål til drøftelse 
1. Enten vi har barn eller ikke, lever vi et sted, og vi omgås andre. Hva har stu-

diet denne uken lært deg som kan hjelpe deg i samspillet med andre eller til 
og med i vitnetjenesten, enten der du bor eller andre steder?

2. Vi tenker gjerne på utdanning som et gode. (Hvem er vel imot utdanning?) 
Men er dette alltid tilfellet? Hvilke eksempler finnes på at utdanning har blitt 
fordreid til noe dårlig? Hva kan vi lære av de negative eksemplene som kan 
hjelpe oss å gjøre utdanning til noe godt?

3. Som onsdagens studium sier, har vi fått den hellige gaven som er en fri vilje. 
Før eller siden, når barn blir ungdommer eller unge voksne, må de ta sine 
egne beslutninger når det gjelder den Gud de har lært om. Hvorfor må alle 
foreldre – og andre – som vil vitne for andre og lære dem evangeliet, alltid ha 
sannheten om den frie vilje for øye?
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«DU OVERLEVER IKKE»
Kubera (31), India

Far var politimann i Bengaluru. Mors første barnefødsel var vanskelig. Barnet måtte tas med 
keisersnitt, og legen sa at hun kom til å dø. En annen pasient ba om å få gutten, men legen sa: 

«Jeg adopterer ham. Du overlever ikke.»
Men Sarala, en kristen sykepleier, sa: «Det er en Gud som heter Jesus. Hvis du tror på ham, 

går det godt.» «Den guden kjenner jeg ikke,» sa mor svakt. «Kan du be for meg?» Mor falt i en 
dyp søvn, og Sarala la hånden på hodet hennes og ba til Jesus.

Mor klarte seg til alles forbauselse og kom hjem med gutten tre dager senere. Flere pasienter 
fortalte om sykepleierens bønn, og mor skjønte at Jesus hadde reddet livet hennes. Hun ville tilbe 
Jesus, men hvor? Far var ikke kristen, men han kjente kirkene i byen og tok henne med til en ad-
ventistkirke. En venn hadde fortalt ham at adventistene fulgte Bibelens Jesus. «Det er den riktige 
kirken,» sa far bestemt. «Det er her du må tilbe Jesus.»

På de neste 14 årene fødte mor syv barn til. Den eldste er distriktsleder i India. Nummer to er 
pastor i Irland og den tredje i Bengaluru. Tre døtre er menighetsskolelærere. De to yngste sønnene 
er lekmedlemmer. Jeg er den yngste. Mor skulle ha mistet livet da den første ble født. Men Jesus 
grep inn, og hun ble mor til åtte adventister. I dag er hun en frisk og sunn bestemor på 72 år, med 
åtte barnebarn. 

I oppveksten hørte jeg ofte mor sitere Jesaja 49,15. Takket være hennes tro vandrer min store 
familie med Gud. 

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge to kirker i Bengaluru, der Kubera og moren hans bor. 
Takk for gavene.

Se Kubera på YouTube: bit.ly/Kubera-Mission
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Bakgrunnsstoff
5 Mos 6,5; 5 Mos 31,9–27; Rom 3,19–23; Åp 12,17; 14,12; Mark 6,25–27; Hebr 5,8. 

Minnevers
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din 
makt. (5 Mos 6,5). 

Da han advarte galaterne mot lovtrelldom, skrev Paulus: «For hvis det var gitt en 
lov som kunne gi liv, ville vi virkelig vinne rettferdighet ved loven» (Gal 3,21). Og 
hvis noen lov kunne ‘gi liv’, måtte det selvfølgelig være Guds lov. Paulus’ poeng er 
at ikke engang Guds lov kan gi oss syndere liv. Hvorfor? «Skriften har lagt alt under 
synden, for at de som tror på Jesus Kristus, ved sin tro kan få det som var lovet» (Gal 
3,22). 

Men hvis loven ikke kan gi liv til syndere, hva er da poenget med den, annet enn 
å vise oss at vi trenger nåden? Har da loven bare en negativ funksjon, som det som 
viser oss syndene våre?

Nei, loven er også der for å peke på livets vei, som bare finnes i Jesus. Det er også 
dette sann undervisning skal handle om, å peke på et liv i nåde, tro og lydighet mot 
Kristus. Derfor vil vi studere Guds lovs plass i kristen opplæring denne uken. Mens 
vi gjør det, skal vi se hva loven, som ikke kan frelse oss, likevel kan lære oss om tro, 
om nåde og om Guds kjærlighet til syndige mennesker. 
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Å ELSKE OG FRYKTE GUD

5. Mosebok inneholder Moses’ siste ord til en ny generasjon israelitter, de som 
endelig skal få komme inn i løftets land. Men først skriver han noen klare ord og 
instrukser til dem.

Les 5 Mos 31,9–13. Hva betyr det å frykte Herren? 

Gud hadde en hensikt med den måten han formidlet sin lov til Israel. Den måtte ikke 
bli glemt. Så Gud er en tålmodig lærer. Han underviser og gjentar og sender profeter 
og bruker sine tjenere til å formidle sitt budskap. Om og om igjen. Mye av GT er 
Guds forsøk på å lære sitt folk å følge livets vei.

Legg merke til at Moses understreker betydningen av at kommende generasjoner 
lærer loven. Han beskriver det som en prosess i to trinn. Først skal barna høre loven, 
og så vil de «lære å frykte Herren din Gud» (5 Mos 31,13).

Først hører de, og så lærer de å frykte Gud. Det vil si at frykt ikke blir et naturlig 
resultat av å kjenne loven. Vi må lære å frykte Gud. Det er underforstått at kunnskap 
og frykt er en prosess, ikke et automatisk årsak og virkningforhold. 

Og hva betyr det å «frykte Gud» når folket også får høre at «du skal elske Herren 
din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt» (5 Mos 6,5)? Kan
skje kan vi sammenligne det med den måten et barn elsker og frykter en god far på, 
en far som uttrykker sin kjærlighet og omsorg ved å vise at han sier det han mener 
og mener det han sier. Hvis du gjør noe galt mot en slik far, får du ta følgene. Ja, vi 
kan og må elske og frykte Gud på samme tid. Det er ikke motstridende ideer. Jo mer 
vi lærer om Gud, jo mer kommer vi til å elske ham på grunn av hans godhet, og jo 
mer vi får vite om Gud, jo mer kan vi også frykte ham fordi vi kan se hvor hellig 
og rettferdig han er og hvor syndige og urettferdige vi er, og at det bare er av nåde – 
uten egen fortjeneste – at vi ikke blir utslettet.

Hvordan forstår du hva det vil si å elske og frykte Gud på samme tid?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ET VITNE MOT DEG

Når Moses vet at han snart skal dø, vet han hva han etterlater seg. Han vet at israelit
tene kommer inn i Kanaan etter hans død. Han vet også at de vil være opprørske når 
de kommer frem.

Les 5 Mos 31,14–27. Hvilke forberedelser gjør Moses før sin død? Hva var hans 
største bekymringer, og hvordan tar han opp dette? 

Moses kan høres ut som en lærer som gjør forberedelser til en vikar. Han vet at elev
ene har oppført seg dårlig når han har vært i klasserommet og har ingen illusjoner 
om oppførselen når han er borte. Han sier at levittene som bærer paktens ark skal 
legge lovboken ved siden av arken der den skal være et «vitne». Moses gir ikke bare 
vikaren en lekseplan. Han etterlater ham et vitne. Moses snakker om lovboken som 
om den er et levende vesen med makt til å irettesette mennesker.

Tenk på loven som et «vitne mot» dem. Hvordan forstår vi denne tanken i NT? Se 
Rom 3,19–23. Hvordan viser loven at vi trenger nåden?

Gud får Moses til å skrive en sang (Mos 31). Moses skal lære israelittene sangen slik 
at den kan «være mitt vitne mot israelittene» (vers 19). Også her er Guds retningslin
jer personifisert. En sang som synges, er lettere å dele og spre. Og når en sang er et 
vitne, har den evnen til å få folk til å se på seg selv og se hva den sier om dem.

Selv når vi prøver å holde Guds lov, fungerer den som et «vitne mot» oss. 
Hvordan? Hva sier dette vitnet oss om vårt behov for evangeliet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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AT DET MÅ GÅ DEG GODT 

Bibelen forteller om andre følger av å kjenne – og følge – Guds lov. 

Les Jos 1,7.8. Hva sa Herren til Josva, men gjelder disse prinsippene i dag? 
Hvordan det? 

Når Josva går inn i Kanaan, sier Herren: «Vær bare modig og sterk, så du trofast 
følger hele den loven som Moses, min tjener, påla deg å holde. Vik ikke av fra den, 
verken til høyre eller venstre, så skal du lykkes overalt hvor du går» (Jos 1,7). 

Det kan virke som denne tanken om suksess som et biprodukt av lydighet er i 
strid med den måten suksess måles på i dag. Nå tror mange at tegnene på suksess er 
innovasjon, kreativitet og selvtillit. For å lykkes i en bestemt bransje krever det ofte 
stort talent og vilje til å ta sjanser. 

Men i Guds øyne forutsetter suksess andre kvaliteter. 

Les Åp 12,17; Åp 14,12; Rom 1,5; Rom 16,26; Jak 2,10–12. Hva sier tekstene om 
lydighet mot Guds lov? Vi blir ikke frelst ved å holde Guds lov, men hvorfor er det 
likevel viktig at vi gjør det?

Fra en slik synsvinkel er den gamle pakt og den nye pakt to sider av samme sak: 
Troende mennesker er kalt til å holde Guds lov. Lovbrudd, eller synd, fører til 
smerte, lidelse og evig død. Hvem har vel ikke selv opplevd eller sett resultatene av 
synd, av brudd på Guds lov? Det gamle Israel ville blomstre hvis folket holdt Guds 
lov (selv om de også trengte nåde), og det samme gjelder i dag. I kristen opplæring 
må vi derfor ha Guds lov som en sentral del av hva det vil si å leve ved tro og stole 
på Guds nåde.

Hvordan har du opplevd følgene av synd? Hva har du lært som du kan dele med 
andre slik at de kanskje ikke gjør de samme feilene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DE LYDIGES STREV

Det er store fordeler med å holde Guds lov, slik vi ser det hos dem som Gud ga frem
gang. Josva fulgte Guds ord nøye og ledet Israels folk godt. Gang på gang fortalte 
Herren Israel at hvis de holdt loven, ville det gå dem godt.

Les 2 Krøn 31,20.21. Hva var de viktigste årsakene til at Hiskia lyktes med det han 
gjorde?

Uansett hva slags opplæring vi holder på med, må vi understreke betydningen av 
lydighet. Men elevene våre er ikke dumme. Før eller siden merker de at noen men
nesker er trofaste, kjærlige og lydige. Og likevel: Katastrofer rammer også dem. 
Hvordan skal det forstås?

Vi kan ikke forstå det. Vi lever i en syndig verden, en verden der den store kon
flikten raser, og ingen er immun. 

Hva lærer disse tekstene om dette? Mark 6,25–27; Job 1.2; 2 Kor 11,23–29. 

Det finnes gode og trofaste, lovlydige mennesker som ikke alltid har hatt fremgang, 
iallfall ikke etter verdens målestokk. Og dette kan være et delvis svar på det vanske
lige spørsmålet som uten tvil vil bli reist når vi prøver å vise at loven er viktig. Hva 
mener vi med «suksess»? Hva sa salmisten? «Å ligge ved terskelen til min Guds hus 
er bedre enn å bo i lovløses telt» (Sal 84,11). De som er trofaste mot Gud og holder 
hans lov, opplever ikke alltid suksess. Vi gjør elevene våre en bjørnetjeneste om vi 
sier noe annet.

Les Hebr 11,13–16. Hvordan hjelper disse versene oss å forstå hvorfor de som er 
trofaste, likevel lider her i livet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JESUS ER VÅRT EKSEMPEL

Jesus Kristus, Guds Sønn, er det eneste mennesket som har levd i full lydighet mot 
Faderen og holdt Guds lov til fullkommenhet. Han gjorde dette slik at han ikke bare 
kunne være vår stedfortreder, men også vårt eksempel. 

Les disse tekstene: Luk 2,51.52; Fil 2,8; Hebr 5,8; Joh 8,28.29. Hvordan minner de 
oss om Kristi lydighet gjennom hele livet?

Johannes sa det kanskje best: «Den som sier: ‘Jeg er i ham’, må leve slik Jesus levde» 
(1 Joh 2,6). Når vi fester blikket på Kristi liv og hans tjeneste på jorden, er det lett 
å se hvordan han gledet Faderen ved sin lydighet. Kristus oppfylte profetier, og han 
holdt Guds lover gjennom hele livet.

Akkurat som Gud ba Moses om å skrive ned sin lov slik at den kunne være et 
vitne for Israel, var Kristus legemliggjørelsen av vitnet til sine apostler, disipler, 
til syndere og hellige. I stedet for bare å ha en liste med regler å følge, har vi Jesu 
eksempel vi kan følge. 

Som lærere har vi ikke noe bedre eksempel å vise elevene enn Jesus og hans 
lydighet mot Faderen.

«Den såkalte tro på Kristus som menneskene mener fritar dem fra forpliktel
sen til å vise lydighet mot Gud, er ikke tro, men gudsbespottelse. ’Av nåde er dere 
frelst, ved tro.’ Men om troen gjelder det at ‘har den ikke gjerninger, er den rett og 
slett død’ (Ef 2,8; Jak 2,17). Før Jesus kom til jorden, sa han om seg selv: ‘Å gjøre 
din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte’ (Sal 40,9). Og like før han 
for opp til himmelen, vitnet han: ‘Jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlig
het’ (Joh 15,10). Skriften sier: ‘Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er 
om vi holder hans bud. ... Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde’  
(1 Joh 2,36).» – Veien til Kristus, side 7071 [SC 61].

Hva kan du gjøre for å følge Kristi eksempel bedre på alle områder i livet og der-
med også være en bedre lærer. Det er en gammel, forslitt tanke, men hvorfor er 
det slik at handlingene våre veier så mye mer enn det vi sier? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«Kjærlighet ligger til grunn for både skapelsen og frelsen, og den er også grunnlaget 
for sann utdanning. Dette ser vi tydelig av den loven Gud har gitt oss som veileder 
i livet. Det første og store bud er dette: ‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av hele ditt sinn’ (Luk 10,27). Det å 
elske ham, den allmektige, allvitende Gud av all sin kraft, sinn og hjerte innebærer 
den høyeste utvikling av alle evner. Det betyr at Guds bilde skal gjenopprettes i sinn 
og sjel.  

Det andre budet ligner det første: ‘Du skal elske din neste som deg selv’ (Matt 
22,38). Kjærlighetens lov krever at vi helliger legeme, sinn og sjel til å tjene Gud og 
mennesker. Gjennom denne tjenesten blir vi til velsignelse for andre, men vi får selv 
den største velsignelsen. All sann utvikling bygger på uselviskhet. Våre evner blir 
best utviklet gjennom uselvisk tjeneste. Vi får stadig mer del i Guds natur.» – Ut-
danning for livet, side 10, 11 [Ed 16].

  Spørsmål til drøftelse
1. Vi skal elske og frykte Gud samtidig, slik israelittene gjorde det (Matt 22,37; 

Åp 14,7). Drøft hvordan vi kan gjøre begge deler. Svar også på spørsmålet: 
Hvorfor er ikke disse to budene i strid med hverandre?

2.  Hva er forskjellen på å sette en norm og å lage en regel? Opplever du at ad-
ventismen er mer opptatt av å sette høye standarder i trosfellesskapet eller 
å lage regler som samler de troende? Hva sier Skriften om å sette høye stan-
darder for seg selv? Ens familie? Ens menighet? 

3.  Hvordan oppnår vi den rette balansen mellom å vise betydningen av lydighet 
mot Guds lov og samtidig vise hvorfor denne lydigheten ikke frelser oss? 

4.  Les gjennom Sal 119 og legg merke til hvor mange ganger tanker om lydig-
het, frihet, lover, regler og bud er nevnt. Hva vil forfatteren formidle om disse 
temaene?
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MIRAKELBARNET
Neelam Daryl Joshua (34) med Daryl (39) og Neshaun (3), India

Vi hadde vært gift i to år uten at jeg ble gravid. På sykehuset sa legen at de kunne hjelpe oss, 
men min mann Daryl, som er pastor, ville vi skulle be en måned først. Vi ba, og jeg ble 

gravid.
Legen bekreftet det, men syntes barnet så lite ut. «Men spis godt, så klarer det seg.»
Jeg gikk til jevnlig kontroll, men etter fem måneder sa legen at barnet ikke vokste normalt. 

«Jeg gir deg medisin så det legger på seg.» Ved neste kontroll hadde jeg lagt på meg, men ikke 
barnet. «Kom igjen om noen uker,» sa legen. 

Neste gang vi kom, var radiologen urolig. «Noe er galt, jeg tror ikke barnet overlever.» En an-
nen lege trodde heller ikke barnet ville overleve, og anbefalte abort. 

Vi ba, og Daryl ringte sin tvillingbror som er barnelege et annet sted i India. Han anbefalte 
oss å prøve et annet sykehus. Der sa legen: «Barnet ser normalt ut. La oss se hvor lenge vi kan 
forlenge svangerskapet. Men du er pastor, så be.» 

Jeg ble lagt inn, og barnet ble sjekket hver time. En ung turnuslege kom og sa at han var blitt 
kristen. Han ba for oss: «Herre, du kan få solen til å stå stille, så du kan gjøre et mirakel i denne 
familien.» Hans bønn ga oss tro på at Gud ville gjøre noe.

To dager senere var legen urolig. «Barnet er veldig lite, men vi gjør vårt beste,» sa hun. 
Babyen var 680 gram da han ble født og lagt i kuvøse. Adventiststudenter som studerte medisin, 
kom og sang for oss sabbats ettermiddag. 

Det var tungt å se et så lite barn med så mange slanger. Vi kunne bare be og synge. Tre dager 
senere var vekten nede på 600 gram. Legen var urolig for en operasjon hun ville gjennomføre for 
å redde barnet. Jeg ba en adventistlege om å be. «Herre, jeg vet ikke om barnet kan overleve. Men 
du utfører mirakler. Hvis det er din vilje, kan du øke hans vekt. La ham bli et vitnesbyrd,» ba han.

Dagen etter hadde barnet lagt på seg 10 gram og fortsatte å legge på seg. Tre måneder senere 
kunne han komme hjem. Da veide han 1,6 kg. En annen lege sa: «Dette skyldes deres bønner. Det 
er Guds hånd.»

Vi kalte ham Neshaun, som er «mirakel» på hebraisk. Vi håper han aldri glemmer at han er et 
mirakel. 

Dette kvartalet vil offeret 13. sabbat bidra til å bygge to kirker i Neelams by Bengaluru. Takk for 
at du vil gi et godt offer. 

Se bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq
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Herrens øyne:  
Bibelens verdensbilde
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Bakgrunnsstoff
Ordsp 15,3; Job 12,7–10; Ef 6,12; Åp 20,5.6; Joh 1,1–14; Mark 12,29–31.

Minnevers
Herrens øyne er alle steder, de våker over onde og gode (Ordsp 15,3).

 

Den polske dikteren Czesław Miłosz skrev et dikt som begynte med tenkte dyr: 
snakkende kaniner og ekorn og lignende. De har «like mye til felles med virkelige 
dyr,» skrev han, «som våre forestillinger om verden har med den virkelige verden.» 
Han avsluttet diktet med: «Tenk på dette, og skjelv.»

«Skjelv» kan være å ta for hardt i, men det er sant at mye av det vi tror om verden, 
kan være helt galt. F.eks. trodde mange av verdens smarteste mennesker i nesten 
2000 år at jorden satt urørlig i sentrum av universet. I dag tror mange av de store 
vitenskapsmenn at mennesket utviklet seg fra det som opprinnelig var en enkel 
livsform. 

Vi er aldri nøytrale når vi betrakter verden. Vi ser den alltid gjennom filtre som 
påvirker vår tolkning og forståelse av det som er og skjer rundt oss. Dette filteret kal
les et verdensbilde, og det er viktig å undervise både unge og eldre medlemmer om 
Bibelens verdensbilde.
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HERRENS ØYNE

En universitetsprofessor i Oxford har en teori om oss, verden og alt rundt oss: ingen
ting er virkelig. Vi er digitale kreasjoner av en rase romvesener med superkraftige 
datamaskiner. 

Det er en interessant teori, men spørsmålet blir: Hva er virkelighetens natur?
Det finnes to brede, mulige svar, selv om bare ett er rasjonelt. Den første er at 

universet – og alt som er i det, også vi – bare er til. Ingenting skapte det, ingenting 
formet det. Det bare er her. Det finnes ingen gud eller guder. Virkeligheten er rent 
materiell, rent naturlig. Som noen sa for 2500 år siden (dette er jo ikke en ny idé): 
Det finnes bare «atomer og tomrom.» 

Det andre synet er at et eller annet guddommelig vesen (eller vesener) skapte 
universet. Det virker mer logisk, mer rasjonelt, mer fornuftig enn tanken om at uni
verset bare er til uten noen forklaring på hvorfor og hvordan. Dette synet innbefatter 
den naturlige verden, verden av «atomer og tomrom», men det er ikke begrenset til 
den. Det peker på en virkelighet som er mye større, dypere og mer mangefasettert 
enn vår tids dominerende ateistiskmaterialistiske syn.

Hva sier disse tekstene om tankene som tas opp i dagens avsnitt? Sal 53,1; Ordsp 
15,3; Joh 3,16; Jes 45,21; Luk 1,26–35.

Sentralt i all kristen utdanning er ikke bare Guds eksistens, men at han er en person
lig Gud som elsker oss og går sammen med oss. Han er en miraklenes Gud som nok 
gjør bruk av naturlovene, men som ikke er bundet av dem og kan bryte dem når han 
vil (som da Jesus ble født av en jomfru). Det er spesielt relevant å undervise om dette 
synet i vår tid fordi så mye av den intellektuelle verden står for det ateistiske og natu
ralistiske verdensbildet og hevder (feilaktig) at den har vitenskapen på sin side. 

Tenk på hvor smalt og begrenset det ateistiske verdensbildet er til forskjell fra 
det bibelske verdensbildet, som omfatter den naturlige verden, men ikke er 
begrenset av den. Hvorfor er Bibelens teistiske verdensbilde mye mer logisk og 
rasjonelt enn det ateistiske alternativet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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LEIBNIZ’ SPØRSMÅL 

For mange år siden stilte tenkeren og forfatteren Gottfried Wilhelm Leibniz det som 
trolig er det mest grunnleggende spørsmålet vi kan stille: «Hvorfor er det noe i stedet 
for ingenting?»

Hvordan besvarer disse tekstene Leibniz’ spørsmål? 1 Mos 1,1; Joh 1,1–4; 2 Mos 
20,8–11; Åp 14,6.7; Job 12,7–10.

Bibelen går ganske enkelt ut fra Guds eksistens. 1 Mos 1,1 starter ikke med en 
mengde logiske argumenter for Guds eksistens. Den forutsetter bare at han er til (se 
også 2 Mos 3,13.14), og med dette som utgangspunkt åpenbares Gud som skaper og 
Bibelen blir en kilde til sannhet.

Læren om skapelsen er også grunnlaget for kristen utdanning. Alt vi tror som 
kristne hviler på læren om skapelsen på seks dager. Bibelen begynte ikke med en 
uttalelse om soning, eller om loven, eller om korset, eller om oppstandelsen, eller om 
Jesu annet komme. 

Nei, den begynte med en uttalelse om Gud som skaper fordi all annen lære ikke 
gir noen mening uten Gud som vår skaper. 

Derfor må et bibelsk verdensbilde understreke betydningen av læren om skapel
sen. Den er også viktig fordi en slik tro har blitt angrepet i vitenskapens navn. Evo
lusjon – milliarder av år med liv som langsomt utvikler seg helt tilfeldig – har nesten 
ødelagt troen på Bibelen for utallige millioner. Det er vanskelig å forestille seg en 
lære som er mer på kant med Bibelen og kristentroen enn evolusjonslæren. Derfor 
er tanken om at vi på en eller annen måte kan få evolusjon til å harmonere med Bi
belens skapelseslære enda verre enn ateistisk evolusjon. Det lar seg ikke gjøre, ikke 
uten at vi gjør Bibelen og kristentroen til latter.

Gud ber oss om å bruke en syvendedel av livet, hver uke, til å huske skapelsen 
på seks dager. Det gjør han ikke når det gjelder noen som helst annen lære. Hva 
burde dette si oss om hvor grunnleggende og viktig troen på skapelsen er for 
vårt verdensbilde?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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BIBELENS VERDENSBILDE

Som sagt i innledningen er det ingen som har et nøytralt syn på verden. F.eks. 
betrakter en ateist regnbuen på himmelen og ser bare et naturfenomen. Den har 
ingen annen betydning enn det mennesker bestemmer seg for å gi den. Men den 
som ser den ut fra et bibelsk verdensbilde, legger merke til mer enn naturfenomenet, 
vannet og lyset som brytes; han ser også en bekreftelse på Guds løfte om ikke å 
ødelegge verden igjen med vann (1 Mos 9,13–16). «Gud viste stor nåde og barmhjer
tighet med sine feilende skapninger da han satte den vakre regnbuen i skyen som 
en garanti for sin pakt med menneskene. Det var Guds hensikt at når barn i senere 
slektledd spurte foreldrene hva den vakre buen over himmelhvelvingen var til for, 
skulle de gjenta historien om storflommen og fortelle barna at Gud selv hadde spent 
buen ut som en forsikring om at vannet aldri mer skulle oversvømme jorden.» – Alfa 
og Omega, bind 1, side 8384 [PP 106].

For syvendedagsadventister er Bibelen trosgrunnlaget. Den gir oss et verdens
bilde, et «filter», som vi skal se og forstå verden gjennom. Skriften legger malen som 
hjelper oss å forstå den virkeligheten vi befinner oss i, som vi er en del av, og som 
ofte forvirrer oss.

Hvilke sannheter finnes i disse tekstene som kan hjelpe oss til en bedre forståelse 
av vår virkelighet? Ef 6,12; Mark 13,7; Rom 5,8; Rom 8,28; Fork 9,5; Åp 20,5.6.

Vi må vi holde fast på Bibelens lære, for dette er Guds åpenbarte sannhet for men
neskene, og den forklarer oss mange ting om verden som vi ellers ikke ville vite eller 
forstå. Derfor må all kristen opplæring være forankret i Guds ord, og all lære i strid 
med det må avvises.

Hva er noen av Bibelens lærepunkter som motsier andre oppfatninger folk har? 
Hva burde denne forskjellen si oss om hvor viktig det er at vi holder oss til Guds 
ord?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TILBE FRELSEREN

Læren om skapelsen er viktig for vår tro, men den står ikke alene, spesielt ikke i NT. 
Den forekommer ofte sammen med frelseslæren. Og det er fordi skapelsen ikke er 
nok i en syndig verden. Vi lever, vi kjemper, vi lider og dør. Og så er vi ikke mer. Er 
det alt?

Derfor er læren om frelsen avgjørende for vårt verdensbilde – og det betyr at 
Jesus Kristus og ham korsfestet og oppstanden står i sentrum for alt vi tror på. 

Les Joh 1,1–14. Hva sier disse tekstene om Jesus, hvem han var og hva han har 
gjort for oss?

Les også den første engels budskap: «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). Legg merke til at 
«evig evangelium» er direkte knyttet til Gud som skaper. Og når det går opp for oss 
at den Gud som skapte oss, er den samme Gud som kom og tok straffen for vår synd 
på seg selv – da er det ikke rart at vi oppfordres til å tilbe ham. Hva skal vi ellers 
gjøre når vi innser hvordan Gud virkelig er?

Derfor må Kristus og ham korsfestet stå i sentrum for alt vi lærer, også om hans 
annet komme, for Kristi første komme holder jo egentlig ikke mål uten hans annet 
komme. Med Skriften kan man si at Kristi første og annet komme er to sider av én 
hendelse – frelsesplanen.

Vi vet at den som skapte alt «som er blitt til» (Joh 1,3), var den som døde på kor-
set for oss. Hvorfor er tilbedelse en helt naturlig respons?

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUDS LOV

I Frankrike debatterte nasjonen for lenge siden spørsmålet om dødsstraff: Burde 
den avskaffes? Talsmenn for å avskaffe den, tok kontakt med den berømte franske 
forfatteren og filosofen Michel Foucault og ba ham skrive en lederartikkel på deres 
vegne. Men han talte ikke bare for avskaffelse av dødsstraffen, men for å avskaffe 
hele fengselssystemet og å la fangene gå fri. 

Hvorfor? For Michel Foucault var alle moralske systemer bare menneskelige 
byggverk, ideer som makthaverne benyttet til å kontrollere massene. Derfor hadde 
disse moralske reglene ingen reell legitimitet.

Det vi ser hos Foucault, er en logisk følge av et problem som ikke er nytt. Moses 
tok det opp for tusenvis av år siden. «Dere skal ikke gjøre slik som vi her i dag. Nå 
gjør hver og en det han selv synes er rett» (5 Mos 12,8; se også Dom 17,6; Ordsp 
12,15). 

Men hvis vi ikke bare bør gjøre det som vi synes er rett – det vil si hvis vi ikke 
er tilstrekkelig rettferdige, hellige og objektive til å vite hva som er moralsk riktig – 
hvordan vet vi da hva vi skal gjøre? Svaret er at Herren, som skapte oss, også ga oss 
en moralsk rettesnor. Vi ser kanskje ikke alltid hva som er rett, men det gjør Gud.

Hva lærer disse tekstene om moralsk oppførsel? 5 Mos 6,5; Mark 12,29–31; Åp 
14,12.

Hvis frelsen skal stå sentralt i vårt verdensbilde, må Guds lov (som vi så forrige uke), 
de ti bud, stå sentralt. For hva er vi frelst fra, om ikke synd, som er lovbrudd (Rom 
3,20)? Evangeliet gir ikke mening uten Guds lov, og det er en grunn til at vi vet at 
loven fremdeles er bindende, selv om den ikke kan frelse oss.

Derfor må all adventistisk undervisning understreke det Ellen White har kalt 
«lovens evige gyldighet» og inkluderer sabbaten. Hvis utdanning skal bidra til å 
gjenreise Guds bilde mest mulig i oss her i livet, må også Guds lov fremholdes i 
lys av Kristi eksempel og som den moralske rettesnoren som viser hva som er rett i 
Guds øyne. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«Sann utdanning tar sikte på å gjenopprette Guds bilde i mennesket.» – Alfa og 
Omega, bind 2, side 181182 [PP 595]. Med denne tanken i mente kan vi se hvorfor et 
riktig verdensbilde er nødvendig for adventistisk undervisning. Som før sagt, utdan
ning behøver ikke å være en god ting. Folk kan bli opplært i tanker og holdninger 
som går mot Bibelens prinsipper. Derfor må vårt utdanningssystem bygge på det 
kristne verdensbildet. Dette betyr at alle generelle felt innen utdanning, vitenskap, 
historie, moral, kultur og enda mer vil bli undervist i tråd med dette perspektivet. 
Som før nevnt: Det finnes ikke noe nøytralt perspektiv, for hele livet, hele virke
ligheten, blir sett gjennom filtrene i ens verdensbilde, enten dette verdensbildet er 
klart gjennomtenkt eller ei. Derfor er det viktig at det bibelske verdensbildet danner 
grunnlaget for all adventistisk opplæring. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvilke eksempler har historien på at hele utdanningssystemer var eller er 

ødeleggende? Hva var noen av disse stedene, hva lærte elevene der, og hva 
kan de lære oss? Hvordan kan vi unngå slik destruktiv påvirkning?

2. I studiet denne uken tok vi opp noen av nøkkelpunktene i vårt verdensbilde: 
Guds eksistens, skapelsen, Bibelen, frelsesplanen og Guds lov. Hvilke andre 
viktige elementer bør være med i en formulering av et kristent verdensbilde?

3. En tenker fra det 18. århundre skrev en gang: «O samvittighet! Samvittighet! 
Du guddommelige instinkt, du trygge veileder for et uvitende og avgrenset, 
men intelligent og fritt vesen – du ufeilbarlige dommer av godt og ondt som 
får mennesket til å ligne guddommen.» Hva er rett eller galt med dette synet?

4. Se på denne uttalelsen igjen: «Sann utdanning tar sikte på å gjenopprette 
Guds bilde i mennesket.» Hva menes med det? Hvordan viser dette oss hvor-
for adventistisk opplæring må være annerledes enn mye av det verden ser på 
som utdanning? 
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HELBREDET AV GUD
Sandeep P. Kolkar (35) og Ramya (29) og Aayush (7)

En lærer hadde hørt et helseseminar som et adventistpar holdt på skolen hennes, og hun snak-
ket med dem etter møtet. “Svigermor har store problemer med ryggen,” sa hun. “Kan dere 

hjelpe henne?”
Sandeep og Ramya ble med Aisha til svigermorens hus. De var nettopp ferdig med sin 

medisinutdannelse og ville holde seminarer for å hjelpe folk til å ta vare på helsen med naturlige 
legemidler.

Svigermor Shubhangi var sengeliggende. Hun hadde brukt mye penger på medisiner, men 
ingenting hjalp. Nå kunne hun verken stå eller gå, og hun bodde alene etter at sønnens familie 
flyttet ut fordi de ble trett av å passe henne.

Sandeep så gjennom svigermorens legedokumenter, og Ramya gransket vesken med medisin-
flaskene. De var nyutdannet og visste ikke hva de skulle gjøre. De hadde aldri prøvd naturmedisin 
på et så vanskelig tilfelle. Så de ba til Gud.

Sandeep spurte Shubhangi om hun ville være med på å kutte ut medisinene i fem dager. Ja, sa 
hun. Ramya ga henne vannterapi og massasje morgen og kveld, og hun laget rå grønnsaksaft til 
måltidene.

Den tredje dagen sto Shubhangi opp og gikk for første gang på tre måneder. “Min sønn og dat-
ter etterlot meg for å dø,” sa hun. “Bare be til Gud, så sender han dem tilbake,” sa Sandeep.

Shubhangi var ikke kristen. Hun bodde i et ikke-kristent strøk, og naboene ville lage trøbbel 
for henne hvis de så en bibel. Sandeep ba og ga henne en bibel på hennes eget språk. “Les en 
side om dagen og be til Jesus,” sa han. “Han vil sørge for at din sønn, svigerdatter og barnebarnet 
kommer tilbake.”

Etter fem dagers behandling var hun smertefri og frisk som en fisk. Ti dager senere ringte hun 
Sandeep. Sønnen og familien var ennå ikke kommet tilbake. “Fortsett å be, så vil Gud gjøre et 
mirakel,” sa Sandeep.

Tre dager senere fikk Sandeep en SMS fra svigerdatteren: “Nå bor jeg hos svigermor,” skrev 
hun.

Svigermoren leser fremdeles i Bibelen og ber. “Hun var vår første pasient,” sa Sandeep. “Vi 
visste ikke hva vi skulle gjøre. Studiene hadde gitt oss grunnlaget. Men Gud ledet. Det er virkelig 
et under.”

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge to kirker i Bengaluru, ikke langt fra der Sandeep og 
Ramya bor sammen med 7 år gamle Aayush. Takk for at du planlegger et godt offer.

Se Sandeep og familien på YouTube: bit.ly/Sandeep-Kolkar
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Jesus som mesterlærer
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Bakgrunnsstoff
Hebr 1,1–4; 2 Kor 4,1–6; Joh 1,14.18; 14,1–14; Fil 2,1–11; 2 Kor 5,16–21.

Minnevers
For Gud, som sa: ‘Lys skal stråle fram fra mørket’, han har også latt lyset 
skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt 
skal lyse fram (2 Kor 4,6). 

Billy Graham forteller om da han besøkte soldater på et feltsykehus sammen med 
generalen deres. En ung soldat «var så ille tilredt at han lå med hodet ned på en 
benk av lerret og stål.» En lege hvisket til Graham: «Jeg tviler på om han noen gang 
kommer til å gå igjen.» Soldaten sa til generalen: «Sir, . . . Jeg sloss for deg, men jeg 
har aldri sett deg. Kan jeg få se ansiktet ditt?» Generalen gikk ned på kne, gled inn 
under benken og snakket med soldaten. Mens Graham så på, falt en tåre fra soldaten 
ned på generalens kinn. 

Da Jesu ble født, var menneskeheten ille tilredt og trengte å få et syn på Gud som 
kunne helbrede. Det er som om mennesket tryglet: «Gud, kan vi få se ansiktet ditt?» 
Da han sendte sin Sønn til vår verden, sendte Faderen mesterlæreren på et oppdrag: 
å vise menneskeheten sitt ansikt. Siden har vi hatt privilegiet av å se «kunnskapen 
om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt» (2 Kor 4,6). 

Hva kan vi lære når vi ser mesterlæreren ta veien til jorden?
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ÅPENBARE FADEREN 

Hva er det viktigste vi får høre om Jesus i begynnelsen av Hebreerbrevet? (Hebr 
1,1–4).

NTs forfattere legger ofte vekt på dette: Jesus kom for å vise oss hvem Faderen er. 
Før den tid kom Guds åpenbaring stykkevis og delt gjennom profetene, men i Jesus 
har den endelige og fulle åpenbaringen av Gud kommet. 

I Jesus har vi «utstrålingen av Guds herlighet» (Hebr 1,3). Som syndere ville vi 
ikke tåle å se Guds herlighet. Som Guds Sønn gjenspeiler Jesus denne herligheten. 
Den er dempet i hans menneskehet, slik at vi kan se den og forstå hvordan Gud er. 

Jesus er også «bildet av hans vesen» (Hebr 1,3). Ordet som er brukt, charaktēr, 
brukes iblant om det avtrykket som et segl gir i voks eller bildet som fremstilles på 
en mynt. Så Jesus er det nøyaktige avtrykket av Guds vesen. 

Hvis vi vil kjenne Faderen, må vi lytte til hva mesterlæreren sier om ham. Og vi 
må også betrakte mesterlæreren. Vi ser Faderen i Sønnen. 

Sammenlign Hebr 1,1–4 med 2 Kor 4,1–6. Hvem er Jesus i 2 Kor 4,1–6, og hva lærer 
vi av ham?

Paulus og vennene hans prøver å gjenspeile Jesu undervisning om Faderen. Som 
«Guds bilde» (2 Kor 4,4) ga Jesus oss kunnskap om Gud Faderen. Slik unngår også 
Paulus bedrag og forvrengning av Guds ord og fremlegger i stedet sannheten tydelig 
(2 Kor 4,2). 

Akkurat som Gud brukte lys for å fordrive mørket ved skapelsen, har han gitt oss 
Jesus til å fordrive falske opplysninger om ham og åpenbare sannheten om Gud. Det 
er i «Jesu ansikt» vi får den klareste kunnskapen om Gud (2 Kor 4,6). 

Jesus gjenspeilte Faderen. Det er vi også kalt til å gjøre siden vi, hans barn, er 
kalt til å «ha Gud som forbilde» (Ef 5,1). Hva betyr dette, og hva kan Jesus lære 
oss om å «ha Gud som forbilde»?

__________________________________________________________________________________________________________________
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Å ÅPENBARE FADEREN (FORTS.) 

I prologen til evangeliet (Joh 1,1–18) skriver Johannes om Jesus som det evige 
«Ordet». Det er ikke noe forsiktig ved Johannes’ ord om Jesus. Han var til før verden 
ble til – faktisk fra evighet. Ja, det var Jesus som skapte (Joh 1,2.3). Han er «mennes
kenes lys» (Joh 1,4), han er Ordet som kom til verden og «lyser for hvert menneske» 
(Joh 1,9). 

Hva er resultatet av at Kristus ble et menneske? Hvilket lys kom han med, han som 
var Ordet? Hva kvalifiserer ham til å gjøre det? Joh 1,14.18.

«Lyset viste seg da verdens mørke var dypest ... Det fantes bare ett håp for mennes
kene ... at verden igjen skulle komme til å kjenne Gud. 

 Kristus kom for å gjeninnføre denne kunnskapen. Han kom for å fortelle sannhe
ten om Gud der mennesker som hevdet å kjenne ham, hadde gitt verden et vrenge
bilde av ham. Han kom for å åpenbare sin lovs sanne vesen og i sitt eget liv åpenbare 
skjønnheten i et hellig liv.» – Utdanning for livet, side 4043 [Ed 7476]. 

Alt Jesus gjorde hadde ett eneste formål: «å åpenbare Gud så mennesket kan få et 
rikere liv.» – Utdanning for livet, side 45 [Ed 82].

Jesus sier: «Den som har sett meg, har sett Far» (Joh 14,9). I hvilken sammenheng 
sa han det? Hvorfor sa han det? Joh 14,1–14.

Det er lett å kritisere Filip for hans ord (Joh 14,8). Etter flere år sammen med Jesus 
har han fremdeles ikke fattet det vesentlige ved inkarnasjonen – at Jesus kom for å 
vise oss Faderen. Dagens lærere kan kanskje trøste seg med at en av mesterlærerens 
elever gjorde det så dårlig! Men Filips ord er nok ikke bevart for at vi skal kritisere 
ham, men heller for at vi skal granske oss selv. Hvor lenge har vi levd med Jesus? Og 
har vi forstått ham bedre enn Filip? «Den som har sett meg, har sett Far.» 

__________________________________________________________________________________________________________________
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Å LESE MESTERLÆRERENS TANKER 

Hva bekymret Paulus ved menigheten i Filippi? Fil 2,1–4; Fil 4,2.3.

Fil 2,111 er en av de dypeste tekstene i hele Bibelen. Den tar opp Kristi foruteksis
tens, hans guddom, inkarnasjon, menneskelige natur og at han aksepterte døden på 
korset. Den beskriver den lange veien fra himmelen til Golgata (Fil 2,5–8). Og den 
viser hvordan Jesus blir gjenstand for universell tilbedelse (Fil 2,9–11). Mye sannhet 
er pakket inn i disse versene.

Hvordan innledes Fil 2,5–11? Hvilke av hendelsene i Jesu liv tror du han forventer at 
de troende skal avspeile? Fil 2,6–11.

Paulus håper at de kristne i Filippi, som kunne være noen kranglefanter, vil lære av 
Jesus og hans inkarnasjon. Hvis Jesus kunne ta «tjenerskikkelse og ble mennesker 
lik» (Fil 2,7) – og til og med underkaste seg korsfestelse, da må vel de kunne under
kaste seg hverandre i kjærlighet?

Vi blir minnet om at vi har mye å lære av mesterlæreren. Vi lærer av hans under
visning her på jorden. Vi lærer av miraklene hans og hvordan han var mot andre. Vi 
kan prøve å forme vårt forhold til andre etter hans forbilde og dvele ved hans villig
het til å bytte himmelen mot krybben. 

Verden vil altfor ofte ha oss til å opphøye oss selv og skryte av våre prestasjoner. 
Krybben i Betlehem og Jesu undervisning lærer oss noe annet – vi lærer ikke hans 
vei ved å opphøye oss selv, men ved å ydmyke oss for Gud og være tjenere for andre. 

Hvilken situasjon står du overfor der din du kan få en stor mulighet til å gjen-
speile Kristus for andre ved å vise ydmykhet? 



MESTERLÆREREN OG FORSONINGEN 

Menneskelige relasjoner bryter lett sammen. Vi blir fremmede for hverandre. Den 
som en gang var en nær venn, blir over tid en vi mistror. Men et ødelagt forhold kan 
repareres. Når det skjer, opplever vi forsoningens mirakel. Få ting er bedre. 

Hvordan kan forsoning sies å stå sentralt i Kristi inkarnasjon og hans rolle som 
mesterlærer? 2 Kor 5,16–21.

Vi føler oss velsignet når forholdet til en annen blir gjenopprettet, men hvor stort er 
det ikke at vi er forsonet med Gud? I 2 Kor 5,16–21 er Paulus tydelig på hvem som 
utfører forsoningen – Gud Faderen har tatt initiativet til å reparere vårt ødelagte for
hold til ham. Og han har gjort dette forsoningsarbeidet «ved Kristus». «Det var Gud 
som i Kristus forsonte verden med seg selv» (2 Kor 5,18.19).

Men vi skal ikke bare nyte forsoningen. Vi skal lære av mesterlæreren. I sin 
inkarnasjon deltok Jesus i forsoningsarbeidet. Og vi blir også bedt om å bidra til 
det. Gud har forsonet oss med seg selv ved Kristus. Og sammen med Paulus får vi 
«forsoningens tjeneste» (2 Kor 5,18). 

Kol 1,15–20 er en annen av de store tekstene om Kristi inkarnasjon. Den første 
delen av avsnittet (som ofte oppfattes som en salme) tar opp Kristi rolle i skapelsen 
(Kol 1,15–17), mens den siste halvdelen fokuserer på hans rolle i gjenløsningen (Kol 
1,18–20). Ved Kristi rolle som skaper og gjenløser forsoner Gud alle ting med seg 
selv. Det forsoningsverket som Gud utfører ved Kristus, er av kosmiske dimensjoner 
og gjelder alt «det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred 
ved hans blod på korset» (Kol 1,20).

Vi kan aldri leve opp til det kosmiske omfanget mesterlærerens arbeid som for
soner, men vi oppfordres til å ta del i «forsoningens tjeneste» der vi er (2 Kor 5,18). 
Kanskje var det dette Jesus tenkte da han ba: «Som du har sendt meg til verden, har 
jeg sendt dem til verden»? (Joh 17,18).

Hvordan kan vi i praksis gjenspeile Guds rolle som forsoner? Altså: I hvilken si-
tuasjon her og nå kan du hjelpe andre med å bli forsonet med hverandre? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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MESTERLÆRERENS FØRSTE ELEVER 

Det ene øyeblikket er de en gjeng ordinære gjetere med en saueflokk utenfor en 
småby. I det neste øyeblikket blir de gjenstand for et besøk av engler med store nyhe
ter. Etter synet oppsøker de barnet som englene fortalte om. 

Tenk deg at du står sammen med hyrdene og betrakter krybben. Hva ser du? Luk 
2,8–20. 

Vi må beundre mesterlærerens første elever – Josef og Maria og hyrdene. De fattigs
lige forholdene ved Jesu fødsel gir ikke noe tegn om inkarnasjonens storhet – at Gud 
har blitt ett med menneskeheten i dette barnet. Men takket være drømmer og engler 
kan hans første elever se ut over det ytre ved Jesu fødsel. Gjeterne forteller andre 
hvem spedbarnet er: «en frelser» og «Messias, Herren» (Luk 2,11; se også Luk 2,17). 

Hvordan svarer vismennene på nyheten om Jesu fødsel? Hvordan reagerer Herodes? 
Matt 2,1–12.

Han har ennå ikke fortalt sin første lignelse eller utført sitt første mirakel, men 
mesterlæreren er verdig å bli tilbedt for den han er. For virkelig å verdsette Jesu 
undervisning senere, må vi gjøre som de vise menn og tilbe mesterlæreren. Vi beun
drer hans lære, men han er mer enn en stor lærer. Han er Gud som har kommet for å 
bo hos menneskene. Kristen opplæring er forankret i tilbedelsen av Kristus.

Sammen med vise menn, gjetere og engler er vi kalt til å tilbe Kristus, den ny
fødte kongen, og til å se Gud selv i spedbarnet Jesus. 

Tenk på hva Jesu inkarnasjon sier om Guds karakter. Han skapte universet, som 
er så stort at vi ikke kan forstå det, og denne Gud «fornedret seg selv» ved å 
bli menneske, levde som en av oss, døde på korset og bar straffen for vår synd. 
Hvorfor er dette godt nytt?

__________________________________________________________________________________________________________________
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Til ettertanke 

Les «Læreren fra Gud», kap. 8 i Utdanning for livet, fra s. 41 [Ed 7383].

«All sann utdanning finner sitt midtpunkt i læreren som var sendt fra Gud. Frelseren 
taler like mye om dette arbeidet i vår tid som det han grunnla da han gikk omkring 
på jorden, når han sier: 

‘Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden’ (Åp 21,6).
Når vi står overfor en slik lærer, en slik sjanse til å lære av Gud, da er det mer enn 

tåpelig å prøve å få seg en utdanning uten ham. 
For se, han sier fortsatt: ‘Den som tørster, la ham komme til meg og drikke!’ (Joh 

7,37.38).» – Utdanning for livet, side 45 [Ed 83]. 
«Kjære lærere, ... Dere vil finne den viktigste forberedelsen for deres arbeid i Jesu 

ord, liv og metoder, han som er den største læreren av alle. Her finner dere det sanne 
idealet. Betrakt det, dvel ved det til den store lærerens Ånd helt fyller hjertet og livet.

Når dere ser «Herrens herlighet som i et speil», vil dere bli «forvandlet til det 
samme bilde» (2 Kor 3,18). 

Prøv å gjenspeile ham. Det er hemmeligheten som vil gi dere innflytelse over 
elevene.» – Utdanning for livet, side 153 [Ed 282].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvilke verdier og handlinger er viktige for kristne lærere og elever som vil 

lære av mesterlærerens inkarnasjon?

2. Foreldre og lærere bør gjenspeile Guds karakter slik den er åpenbart i Jesu 
inkarnasjon. Hva skal vi gjøre når vi kommer til kort? 

3. Snakk om spørsmålet på slutten av torsdagens avsnitt. Hva lærer Jesu fødsel, 
liv og død oss om Guds karakter? Hvilken trøst finner vi i dette, spesielt når 
prøvelsene er store? 
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TO UFORGLEMMELIGE DRØMMER
Ramshi Ravi Chandra (32), India

Som ung kvinne ble jeg tiltrukket av en kristen livsstil. Jeg forelsket meg i en adventist som het 
Ravi og overga meg til Jesus før vi ble gift. 

Vi var lykkelige i tre måneder før jeg ble syk. Plutselig fikk jeg besvimelsesanfall midt på 
dagen. Foreldrene mine trodde det var djevler som mislikte at jeg ble kristen. Men far sa jeg burde 
få en adventistpastor til å be for meg. 

Pastoren ba: “Herre, hvis du vil at hun skal fortsette sitt liv som kristen, så bruk henne i din 
tjeneste og fjern alle sataniske krefter fra henne.”

Den natten fikk jeg en drøm. Noen menn i svart sto rundt meg. En var høyere enn de andre, og 
han ropte mot meg. En annen grep hånden min og pekte på den høye. “Hvorfor ble du adventist? 
Dette er din gud, ikke Jesus.” Den høye var rasende. Jeg gråt og våget ikke å se på ham.

Snart kom en i hvitt og la hånden på skulderen min. Jeg så ikke ansiktet, bare klærne, men jeg 
kjente hånden hans. “Ikke vær redd, jeg er med deg,” sa han mildt. Han pekte på den høye i svart 
og sa: “Nå kan du se ansiktet hans.” Jeg så på ham. Ansiktet var hardt og fordreid av raseri.

Neste morgen fortalte Ravi og jeg pastoren om drømmen. “Det var Herren Jesus som la hån-
den på skulderen din,” sa han. Vi ba, og fra den dagen av var det slutt på besvimelsesanfallene.

Jeg hadde overgitt meg til Jesus, men jeg gikk til religiøse fester med familien min og syntes 
ikke sabbaten var viktig. Men etter drømmen begynte pastoren og min mann å be for meg. Jeg 
forandret meg gradvis.

Så fikk jeg enda en drøm. En mild stemme sa: “Synd ikke. Snart skal du frem i dommen.” Jeg 
var ikke redd, selv om ordene forbløffet meg. Jeg fortalte min mann om drømmen. “Det må være 
Den hellige ånd,” sa han. “Satan snakker aldri om dom. Vær forsiktig.”

Etter drømmen gransket jeg livet mitt. Med Guds hjelp ble jeg mindre sta. Jeg ba mye mer om 
hjelp til seier over fristelser. Min mann og jeg ba mer sammen, og jeg ble med på misjonsarbeid. 
I dag har vi to gutter på ti og seks år. Jeg er glad for at to kolleger på jobben ønsker å komme i 
kirken.  

Jeg takker Gud for de to drømmene. De fikk meg til å skjønne at Jesus alltid er med meg, og 
jeg overga alt til ham.

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge to kirker i Bengaluru. Takk for at du planlegger et godt 
offer.

Se Rashmi på YouTube: bit.ly/Rashmi-Chandra



7. novemberStudium 6

Bakgrunnsstoff
1 Mos 3,1–11; Rom 5,11–19; 1 Mos 28,10–17; Joh 1,1–14; Matt 15,21–28; Mark 
10,46–52.

Minnevers
Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og 
han fulgte Jesus på veien (Mark 10,52).

Vi har vel alle skjemmet oss? Har vi ikke gjort ting det gjør vondt å tenke på, og som 
vi ville synes var fryktelig om andre visste om? Slik er det nok for alle. 

Tenk deg hvordan det var å være Adam og Eva etter at de spiste av det forbudte 
treet. Eller for Jakob da han lurte faren og måtte rømme for broren sin. Hvordan sov 
han den natten? Tenk deg at du var kvinnen som ble «grepet på fersk gjerning» i 
ekteskapsbrudd (Joh 8,4). David var ikke noe bedre, og i Sal 32 tilsto han hvordan 
det hadde vært.

Dette er en av grunnene til at evangeliet er universelt og Jesus døde for alle men
nesker. Mye er forskjellig, men vi har én ting felles: vår syndighet.

Derfor må sann kristen opplæring peke på den eneste løsningen på vår situasjon. 
Denne uken skal vi se på løsningen: mesterlæreren.

Flere lærdommer fra 
mesterlæreren
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I STEDET FOR Å GJEMME SEG 

Les 1 Mos 3,1–11. Hvorfor sa Gud: «Hvor er du?»

Fortellinger om syndefallet kaller ofte frukten et eple. Men det står ikke det. Det 
var ganske enkelt «frukten på treet» (1 Mos 3,3). Typen frukt spiller ingen rolle. Å 
spise av treet var forbudt fordi treet sto for noe: fristelsen til å skyve Gud til side og 
si: «Jeg kan være målestokken for mitt liv. Jeg kan være Gud for meg selv. Jeg har 
myndighet over Guds ord.»

Og da slangen fikk Adam og Eva til å spise av frukten, kom livet ut av kurs. Og 
da de merket at Gud var like ved, prøvde de å gjemme seg «blant trærne i hagen» (1 
Mos 3,8). 

Tenk at Gud spurte hvor de var! Gud visste da hvor de var. Kanskje stilte han 
spørsmålet for å hjelpe Adam og Eva til å innse hva de gjorde – gjemte seg – etter 
det de hadde gjort. Det vil si at han hjalp dem å se resultatene av deres handlinger. 

Les Rom 5,11–19, der Paulus kobler det Adam gjorde i Edens hage med det Jesus 
gjorde på korset. Hva burde dette si oss om at Jesus kom for å rette opp det Adam 
hadde gjort?

Man kan si at frelsesplanen er Guds svar på Adam og Evas svar. De gjemte seg for 
Gud fordi de skammet seg og følte skyld, og Gud kom for å redde dem. Slik har vi 
også oppført oss, og Jesus har kommet for å redde oss. Derfor kan spørsmålet: «Hvor 
er du?» også rettes til oss: Hvor står du med din synd og skyld i forholdet til Jesus og 
det han har gjort for å redde deg? 

Kristen opplæring må understreke at vår naturlige tilstand er å skjule oss for 
Gud, og deretter peke på Jesus som løsningen. Hvorfor?
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PÅ RØMMEN

Les 1 Mos 28,10–17. Hva er sammenhengen i denne historien, og hva lærer den 
oss om Guds nåde mot dem som er på flukt fra sin synd? 

Med mors hjelp hadde Jakob begått et forferdelig bedrag, og nå må han bøte for det. 
Broren er rasende, så han flykter til onkelen i Haran. Alt er mørkt og skremmende.

En dag trasker Jakob inn i skumringen og mørket. Han er ute i det store intet, uten 
tak over hodet. Der legger han hodet på en stein og sovner. Men så får han en drøm. 
I drømmen ser han stigen som hviler på bakken og strekker seg til himmelen. Engler 
går opp og ned på den.

Så hører han en stemme: «Jeg er Herren, din far Abrahams og Isaks Gud.» Stem
men gjentar løfter som Jakob kjenner hjemmefra. Du får mange etterkommere. De 
skal være en velsignelse for alle jordens familier. Stemmen fortsetter: «Jeg vil være 
med deg og bevare deg overalt hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For 
jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovet deg» (1 Mos 28,15).

Ellen G. White skrev om da Paulus mye senere «ser for seg stigen i Jakobs drøm. 
Den forestiller Kristus, som har knyttet jorden til himmelen og forent vanlige men
nesker med en evig Gud. Hans tro styrkes når han tenker på patriarkene og profe
tene. De stolte på ham som også hadde vært hans styrke og trøst, og som han nå er i 
ferd med å gi sitt liv for.» – Alfa og Omega, bind 6, side 351 [AA 512].

Jakob våkner og sier til seg selv: «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg 
visste det ikke!» (1 Mos 28,16). Det som skjedde her, er ærefryktinngytende. Han 
kommer aldri til å glemme stedet, og han gir det et navn. Så lover han Gud livslang 
troskap.

Hva kan denne historien lære oss om hvordan Gud i Kristus prøver å nå oss til 
tross for vår synd? Hvorfor må kristen opplæring ha dette prinsippet for øye?
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RABBI JESUS

Ingen innledning til et kapittel i NT er mer kjent enn dette: «I begynnelsen var 
Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud» (Joh 1,1). Og vi kommer snart til det 
uforglemmelige verset: «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så 
hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og 
sannhet» (Joh 1,14).

Les Joh 1,1–14. Hva sies det om hvem Jesus var og hva han utrettet? Hva burde 
dette si oss om Jesus som det store eksemplet på en lærer?

Den samme Gud som snakket med Adam og Eva i hagen, og med Jakob midt ute 
i ingenmannsland, viser seg nå som en person. NT lærer at Gud ble personifisert i 
Jesus. Gjennom ham kan vi lære om Guds vilje og Guds veier, for Jesus var Gud. 

Kapitlet forteller at døperen Johannes var en så overbevisende forkynner at til og 
med religiøse ledere fra Jerusalem mistenkte at han kunne være en spesiell skik
kelse. Men han forberedte veien for en som var større enn ham selv. En helt spesiell 
person var i ferd med å stå frem, og døperen følte seg ikke «verdig til å løse sandal
remmen for» ham (Joh 1,27). 

Dagen etter så han Jesus og erklærte at han var «Guds Sønn». Den dagen og 
dagen etter kalte han Jesus «Guds lam». 

Og to av døperens disipler bestemmer seg for å følge Jesus. Og når han spør hva 
de leter etter, kaller de ham «rabbi», som betyr lærer (Joh 1,38).

Jesus er en lærer, verden har aldri sett en lærer som ham, for han er også Gud. 
Gud kom som et menneske, en rabbiner eller lærer. Ikke rart at Ellen White kalte 
Jesus «den største læreren verden noensinne har sett.» – Signs of the Times, 10. juni 
1886. Denne læreren var jo Gud.

I lys av hvem Jesus var, er det vel rimelig å la ham vise oss de beste måtene å 
lære fra seg åndelig sannhet på? Hva kan Jesus lære oss om at ikke bare det vi 
sier, er viktig, men også det vi gjør?
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EN KVINNE SVARER

Jesus er mesterlæreren. Guds sinn skinner gjennom i hans lære, og også i hans liv. 
En av NTs historier viser at når noen snakker tilbake til Jesus, lytter han.

Les historien om Jesu møte med en hedensk (eller «kanaanittisk») kvinne fra landet 
rundt Tyrus og Sidon (Matt 15,21–28; Mark 7,24–30). Legg merke til hvor utålmo-
dige disiplene er, og at til og med Jesus ser ut til å ville avvise henne. Hva synes du 
om kvinnens frimodighet? Hva lærer historien oss om måten Jesus underviste på?

Jesus var i nærheten av Tyrus og Sidon, der det var mange fremmede og etniske 
spenninger i rikt mål. De gresktalende i byene så ned på jødiske bønder, og jødiske 
bønder gjorde gjengjeld. 

Ikke lenge før hadde Herodes henrettet døperen Johannes. Men Jesus og Johannes 
hadde mye felles, og henrettelsen var illevarslende. Jesus merket den faren han sto 
overfor. 

Han gikk inn i et hus, og Markus sier at han håpet at ingen fikk vite at han var der 
(Mark 7,24). Men kvinnen fant ham. 

På den tiden og på dette stedet hadde kvinner ingen rett til å hevde seg. Kvinnen 
tilhørte også en kultur og etnisk gruppe som jødene ikke hadde noe til overs for, og 
det var et ekstra handikap for henne.

Men datteren hennes var syk. Hun trengte hjelp og fortsatte å be om det.
Jesus avviste henne: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene,» 

sa han (Matt 15,26). Ordene kunne ha virket sårende.
Men så skjedde noe bemerkelsesverdig. Hun svarte ham. Hunder, det hadde hun 

greie på – i motsetning til jødene, som ikke ville ha dem som kjæledyr: «Det er sant, 
Herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne 
deres» (Matt 15,27).

Den satt! Ingen kunne motsi henne. Og Jesus helbreder barnet.

«Det skal bli som du vil» (Matt 15,28). Hvordan forstår vi dette? Hvordan reage-
rer vi når ting ikke skjer slik vi ønsker?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 2 0 53

TorsdagStudium 6  /  7. november

EN ELEV SOM FATTER POENGET

Jesus og disiplene hadde vendt nesen mot Jerusalem. Herodes hadde vært urolig for 
døperen Johannes, og nå var myndighetene urolige for Jesus. Blant tilhengerne hans 
var fattige og andre utsatte mennesker med et desperat håp om forandring.

Jesus ville gi folk håp. Men nå var han sikker på at de mektige og privilegerte 
ville gjøre alt for å forpurre hans oppdrag. De ville ikke at han skulle lykkes. 

Disiplene var derimot ivrige etter å støtte Jesus. Men samtidig virket de forvirret, 
eller blinde. Mesterlæreren utfordrer elevene sine til å se ting som er vanskelig for 
dem å se. På mange måter var de fortsatt åndelig blinde for det som virkelig betydde 
noe (se Mark 8,3133.37). 

Alt dette er bakgrunnsstoff for Jesu møte med én som faktisk ser. 

Les historien om da Jesus helbredet den blinde tiggeren Bartimeus (se Mark 
10,46–52.) Legg merke til Jesu barmhjertighet. Tenk så på hvordan den blindes 
ønske om å se, fører til beslutningen om å følge Jesus på veien til Jerusalem. Tror du 
Markus tegner en kontrast mellom Bartimeus og de andre disiplene? Hvordan kas-
ter historien lys over hva det betyr for deg å være lydhør overfor mesterlæreren? 

Bartimeus hadde ønsket å se krøllene i et spedbarns hår og hvetens farge om høsten. 
Men å se er mer enn bare fysisk syn. Historien handler om åndelig syn. Den sier noe 
om å fatte hva mesterlæreren er og vil. Fysisk syn er én ting. Det er viktig, og Jesus 
vet det. Men han vet også at enhvers dypeste ønske er et nytt og bedre liv. 

Les Hebr 5,12–14. Hva sier disse versene om sann utdanning?
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Til ettertanke 

Les «Kjennemerker på et Guds barn» i Veien til Kristus, side 65–76 [SC 57–66]. 

Når vi sier ja til mesterlæreren, vil vi lengte «etter å bære hans bilde, være preget av 
hans ånd, gjøre hans vilje og være ham til glede i alle ting.» – Veien til Kristus, side 
67 [SC 58]. «Plikten blir en lyst» når vi er sammen med Jesus.» – Veien til Kristus, 
side 68 [SC 59]. Les Matt 5–7. Dette er Bergprekenen, et av de store sammendragene 
av det mesterlæreren ville at elevene hans skulle vite, og hovedtanken bak det riket 
han kom for å opprette. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Slik Gud talte til Adam og Eva, og også Jakob, slik taler Jesus til oss. Han taler 

til våre lengsler og får oss (som han gjorde med Bartimeus) til å tenke over 
hvem vi er og hvor vi skal. Tenk så på hvordan vi lærer barna våre og hveran-
dre om Bibelen. Hva er forskjellen på middelmådig bibelundervisning og den 
som gjør en forskjell i folks liv?

2. Er spørsmålet om hvor du er på din livsreise et rent privat anliggende, eller 
kan det hjelpe å snakke med noen om det? Hvordan antyder tanken om kirken 
som «Kristi legeme» (1 Kor 12,27) at det å snakke med andre kan hjelpe deg 
å forstå hva Jesus vil du skal vite?

3. På torsdag så vi at straks Bartimeus kunne se og ikke lenger var fysisk og 
åndelig blind – fulgte han Jesus på veien til Jerusalem. På veien fikk han hver 
dag del i Jesu lære. Vi kan nok gå ut fra at han ønsket å bære Jesu bilde, få 
hans ånd, gjøre hans vilje. Hvorfor burde det være en «lyst», slik Veien til 
Kristus uttrykker det, å følge en rettesnor som er så krevende som den Jesus 
la frem i Bergprekenen? 

4. Bruk litt mer tid på det siste spørsmålet i torsdagens avsnitt. Hvordan lærer 
vi å skille mellom godt og ondt? Hvordan kan vi vite hva som er godt og hva 
som er ondt? Og hvorfor er det vi gjør med denne kunnskapen kanskje enda 
viktigere enn å ha kunnskapen?
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REDDET FRA BRØNNEN
Sheelamma Dorairaj (66), India

Sheelammas mann fikk magesmerter og døde 30 år gammel. Enken var 20 år og bodde i Bel-
lary, 300 km nord for Bengaluru sammen med sin fem år gamle sønn. Hun var nedfor og tok 

av seg smykkene og ga dem til søsteren. “Jeg skal besøke noen,” sa hun. “Pass på sønnen min til 
jeg kommer hjem.”

Hun tenkte ikke å komme tilbake. Hun gikk til nabolandsbyen og hoppet ned i en dyp brønn 
i håp om å drukne. Men noen kom for å hente vann og så henne ligge der. De fikk henne opp i 
en fart, tente bål og tok på henne tørre klær. De hadde sett henne før, og nå fikk hun gjennomgå: 
“Hvorfor gjorde du dette? Du kunne ha tatt livet av deg i din egen landsby. Hvorfor begå selv-
mord når du har en sønn? Er du fattig, kan du tigge.”

De geleidet henne hjem til søsteren. Men Sheelamma ville ikke være der. Hun ville begynne et 
nytt liv. Etter en måned tok hun toget til Bengaluru sammen med sønnen. Men hun kjente ingen 
der. Da folk på stasjonen så henne, sa de hun skulle reise hjem. “Du er ung. Du har en liten unge. 
Bengaluru er ikke noe trygt sted for deg.”

“Jeg vil ikke hjem igjen,” sa Sheelamma. En drosje kjørte henne gratis til en katedral. Der satt 
hun og gråt og ba til gudene. Plutselig så hun et postkort med bilde av Jesus på bakken. Hun var 
ikke kristen, men hun så det var Jesus. “Du må hjelpe meg,” sa hun til kortet.

En kvinne kom forbi og spurte hvorfor hun gråt. Da hun fikk høre historien hennes, tok hun 
Sheelamma med hjem og hjalp henne å finne deltidsjobb som husholder. En av dem hun gjorde 
rent for, var pastor i adventistkirken, og de ble fort venner.

“Kan du lese og skrive?” spurte han. Det ble til at han lærte henne alfabetet. Hun begynte å 
lese i Bibelen og gå i kirken på sabbaten. Snart tok hun imot Jesus.

Da pastoren flyttet, hjalp en annen pastor henne å finne en jobb på Spencer Road Seventh-day 
Adventist School. Der arbeidet hun i 34 år før hun pensjonerte seg i 2004.

“Jeg er så glad,” sa Sheelamma. “Jeg kom fra ingen steds, og Gud viste meg hvor jeg skulle da 
han førte meg til kirken. Jeg takker Gud for at han har velsignet meg. Jeg har det godt på grunn av 
ham.”

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge en ny kirke for adventistmenigheten i Central Kannada 
i Bengaluru i India. Takk for at du vil gi et godt offer 13. sabbat.

Se Sheelamma på YouTube: bit.ly/Sheelamma-Dorairaj.



14. novemberStudium 7

Bakgrunnsstoff
Dan 3; Åp 14,6–12; Sal 78,1–17; Joh 4,7–26; 1 Krøn 16,1–36; Mark 7,1–13.

Minnevers
Gi Herren den ære hans navn skal ha. Kom fram for ham med gaver. Bøy dere 
for Herren i hellig prakt! (1 Krøn 16,29).

Tilbedelse er en del av det å være menneske. Vi ble skapt til å tilbe Herren fordi vi 
elsker ham og vet han er verdig vår tilbedelse. Slik tilbedelse må ha vært ganske lett 
før syndefallet, da menneskene møtte Gud ansikt til ansikt i et fullkomment skaper
verk, uten død og ødeleggelse.

Vi har fremdeles behovet for å tilbe, men som alt annet her i verden er det for
vrengt av synd, slik at vi tilber mennesker og ting og glemmer å tilbe Gud slik han 
skal tilbes (se f.eks. Mark 7,1–13; Jer 7,4).

Siden tilbedelsen er så viktig for den troende, må kristen opplæring ta spørsmålet 
om tilbedelse på alvor, og dette er emnet for ukens studium.

Tilbedelse i opplæringen
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ALLE TILBER NOE 

Det er noe i oss – noe Gud har lagt ned i oss, men som ble forvrengt av synden – 
som lengter etter å tilbe. I begynnelsen skulle vi tilbe vår Herre og skaper. Siden 
syndefallet har dette endret seg.

Men vi tilber likevel noe eller noen. Dette forklarer hvorfor mennesker alltid har 
vært opptatt av tilbedelse. I det gamle Egypt tilba folk farao; andre steder tilba de 
statuer av fisk, guder med flere hoder og andre guddommer. Noen tilba solen, månen 
og stjernene. 

I dag vil de færreste bøye seg for en statue av en frosk, men det betyr ikke at de 
ikke tilber noe: penger, makt, sex, seg selv, rockestjerner, skuespillere og politikere. 
Det vi elsker mest, det vi er mest opptatt av og lever for, det er dette vi tilber. Forfat
teren David Foster Wallace skrev at hvis du tilber feil ting, vil det «ete deg levende.»

Hva lærer historien i Dan 3 om betydningen av sann tilbedelse? 

De tre ungdommene tok tydeligvis budet (2 Mos 20,46) på alvor. Det er jo en del 
av de ti bud, like mye som forbudet mot drap og ran og så videre. Sann tilbedelse er 
så viktig at det også står sentralt i striden rett før Jesu gjenkomst. Derfor må kristen 
opplæring omfatte tilbedelse: hva er det, hvordan gjør vi det, hvorfor er det viktig, 
og hvem tilber vi? 

Les Åp 14,6-12. Hva sier disse tekstene om hvor viktig spørsmålet om tilbedelse 
blir i den siste krisen før Kristi gjenkomst?

__________________________________________________________________________________________________________________
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GJØRE BARNA KJENT MED DET

Salmene i GT kom etter hvert til å spille en rolle i Israels religiøse liv. De ble lest 
opp, sunget, ofte med musikk til under tilbedelsen, spesielt offentlige gudstjenester, 
som sto sentralt i folkets tilbedelse i GT. Israel var et fellesskap og tilba sammen. 

Salmene er dikt og sangtekster. Det hebraiske ordet for Salmene, Tehillîm, betyr 
«lovsanger». Og når vi priser Gud med lovsang, tilber vi. 

Les Sal 78,1–17. Hva er kjernen i budskapet, og hva har det med utdanning og 
tilbedelse å gjøre? 

I vers 2 nevner Asaf at vi vil fortelle «gåter fra gammel tid». I andre oversettelser 
blir gåter omtalt som «hemmelighet» eller «gode, gamle sannheter». Poenget er at 
uansett hva Israels undervisning omfattet, så omfattet den å lære barna historiene 
om Herrens liv med folket.

Se på Sal 78,6–17. Hva skulle de lære barna sine? Hva var målet?

Blant undervisningens mål er at barna skulle lære å stole på Gud og holde hans 
bud. Hvordan kan en tekst som Åp 14,12 formidle den samme tanken til oss i 
dag?

__________________________________________________________________________________________________________________
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I ÅND OG SANNHET

En av de fineste historiene i NT er den om Jesus og kvinnen ved brønnen.

Les Joh 4,7–26. Hva sier Jesus om tilbedelse? Hvordan kom de inn på temaet 
tilbedelse?

Hun prøvde å skifte emne og snakke om tilbedelse, men Jesus utnyttet taktikken 
hennes til å servere sannheter om tilbedelse og hva det innebærer. Han la vekt på at 
«Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet» (Joh 4,24). 

Sann tilbedelse må være «i ånd», det vil si at den bygger på kjærlighet til Gud 
fordi vi kjenner ham personlig. Den religionsform som kommer fra Gud, er den 
eneste som vil lede oss til Gud. For å kunne tjene ham rett, må vi være født av Guds 
Ånd. Det renser hjertet og fornyer sinnet og setter oss i stand til å kjenne og elske 
Gud på en helt ny måte. Det vil gjøre oss villige til å etterleve hans vilje. Dette er 
sann tilbedelse. Det er frukten av Den hellige ånds arbeid.» – Alfa og Omega, bind 4, 
side 154 [DA 189].

Samtidig må tilbedelsen være «i sannhet». Vi må ha en korrekt kunnskap om 
Gud, om hvem han er og hva han forventer av oss. Med andre ord hører læren også 
med. (Da er det for eksempel viktig å vite at vi tilber en Gud som ikke brenner men
nesker i helvete i all evighet.)

Tilbedelsen har altså to sider: opplevelsen som kommer av å kjenne Gud og gjøre 
hans vilje, og de objektive sannhetene som er åpenbart om Gud. Ånd uten sannhet 
kan bli til overfladisk sentimentalitet bygget på lunefulle følelser. Og sannhet uten 
ånd kan bli til et livløst formvesen. Derfor trenger vi begge deler.

Hvordan ville du lære noen å tilbe «i ånd og sannhet»? Når kan det være behov 
for å vektlegge det ene mer enn det andre?

__________________________________________________________________________________________________________________
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HELLIG PRAKT

Les 1 Krøn 16,1–36. Prøv å forestille deg opptrinnet. Ser du det som alvorlig, frykt-
somt, eller festlig og gledelig? Kan det være begge deler? Hva kan denne scenen 
lære oss om tilbedelse og hvordan vi bør undervise og oppleve tilbedelse?

Stedet for tilbedelsen var møteteltet, der Gud hadde bodd hos Israel og hvor frel
sesplanen ble åpenbart for dem. Jesus og frelsesplanen må stå sentralt når vi skal 
undervise om tilbedelse, for helligdomstjenesten var en skygge av frelsesplanen. 
Gud har gjort mye som fortjener lovsang og tilbedelse, men det er ingenting uten det 
håpet om evig liv vi fikk ved hans stedfortredende død på korset. 

Legg også merke til avsnittets «evangeliserende» formål: Hele verden skulle lære 
om Israels Gud.

Se på 1 Krøn 16,29: «Gi Herren den ære hans navn skal ha. Kom fram for ham med 
gaver. Bøy dere for Herren i hellig prakt!» Hellig prakt? Hva kan det bety? 

Tenk på hvor stygg, ødeleggende og destruktiv synden er. Det er vanskelig å fore
stille seg hvor ond, grusom og nedverdigende tilbedelsen hos Israels nabofolk var. 
Blant annet ofret de barn. Dette var en avspeiling av de menneskene som gjorde 
slikt.

Israel skulle derimot være en hellig nasjon som holdt seg unna de onde skikkene 
de var omgitt av. De skulle være hellige i hjerte og sinn; det var dette som ga tilbe
delsen mening og gjorde den praktfull i Guds øyne. Profetene raste mot dem som 
tilba Gud mens de drev med korrupsjon og var langt borte fra ham.

__________________________________________________________________________________________________________________
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AVGUDSDYRKING I OPPLÆRINGEN

Israel var omgitt av religiøse mennesker som var så opptatt av å tilbe og blidgjøre 
gudene sine at de til og med ofret barna sine til dem. En total misforståelse!

Derfor skulle tilbedelsen av den sanne Gud beskytte hebreerne mot avgudsdyr
kelse og falsk tilbedelse. Men til tross for alle advarslene ga de etter for den avguds
dyrkelsen de ble advart mot.

Hva med oss i dag? Hvorfor er det så viktig å tilbe den sanne Gud og fortelle hva 
han har gjort for oss i møte med de farene som moderne avgudsdyrkelse represente
rer?

Les Mark 7,1–13. Hvilket prinsipp (vers 7–9) kan anvendes på kristen opplæring og 
faren for at verdens falske lære kan få negativ innvirkning på vårt trosliv?

Mange av de store intellektuelle ideene i verden i dag er basert på et naturalistisk 
verdenssyn. Mange fagfelt blir studert fra dette perspektivet, og det som læres, er 
ofte i strid med Skriften. Vi kan bli fristet til å tilbe slike tanker. Vi kan også gjøre 
store filosofer, forskere og matematikere til avguder. Problemet er at disse ideene 
ofte kan stride mot Skriften, men siden de antas å være sanne, prøver folk å inn
lemme dem i kristen opplæring. Men den eneste måten å gjøre det på, er ved å gå 
på kompromiss med troen, forvrenge Skriften for å prøve å få den til å passe med 
dagens teorier. 

Hva er noen av tidens populære synspunkter som strider mot Skriften, 
og hvordan kan vi som menighet beskytte oss mot å innlemme dem i vårt 
utdanningssystem?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«Hjertet er mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes. Religiøse mennes
ker ønsker ikke å granske seg selv nøye for å se om de er i troen, og det er et stort 
feilgrep at mange støtter seg til et falskt håp. Noen setter sin lit til en opplevelse de 
hadde for mange år siden, men i denne vanskelige tiden, når alle burde ha en daglig 
erfaring, har de ingenting å si. De tror visst at det å bekjenne sannheten skal redde 
dem. Når du tar avstand fra de syndene som Gud hater, kommer Jesus inn så dere 
kan ha måltid sammen. Da vil du få guddommelig styrke fra Frelseren, og du vil 
vokse i ham og kan si med hellig visshet: Velsignet være Gud som gir oss seieren i 
vår Herre Jesus Kristus. Herren ville foretrekke at lunkne bekjennere aldri hadde 
tatt hans navn i sin munn. De er en stadig byrde for dem som vil følge Jesus trofast. 
De er en snublestein for ikketroende, og onde engler fryder seg over dem og spotter 
Guds engler på grunn av deres ustadighet. Slike er en forbannelse for saken både 
hjemme og ute. De ærer Gud med leppene, men hjertet er langt borte fra ham.»  
– Spiritual Gifts, bind 2, side 227. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Mark 7,1–13 lærte oss at falsk tilbedelse er et problem med hjertet. Gud set-

ter ikke pris på at vi ærer ham med leppene hvis tilbedelsen ikke kommer 
fra hjertet. Hvorfor er evangeliet og historien om Jesu død på våre vegne det 
beste midlet til å åpne hjerter for å elske Gud? 

2.  Tenk mer på hva det vil si å tilbe Gud «i ånd og sannhet». Kan vi gjøre det ene 
og ikke det andre, eller forutsetter sann tilbedelse begge deler? Hvorfor? 

3.  Ja, hjertet må være med hvis vi skal tilbe Gud i sannhet, men hva vil det si? 
Må du vente til du er helhjertet for Herren og har ordentlig skikk på livet før 
du kan tilbe? Hvordan kan sann tilbedelse hjelpe deg å få hjertet i et rett for-
hold til Gud?
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EN MILD STEMME
Wilbur Pereira (44), India

Wilbur Pereira kjørte til et bryllup sammen med en fetter han ikke hadde sett på 30 år. Un-
derveis ringte Wilburs kone og spurte hvordan det gikk. “Flott, Herren være lovet!” svarte 

han. Fetter Walter virket overrasket. “Hva slags religion tilhører du?” spurte han. 
Wilbur forklarte at han hadde gått i kirken siden han var barn, men sluttet på grunn av de 

hedenske skikker. “Kirken tilber Maria, helgener og mange avguder. Jeg er en sannhetssøker.” 
“Slapp av,” sa Walter. “Du er nær sannheten, en dag vil Gud føre deg til sin kirke.”

Da han kom hjem, besøkte han mange ikke-kristne forsamlinger. Han ville finne Gud, men ble 
stadig mer misfornøyd med sin egen menighet. En lørdag sa han til sin kone Nancy: “Jeg blir ikke 
med i kirken lenger. Den har hedenske trospunkter.”

Neste morgen ruslet han til butikken da han hørte en mild stemme. “Ring til din fetter,” sa 
stemmen. Den kom tre ganger. Han ringte til Walter og fortalte om uenigheten med Nancy og 
spurte hvilken kirke fetteren gikk i. 

“Jeg går i adventistkirken,” sa Walter. Wilbur visste ikke noe om den, så Walter ordnet med 
bibelstudier tre dager den uken. Neste sabbat gikk Wilbur i adventistkirken og ble begeistret for 
bibelstudiegruppen.

Nancy kranglet med ham dagstøtt, men ble overrasket da hun så at han la om livet. Alkoholen 
og tobakken forsvant, og han laget sabbatsmiddagen på fredag. Men hvorfor kuttet han ut egg og 
melkeprodukter? Wilbur sa han ville ære Gud med hele sitt liv, og hun erkjente at hans helse var 
mye bedre enn hennes. Hun hadde kroniske nakkesmerter. 

Nancy ble med til en gratis helseklinikk, og det gjorde inntrykk på henne da legen forklarte 
om sammenhengen mellom fysisk og åndelig velvære. 

Neste sabbat ble sønnen med Wilbur i kirken for første gang. Den kvelden fortalte han begeis-
tret moren om sabbatsskolen, barnefortellingen på gudstjenesten og fellesspisningen etterpå. Hun 
ble nysgjerrig og ba om bibelstudier. Da hun fikk høre om sabbaten, bestemte hun seg: “Jeg skal 
aldri mer arbeide på sabbaten,” sa hun. 

I dag arbeider Wilbur og Nancy med helseopplysning og gir råd om livsstil. “Vi lærer dem 
helseprinsipper og hjelper dem å finne den store legen,” sa Wilbur.

Dette kvartalet går offeret 13. sabbat til å bygge to kirker i Bengaluru, ikke langt fra der Wilbur 
og familien hans bor. Takk for at du planlegger et godt offer.

Se Wilbur på YouTube: bit.ly/Wilbur-Pereira.



21. novemberStudium 8

 
Bakgrunnsstoff
1 Mos 1,26.27; Jes 11,1–9; 2 Tim 3,14–17; 1 Kong 4,29–34; Joh 14,17; 1 Kor 2,1–16.

Minnevers
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, 
veiledning og oppdragelse i rettferd (2 Tim 3,16).

Bibelen forteller historien om Gud og hans folk. Noen ganger er det en kjærlighets
historie som har gått galt, iallfall for en tid. Eller den kan ses som historien om en far 
og hans opprørske barn som til slutt kommer hjem. 

Men denne uken skal vi se på et annet tema, nemlig Gud som lærer og hans 
elever. Elevene stryker på prøve etter prøve, men han forklarer tålmodig om og om 
igjen til noen endelig fatter hva det dreier seg om. 

Bibelhistorien er ikke ulik vår egen historie som vi kjenner så godt – med ett 
unntak. Historien om Gud og hans folk er garantert en god avslutning, de når målet. 
Guds nåde mot sitt folk sikrer resultatet. Menneskets rolle i forholdet har ofte blitt 
misforstått, mange har gruet seg og tenkt på det som tungt. Men Bibelens historier 
er faktisk en oppfordring til å lære Gud å kjenne og forstå hans vilje. Å lære å kjenne 
Gud er vårt viktigste svar på hans nåde. Vi kan ikke gjøre oss fortjent til slik nåde, 
men vi kan lære den, og hva er vel kristen utdanning hvis den ikke lærer oss om 
nåden?

Utdanning og frelse
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I GUDS BILDE 

Les 1 Mos 1,26.27 og 1 Mos 5,1.3. Hva sier disse tekstene om hvordan Gud skapte 
mennesket, og hva skjedde med mennesket etter syndefallet? 

Uttrykket «Guds bilde» har opptatt bibeltolkere i århundrer. Hva er dette bildet 
som de første menneskene ble skapt i? Betyr det f.eks. at Gud så i et speil og formet 
den nye skapningen etter sitt ytre? Eller betyr det at mennesket er mer som Gud 
enn alle andre livsformer? Eller er det tale om en åndelig og intellektuell likhet 
mellom Skaperen og mennesket? Skriften gir ingen presis forklaring på uttrykket, 
og forskerne har tolket det på mange måter. Men vi kan se at bildet endret seg etter 
syndefallet. Derfor skrev Ellen G. White at målet med utdanning er å gjenopprette i 
mennesket bildet av sin skaper (Utdanning for livet, side 911 [Ed 1416]). 

Hvordan kan utdanning oppnå et så bemerkelsesverdig mål? 
Først må vi huske at Gud skapte oss for at vi skal ha et forhold til ham, slik 

foreldre får et forhold til barna sine. Han skapte oss i sitt bilde, på samme måte som 
foreldre får barn i sitt bilde (1 Mos 5,1), slik at han kan oppdra oss til å være hans 
barn og tilhøre hans familie. Han kan kommunisere med oss og få et varig forhold til 
oss. Derfor er Guds bilde mer et «mentalt bilde» som gjør at to vesener, den ene Gud 
og den andre mennesket, kan forstå hverandre. Det er det som skjer i undervisnin
gen, først hjemme mellom foreldre og barn, og senere på skolen når lærere overtar 
undervisningen. Når Gud skapte oss forskjellig fra mange andre livsformer ved å 
forme oss etter sitt eget bilde, var det for at han skulle kunne undervise oss og vi 
lære av ham, helt til hans bilde (hans sinn) gjenspeiles i vårt. 

Frelseshistorien er en historie om utdanning fra skapelse til inkarnasjon, og fra 
inkarnasjon til gjenskapelse. Gud er lærer, og himmelen er en skole for alltid (se 
Utdanning for livet, side 163 [Ed 301]). Hva har denne tanken å si for vår forstå-
else av kristen opplæring i hjemmet, i kirken, på skolen, på universitetet og livet 
igjennom?

__________________________________________________________________________________________________________________
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JESUS SOM LÆRER 

Bibelen bruker mange ord om Jesus. Han er Guds Sønn, Messias, Menneskesønnen, 
Frelseren, Herren, Guds lam, for bare å nevne noen. Men for dem som kjente ham 
best under hans offentlige tjeneste i Judea og Galilea, var han lærer. De kalte ham 
«mester» eller «rabbi». Begge ordene betyr «lærer». 

Derfor må læreryrket og undervisningen ha vært en spesielt gunstig måte for 
Jesus å utføre sin offentlige tjeneste på. Frelsesverket er på et vis i slekt med under
visningsarbeidet. Dessuten ble det forutsagt av evangelieprofeten.

Les Jes 11,1–9. Hva sier teksten om Jesu lærerrolle?

Jes 11 er en av de mest oppsiktsvekkende messianske profetiene. Vers 1–3 skildrer 
den kommende Messias pedagogisk, han er en som gir kunnskap, råd, visdom og 
forstand. Avsnittet avsluttes med dette løftet: «For landet er fylt av kjennskap til 
Herren slik vannet dekker havbunnen» (Jes 11,9). Kanskje var det slike tekster 
fra Skriften som fikk Ellen G. White til å skrive at utdanning og frelse er ett (se 
Utdanning for livet, side 19 [Ed 30]).

Les Joh 3,1–3. Nikodemus kalte Jesus rabbi, for Jesu undere og hans innsikt viste 
ham at Jesus hadde sine evner som lærer fra Gud. Jesus anerkjente Nikodemus’ opp
fatning av ham da han svarte at han må bli født på nytt for å se Guds rike. Myndig
heten til å lære andre kommer altså fra Gud.

Å undervise er en gave fra Gud. Jesus var lærer, og hans elever så at han hadde 
myndighet fra Gud. 

Hva er vår rolle i å sørge for oppfyllelsen av denne profetien om at kunnskapen 
om Herren skal nå hele verden? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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MOSES OG PROFETENE 

Les 2 Tim 3,14–17. Hva sier disse versene om Skriftens rolle i kristen 
undervisning?

Ordet tora, den første delen av Bibelen, blir iblant oversatt som «loven», delvis fordi 
det er mange lover i disse bøkene. Men tora betyr «undervisning» eller «opplæring». 
Dette er noe annet enn det mange mener «loven» i Bibelen handler om, nemlig regler 
og forskrifter som vi må følge for å ha Guds nåde. Nei, loven er ment som undervis
ningsmateriale om hvordan vi skal leve livet godt og trygt i det paktforholdet Gud 
hadde i tanke da han skapte oss. 

De to neste delene av den hebraiske bibelen, profetene, forteller om hvor godt 
Guds folk tilegnet seg dette undervisningsmaterialet og levde etter det (de historiske 
bøkene), og hva de burde ha lært av dette undervisningsmaterialet (det vi i dag ten
ker på som profetbøkene). Resten av GT («skriftene» på hebraisk) er fullt av eksem
pler på gode og mindre gode lærere og elever og deres læringsprosesser. Eksempler 
på pedagogisk suksess i disse bøkene er Ester, Rut, Daniel og Job. Blant de mindre 
gode var Jobs fire venner. Selvfølgelig er Salmenes bok en salmebok, men også den 
har minst tre pedagogiske salmer: Sal 1; Sal 37 og Sal 73.

Evangeliene bugner av pedagogisk stoff, spesielt i Jesu lignelser. Mange av Pau
lus’ brev begynner med en sterk evangelisk forkynnelse, men avsluttes med pedago
gisk stoff, praktiske lekser om vårt dagligliv. Åpenbaringen er full av undervisnings
materiell. For eksempel blir Kristi menighets fremtid åpenbart eller rullet opp i en 
bok som bare Guds lam – mesterlæreren Jesus – kan åpne (Åp 5,1–5).

Noen vil kanskje si at ikke alt stoffet i Mosebøkene gjelder i vår tid, og det stem-
mer. 5 Mos 17,14–20, undervisningen om konger, har veldig konkrete regler for 
valg av konger. I dag utnevner vi ingen konger i kirken. Hvordan avgjør vi hva 
som er riktig bruk av alle disse råd og regler i vår tid?
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KLOKE MENN OG KVINNER 

Ordene for skole, studere og utdanning har en klar betydning i vår tid, men de er 
ikke vanlige i Bibelen. Der er visdom og klokskap mye vanligere. GT nevner for 
eksempel kloke menn og kvinner (2 Sam 14,2; Ordsp 16,23). 

Les 1 Kong 4,29–34. Hva sier teksten om betydningen av visdom? 

Kong Salomo utpekes som en klok mann som snakket om dyre og plantelivet og 
ga ordtak med stor visdom. Det betyr at han var en pedagog (1 Kong 4,29–34). 
Ordspråkene og Forkynneren inneholder mye klok undervisning om mange emner 
og tilskrives Salomo og andre kloke lærere i oldtiden (Ordsp 1,1; Ordsp 25,1; Ordsp 
30,1; Ordsp 31,1). 

Ifølge Bibelen minner visdom om utdanning i dag. Det er noe man lærer av 
foreldre og lærere, spesielt mens man er ung (Fork 12,1), men en samler opp visdom 
hele livet igjennom. For det andre har visdom en praktisk side: lær f.eks. av maurene 
som samler om sommeren for å ha nok til vinteren (Ordsp 6,6–8). 

Likevel er ikke visdommen bare praktisk. Den har også en teoretisk side, for den 
begynner med troen på Gud og følger visse grunnleggende prinsipper (Ordsp 1,7). 
Visdommen hjelper oss å leve ansvarlig og for andre, og den bidrar til å beskytte 
oss mot motgang. Og som vår tids utdanning har heller ikke visdommen svar på alle 
de spørsmålene vi kan stille, men den gjør det mulig å være fornøyd med det vi vet 
mens vi fortsetter å lete etter det som fremdeles er ukjent. Dette er et godt utgangs
punkt for å kjenne Gud og stole på hans nåde. Ifølge Jer 18,18 blir en klok lærer stilt 
på lik linje med en prest eller profet. Alle tre formidler budskap fra Gud til hans folk 
i form av opplæring i loven, pedagogiske råd og spesielle budskap fra Gud.

Hvordan kan vi lære visdom og deretter gi den videre til dem som kommer etter 
oss? Hvorfor er dette viktig for oss som et folk?
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UTDANNING I DEN FØRSTE MENIGHET 

Et av Skriftens undervisningsprinsipper kommer for en dag når Jesus forbereder seg 
på å forlate disiplene sine. De hadde vært hos ham i tre og et halvt års tid, omtrent 
den tiden vi er på videregående skole. Når tiden har gått, forventer man ofte at stu
dentene skal klare seg på egen hånd. 

Men Jesus visste bedre, så han sørget for etterutdanning under Den hellige ånds 
veiledning. Andre steder blir denne læreren eller veilederen kalt talsmann eller 
advokat (på gresk: parakletos), og vil bli gitt til Jesu etterfølgere permanent (Joh 
14,16.17). Han blir omtalt som sannhetens ånd. Selv om Den hellige ånd ikke blir 
kalt lærer, er Åndens arbeid pedagogisk, spesielt når det gjelder å lete etter og finne 
sannheten. 

Les 1 Kor 2,1–16. Hva er viktig når det gjelder undervisning?

Paulus begynner med å minne menigheten i Korint om at da han kom til dem første 
gang, snakket han ikke om annet enn Jesus Kristus og hans korsfestelse (1 Kor 2,2) 
– ingen kløktig visdom, bare evangeliet. Men det var ikke alt (1 Kor 2,6), for når de 
nye kristne modnet, ville apostelen lære dem visdom, det som Gud skjulte før verden 
begynte (1 Kor 2,7), til og med de dype ting hos Gud (1 Kor 2,10). Alt vil bli gran
sket under Guds Ånds ledelse når han går sammen med elevens ånd.

Hvor dypt blir studiet, og hvor mye lærdom vil åpne seg for dem som ledes av 
Ånden? Kapitlet avsluttes med et sitat fra profeten Jesaja: «Hvem kan måle Herrens 
ånd og gjøre sitt råd kjent for ham?» (Jes 40,13). Profeten snakker med vanlige men
nesker på sin tid, og han ville nok si at ingen kan gjøre det. Men Paulus korrigerte 
denne oppfatningen: «Vi har Kristi sinn», noe som betyr at vi har tilgang til Guds 
sinn, og dermed til all læring og forståelse (1 Kor 2,10–13) som trengs for å kjenne 
rettferdighetens vei.

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Misjonsbefalingen (Matt 28,18–20) startet en bevegelse over hele verden. Noen få 
apostler eller misjonærer (de to ordene betyr det samme – «de som blir sendt») dro 
gjennom hele verden og samlet elever, gjorde dem til disipler, kalte dem til å tro på 
Jesus, døpte dem og underviste dem om alt det Jesus hadde befalt dem. Bildet er 
dette: Nye troende fra hele verden, fra ulike kulturer og med forskjellige språk, står 
opp av dåpens vann og begynner å lære. Dette er ikke så rart, for de hadde fremdeles 
mye å lære.

Når vi alltid lærer, er det ikke bare av intellektuell nysgjerrighet eller iver etter 
å mestre kunnskap, men fordi troen og kristenlivet gjennomsyrer hvert hjørne av 
dagliglivet. Det er så mye å lære. Derfor inneholder brevene i NT både forkynnelse 
om Jesus (noen ganger kalt kerygma på gresk) og opplæring i alt det de kristne må 
lære (NT kaller det iblant didache). Et godt eksempel på forkynnelse har vi i 1 Kor 
2,2, mens undervisningen begynner i 1 Kor 4 og fortsetter gjennom deler av resten 
av brevet. Hva er det vi må lære? 

Arbeid, hvile, sosiale spørsmål, samfunnsforhold, menighet og gudstjeneste, 
økonomi, gavmildhet, forholdet til myndighetene, rådgivning, familiesystemer, 
ekteskapelige forhold og barneoppdragelse, mat og matlagning, klær, til og med å bli 
gammel og forberede seg til livets slutt. Å være kristen betyr å lære noe om alt dette 
og mer til. Vi forstår det ikke automatisk. Det må læres.

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvor viktig er det pedagogiske arbeidet for kirkens misjon? 

2. Hva mente Ellen G. White da hun skrev at «himmelen er en skole» (Utdanning 
for livet, side 163 [Ed 301])? 

3. Les 1 Kor 2,1–16 igjen. Se hva Paulus sier om hva Gud åpenbarer for oss gjen-
nom inspirasjonen. Tenk på påstanden hans om at tidens herskere og visdom 
vil gå til grunne. Hvis han kunne si det den gang, hva så med noe av «visdom-
men» i vår tid?
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TRE ANGREP PÅ BIBELSTUDIUM
Alka Mattu (36), India

Pastor Samson holdt bibelstudium for Alka og 14 familiemedlemmer i huset deres i Amritsar i 
India. Alkas svigerfar Shashipal spratt opp og ropte rasende til pastoren: “Hvorfor preker du 

om Jesus? Jeg er mektig her.”
Pastor Samson sa: “Vær ikke redd. La oss knele og be.” Shashipal nektet, men Samson la 

en hånd på den gamles hode og så ham inn i øynene: “Du djevel tapte slaget da Jesus døde på 
Golgatas kors. Jeg er vasket i Jesu blod, du har ingen makt over meg eller vennene mine. Jesus er 
her. I Herren Jesu Kristi navn gjør jeg krav på makten i hans blod og refser deg. I Jesu navn, kom 
ut av ham og forsvinn.”

Shashipal falt på kne. Stille og langsomt sa den gamle: «Takk, Jesus.» Djevelen var borte. 
Samson sa “Amen, Gud være lovet” og ledet ut i sangen “Gud er så god”.

Uken etter fortsatte pastor Samson bibelstudiet i Åpenbaringen og leste Åp 12,11: «De har sei-
ret over ham ved Lammets blod.» Da begynte Alkas sønn John å lage lyder som en løve, et esel, 
en hund og en slange. «Jeg vil ikke at pastoren skal komme hit og be. Nevn ikke Jesus i mitt hus.» 

Pastor Samson skjønte det var den samme djevelen som sist uke, og at han hadde med for-
sterkninger. «Vær ikke redde. La oss faste og be,» sa han. Familien fastet i tre dager. Fredag kveld 
kom pastoren igjen. John smilte og la pastorens hånd på hodet sitt. «Be for meg,» sa han. Pastor 
Samson ba, og John kom aldri med dyrelyder igjen. 

Neste uke leste Samson om å ta på Guds rustning i kampen mot djevelen. Mens han leste, 
snudde Alkas mann, Surinder, seg mot John og brølte: «De djevlene som var i deg, er der ikke 
lenger. De er i meg!»

Pastor Samson fikk familien til å knele. Etter bønnen ba han dem åpne Bibelen og lese Sal 
23 og 91. «Dette er djevelens siste skanse,» sa han. Etterpå ledet han dem i sangen «Med Jesus i 
familien.» Surinder sang også. Djevlene hadde flyktet ut av ham og kom aldri tilbake. 

Alka og familien har distansert seg fra sin tidligere tro. De lærer ennå om Jesu nåde og rettfer-
dighet. «Be for hele familien min, spesielt at mor må ta imot Jesus,» sa Alka.

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge en større kirke i stedet for den overfylte og nedslitte 
kirken der Alka går i Amritsar i India. Takk for offeret du planlegger.

Se Alka på YouTube: bit.ly/Alka-Mattu.
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Bakgrunnsstoff
Luk 10,30–37; Matt 5,14–16; Luk 4,18–23; Jer 29,13; Matt 7,7; 1 Tess 2,6–8.

Minnevers
Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, verken hos dere eller andre, selv om vi 
kunne ha brukt vår myndighet som Kristi apostler. I stedet var vi som spedbarn 
blant dere, som når en amme steller med sine egne barn, slik var vi blitt inder-
lig glad i dere og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt 
eget liv. Så høyt elsket vi dere. (1 Tess 2,6–8).

Fra den første tid etter Jesu himmelfart kom de troende sammen for å tilbe Gud – i 
synagoger, i hjemmet og i menigheter. Vi leser at de lengtet etter å kjenne Gud og 
forstå hans vilje for livet – gjennom studiet av Skriften og tilbedelsen. Bibelen viser 
også at menigheten er et sted for seriøse og relevante samtaler, og hvor mennesker 
kan vokse i kunnskap om Gud og hans vilje.

Noen ganger er vi redde for å stille spørsmål. Men i Bibelen blir spørsmål ofte be
nyttet til å gi oss en klarere forståelse av Gud. På lignende vis brukes historier i hele 
Bibelen for å gi folk muligheter til å tenke nytt om hva de står for. Jesus var spesielt 
opptatt av denne formen for opplæring av disiplene og andre tilhengere.

Hvis kirken skal være et opplæringssted, må den gi plass til ekte dialog. Akkurat 
som vi på skolen fikk høre at «det finnes ikke noe dumt spørsmål», må kirken være 
et sted der hver enkelt kan vokse i nåde og forståelse av Gud og hans plan for deres 
liv. 

Kirken og utdanning
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SANN KRISTEN UTDANNING 

Det sies at en rabbi en dag så inn i de søvnige øynene til ungdommene som satt i 
klasserommet hans og spurte: «Elever, når vet man at natten er slutt og dagen har 
begynt?» 

Flere av elevene rakte forsiktig opp hånden. «Rabbi» spurte en, «er det når man 
kan se forskjellen på et fikentre og et oliventre?» 

«Nei» 
En annen elev rakte opp hånden: «Rabbi, er det når du kan se forskjellen på en 

sau og en geit?» 
Etter å ha hørt en hel del svar, sa rabbien, «Elever, en vet at natten er slutt og 

dagen har begynt når man kan se på et ansikt man aldri før har sett og se at den 
fremmede er en bror eller søster. Inntil det øyeblikket er det ennå natt, selv om det er 
lyse dagen.»

Les Luk 10,30–37. Hva var poenget med historien? Og hva skal dette si oss om hva 
som må være en del av sann kristen opplæring?

Som syvendedagsadventister har vi fått kunnskap om mange temaer (de dødes 
tilstand, sabbaten, 1844 og dommen, den store konflikten, for å nevne noen få 
ting) som mange fremdeles ikke forstår. Disse sannhetene er viktige, men hvilken 
glede har vi av dem hvis vi ikke er snille mot andre, hvis vi er fordomsfulle og 
lar omverdenens kulturelle og sosiale skjevheter få oss til å behandle andre som 
mindreverdige? 

Sann kristen utdanning må føre til at vi hever oss over slik ondskap og ser andre 
slik Kristus ser dem, mennesker som han døde for. Han bar deres synd opp på korset 
og betalte en uendelig pris. Vi må løfte opp korset, og da vil vi se hva den enkelte er 
verd, og ideelt sett behandle dem slik de fortjener, i tråd med den verdien Gud har 
gitt dem. Kristen utdanning må favne dette, ellers har vi ingen rett til å kalle den 
«kristen».

Hvilke fordommer preger ditt samfunn og som du som kristen må motarbeide?

__________________________________________________________________________________________________________________
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KALT TIL Å VÆRE LYS 

Overalt er det som om folk bytter ut lys mot mørke. Men vi møter også mørket 
nærmere innpå oss når vi tenker på vår egen erfaring. Vi forstår også redslene som 
livet påfører oss når vi sliter med sykdom, prøver å takle tapet av en vi elsker, når vi 
ser familier som brytes opp og vi sliter med å forstå mye av ondskapen i samfunnet 
og kulturen.

Men midt i moralsk bankerott og åndelig mørke, midt i all denne ytre og indre 
støyen, hører vi Jesu ord til hver enkelt:

«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke ten-
ner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, 
så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan 
se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» (Matt 5,14–16). 
Hva sier disse versene om hvordan vi skal leve og hvordan vi påvirker andres syn på 
Gud?

Hvordan ville Jesu tilhørere ha forstått det han sa da de satt ved Gennesaretsjøen den 
dagen? De visste alt om lys og mørke. De hadde mye mørke å frykte. De levde under 
romersk okkupasjon, i et militarisert samfunn som til tross for mangelen på telefoner 
og datamaskiner og internett på mange måter var like effektivt som vårt eget, og på 
visse områder enda mer skremmende.

Romerne var overalt og minnet massene på åssiden om at de som absolutt ville 
lage kvalm, ville bli torturert – og ende livet på et romersk kors.

Og likevel kalte Jesus dem til å leve som lys. Å være barmhjertige. Å være rene 
av hjertet. Å være fredsskapere. Kristen undervisning må derfor omfatte å lære elev
ene å være lys i verden, å kunne ta valg og beslutninger som åpenbarer Gud og hans 
godhet for andre.

Hvordan kan vi vise andre Gud og hans godhet?
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LIVET SOM DISIPLER

Hvis menigheten tar kristen opplæring på alvor, er det viktig å begynne med Jesus. 
Han kalte disipler. Han lærte dem opp til å drive misjon ved å gå sammen med dem. 
Jesus ga dem muligheten til å komme nær innpå dem de skulle ta seg av og elske. 
Og Jesus utfordret dem med sin visjon om hvordan denne verden kunne bli når folk 
begynner å behandle hverandre som søsken.

Les Luk 4,18–23. Hva er Kristi budskap til alle sine tilhengere?

I tre år så disiplene Jesus leve ut rikets idealer – idealer han kunngjorde i sin første 
preken i synagogen i Nasaret. Tilgivelse, nåde og kjærlighet gikk hånd i hånd med 
ensomhet, engasjement og motgang. Hvis det var noe de skulle lære, var det at det å 
være disippel ikke er noe man tar lett på. Du er disippel for livet – ikke bare for en 
dag.

«Frelserens oppdrag til disiplene ... innbefatter alle som tror på Kristus inntil 
tidens slutt. ... Evangeliet er betrodd alle som har mottatt Ånd fra himmelen. Alle 
som tar imot Kristi liv, har myndighet til å arbeide for sine medmenneskers frelse. 
Menigheten ble opprettet for å utføre denne gjerning. Alle som tar imot dens hellige 
løfter, har dermed forpliktet seg til å være Kristi medarbeidere.» – Alfa og Omega, 
bind 5, side 368369 [DA 822].

Som Jesu disipler må vi sørge for at han alltid er midtpunktet for både vårt felles
skap og vår tilbedelse. Det er godt å huske at det var Jesus som oppfant disippelska
pet. Selv om rabbiene på hans tid hadde tilhengere, var det Jesus som kalte menn og 
kvinner til å følge ham. Rabbiene kunne aldri ha forestilt seg et så radikalt kall som 
at det å være sammen med Jesus, var viktigere enn alle budene deres.

Og som Jesu disipler respekterer vi ikke bare alle mennesker, vi vil arbeide for å 
skape et sted der alle kan vokse og utvikle seg. 

Derfor må all kristen opplæring inkludere denne forståelsen av å ha et oppdrag, 
ikke bare for å tjene til livets opphold, men å gjøre det Jesus kaller oss til i vår egen 
sfære: å følge i hans fotspor, tjene dem som trenger det og dele de gode nyhetene om 
evangeliet med dem.
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SØKE SANNHET

Albert Einstein skrev: «Det er viktig at vi ikke slutter å stille spørsmål. 
Nysgjerrighet har sin egen eksistensberettigelse. Man kan ikke la være å føle ære
frykt når man tenker på mysterier som evigheten, livet og virkelighetens fantastiske 
struktur. Det er nok hvis man bare prøver å forstå litt av dette mysteriet hver dag. 
Slutt aldri å ha en hellig nysgjerrighet.»

Vi lever i en verden full av mystikk. Moderne vitenskap har vist hvor utrolig sam
mensatt stort sett alt som finnes er. Og hvis det er tilfellet med fysiske ting, hvor mye 
mer er det så ikke for åndelige ting?

Hva lærer disse tekstene om hva det vil si å lete etter sannhet og svar? Jer 29,13; 
Matt 7,7; Apg 17,26.27; Sal 25,5; Joh 16,13; Joh 17,17. 

Bibelen er full av historier om nysgjerrige mennesker, slike som oss, menn og kvin
ner som har spørsmål, frykt, håp og gleder, mennesker som søker sannhet og svar på 
livets vanskeligste spørsmål.

«Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i mennes
kenes hjerte. Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort fra begynnelse til 
slutt» (Fork 3,11). Hva mener Salomo? Noen oversetter det hebraiske ordet ‘olam som 
evighet og andre som et begrep om fortid og fremtid. Ifølge dette verset har Gud lagt 
ned i mennesket et begrep om fortid og fremtid, om selve evigheten. Som mennesker 
er vi i stand til å tenke på det som har blitt kalt «de store spørsmålene» om livet og 
vår eksistens generelt. 

Og her er selvfølgelig Skriften viktig. Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvordan 
skal vi leve? Hva skjer når vi dør? Hvorfor finnes det ondskap og lidelse? Dette er de 
spørsmålene som sannhetssøkere har stilt siden man begynte å skrive ned historien. 
Det er et stort privilegium og ansvar å kunne hjelpe disse menneskene å finne noen 
svar. Hva er vel kristen opplæring hvis den ikke peker på disse svarene som vi finner 
i Guds ord?

Hvorfor må Skriften være viktigst når vi skal besvare livets store spørsmål?
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DELE VÅRT LIV

Les 1 Tess 2,6–8. Hva sier Paulus i disse versene som vi kan og bør gjenspeile i 
våre skoler og menigheter?

Vi står overfor fellesskapets sammenbrudd i samfunnet og lever i en tid da den 
bibelske forståelsen av menigheten aldri har vært viktigere. Matt 18,20 minner oss 
om at: «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» NTs 
visjon om hva menighet og fellesskap er, tok først og fremst form i de troendes hjem. 
Det var her menigheten møttes i små grupper, ba, sang, feiret nattverd, lærte og delte 
Jesu ord med hverandre. 

Disse gruppene ble også de første menighetsskolene, for dette var stedet der nye 
medlemmer møtte Bibelen og det nye livet i Jesus. Paulus skrev: «Innrett dere ikke 
etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes» (Rom 
12,2). Det viser at menigheten tok opplæringen på alvor.

De første kristne oppdaget snart at det er i fellesskapet at evangeliet best kan 
leves ut. I fellesskapet har vi grunn til å synge høyere, be mer inderlig og være mer 
omsorgsfulle og medfølende. Når vi hører andre snakke om Guds godhet, føler vi 
hvor god han har vært mot oss; når vi hører om andres kamper og smerte, føler vi 
Guds helbredelse i vårt eget liv, og vi får et fornyet ønske om å være redskaper for 
hans nåde og helbredelse.

I dagens avsnitt sier Paulus at Guds evangelium er alt: korsets kraft, Herrens 
oppstandelse, løftet om hans gjenkomst. Det fantes ganske enkelt ikke bedre nyheter 
i hele verden, og Paulus brukte livet til å dele historien om Jesus med den største 
integritet og engasjement.

Men her sier han at evangeliets budskap best kan forstås og oppleves når vi lever 
sammen. Vi må aldri glemme at folk følger med for å se om vårt liv er i tråd med 
Bibelens budskap om Gud nåde. 

Tenk over hvordan du lever, og spør deg selv: Hva slags vitne er jeg for dem rundt 
meg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

«Kristus skuffet dem i håpet om verdslig storhet. I Bergprekenen prøvde han å fjerne 
de falske forestillinger folk var blitt innprentet med, og han gav tilhørerne en riktig 
oppfatning av sitt rike og seg selv. Likevel kom han ikke med direkte angrep på 
folkets villfarelser. Han så hvor elendig verden var på grunn av synd. Likevel gav 
han dem ikke en realistisk skildring av deres forkomne tilstand. Han lærte dem noe 
uendelig mye bedre enn det de hadde kjent til. Han imøtegikk ikke deres forestil
linger om Guds rike. I stedet fortalte han dem hva betingelsene var for å komme inn 
i det, og overlot til dem selv å dra sine slutninger om hva slags rike det var. Det han 
lærte, er ikke mindre viktig for oss enn for mengden som fulgte ham. Vi trenger i 
like høy grad å lære å kjenne grunnprinsippene i Guds rike.» – Alfa og Omega, bind 
4, side 254 [DA 299].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Robert Louis Stevenson ble født i Edinburgh i Skottland i 1850. Han forteller 

om en kveld da barnepiken gjorde ham klar for sengen. Han snek seg bort til 
vinduet og så noe som fengslet ham. Det var en lyktetenner som gikk fra den 
ene gasslampen til den neste. Med barnslig glede ropte han på barnepiken 
og sa: «Se på den mannen! Han slår hull i mørket!» Hvordan vil Gud at du 
skal bringe lys og kjærlighet til lokalsamfunnet? Er du usikker, så be noen 
medlemmer om å sette seg ned sammen med deg og snakke om hva dere kan 
utrette sammen. 

2.  Hvis menigheten skal samarbeide med Gud om å nå ut til verden, må vi la 
oss gripe av Jesu ord og tjeneste. Selve inkarnasjonen – det at Gud kommer 
til oss for å leve i vår verden, kjempe og le og gråte med oss – minner oss 
om at vi er kalt til å ta vare på dem vi har rundt oss. Hvordan vil du gjøre det? 
Hvordan kan du bruke ungdommene i menigheten til å hjelpe deg?

3.  Tenk på det ansvaret vi har for å lære andre de fantastiske sannhetene vi har 
mottatt. Hvordan kan og bør den lokale menigheten spille en nøkkelrolle i å 
lære andre disse sannhetene? Og hvordan kan kirken være et trygt sted for 
samtaler om vanskelige spørsmål i Guds ord?

4.  Snakk sammen i gruppen om de kulturelle fordommene i samfunnet der dere 
bor. Hvordan kan menigheten din lære andre å heve seg over disse fordom-
mene og i stedet følge Skriftens lære?
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HEKSEDOKTOR KUNNE IKKE LEGE SEG SELV
Bagicha Singh (70), India

Hele livet hadde Bagicha Singh tilbedt trær og avguder hjemme i en liten landsby i India.  
Gudene hadde gjort ham til en rik heksedoktor. Folk valfartet til ham i landsbyen 

Mundrichurimra for å bli helbredet.
Så ble han syk og kastet opp. Han var svimmel og hadde hodepine. Besvergelsene hjalp ikke 

på ham selv, og legene kunne ikke hjelpe ham. 
En dag ringte sønnen hans til pastor Samson Soni i en nabolandsby og ba ham be for den 

gamle. Han oppsøkte Bagicha, men heksedoktoren ville ikke snakke med ham. “Jeg vil ikke ha 
forbønn. Heksekreftene mine er sterkere enn din Gud.” Samson lot seg ikke rokke og ba likevel.

Etter besøket gikk det nedover med Bagichas helse, og han ble innlagt på sykehuset i Jaland-
har. En lege fant ut at han hadde en hjernesvulst. “Du dør hvis vi ikke opererer,” sa han.

Men operasjonen var dyr, og Bagichas rikdom hadde skrumpet inn mens han var syk. Nå 
hadde de bare halvparten av det som skulle til for å operere.

Samson fikk høre at Bagicha lå på sykehuset og besøkte ham. Bagicha var nedfor, men kviknet 
til da han så Samson. “Her kommer Jesus. Han kan helbrede meg,” sa han til legen. 

Legen ga Samson lov til å be: “Kjære Gud, i Jesu navn ber jeg deg helbrede Bagicha til ditt 
navns ære. I Jesu navn, Amen.”

Dagen etter undersøkte legen Bagicha og fant ikke tegn til noen svulst. Han tilkalte en spesia-
list, som heller ikke fant svulsten. Legen husket Samsons bønn og forhørte seg med Bagicha.

“Hvor er hjernesvulsten? spurte han. Hvilken Gud tror du på?”
Bagicha smilte. “Jeg var heksedoktor, men pastoren ba og åpenbarte Jesus for meg. Nå tror jeg 

på Jesus. Han har helbredet meg for svulsten. Han kom til meg i pastoren.”
Sabbaten etter oppsøkte Bagicha Samson i kirken i nabolandsbyen. “Din Jesus helbredet meg,” 

sa han. Det sa han også til familien og naboene, og mange kom til kirken på sabbaten. Ca. 50 tok 
bibelstudier hos Samson, og halvparten ble døpt i 2018, deriblant Bagicha og tre fra hans familie. 
De ble døpt av Samson Gulam Masih. En del av offeret dette kvartalet går til å bygge en større 
kirke i stedet for pastor Samsons falleferdige kirke i Amritsar. Takk for at du gir rundhåndet.

Se Bagicha på YouTube: bit.ly/Bagicha-Singh.



5. desemberStudium 10

Bakgrunnsstoff
Rom 1,18–21; Sal 19,1–6; 96,9; 1 Mos 3,6; 1 Tim 6; Ordsp 1; Job 38.

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

Kunst og naturfag er en del av utdanningen. Men hva vil det si å undervise i disse 
fag fra et bibelsk ståsted? Kommer vi bare med utvalgte bibelvers som for eksempel 
angår en bestemt side av moderne medisin eller kunsthistorie? På denne måten kan 
vi sette våre praktiske lekser i forbindelse med Guds fantastiske kraft som skaper av 
vår verden. Men det å ta med skriftsted i en time som bygger på en lærebok, er bare 
en liten del av sann utdanning – den utdanningen som fører til frelse. 

Skal en slik utdanning fungere, må Guds ord gjennomsyre undervisningen på alle 
fagområder, fra humaniora til molekylærbiologi. Ellers kan vi miste synet av Guds 
storhet, hans suverenitet som skaper og opprettholder av vår verden. Når vi lærer å 
se hvordan Gud ser på skaperverket som harmonisk og fullt av mening, kommer vi 
nærmere en forståelse av hvordan bestemte fag kan og bør undervises. 

Denne uken skal vi se på noen prinsipper for undervisning i kunst og naturfag fra 
et kristelig perspektiv og verdensbilde.

Utdanning i kunst og naturfag
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HERREN ALENE

Vi finner spor etter den levende Gud i hele skaperverket. Dette er sagt så ofte at 
det har blitt en klisjé. Når vi for eksempel tenker på Guds hjerte da han skapte vår 
verden som mennesker har skadet og forurenset, ser vi bedre hvordan vi best kan 
undervise i kunst og naturfag.

Ta menneskets svangerskapsperiode. Biologien forteller oss at et nytt, intelligent 
menneskeliv kommer fra et befruktet egg og blir født etter ni måneder. I hele syklu
sen ser vi spor etter en kjærlig skaper. Guds godhet er synlig på det stedet fosteret 
utvikler seg: rett under morens bankende hjerte. Når fosteret blir større, utvider 
morens underliv seg, rett foran henne. Den vordende moren er alltid oppmerksom på 
barnet, akkurat som vår Far i himmelen alltid er oppmerksom på sine barn. 

Les Rom 1,18–21; Sal 19,1–6 og Neh 9,6. Hva sier de om Guds verk som vår 
skaper?

Ikke nok med at det finnes gode indisier for Gud som vår skaper mange tusen år etter 
syndfloden. Det finnes også gode indisier for Skaperens makt, kjærlighet og godhet. 
Paulus hevder at de som avviser Gud, vil være «uten unnskyldning» på dommens 
dag fordi man kan lære nok om ham av det han har skapt. Med andre ord kan de ikke 
si at de ikke visste bedre (Rom 1,1821).

Vi lever i en tid da mange heller tilber skaperverket enn Skaperen. Da er det 
viktig at kristen utdanning i kunst og naturfag alltid går ut fra at Gud er Skaperen og 
opprettholder alt som er til. For alle ideologier og teorier som benekter eller uteluk
ker Gud, kan bare føre vill. Verdslig utdanning forutsetter som regel at det ikke er 
noen Gud. Kristen utdanning må ikke falle for dette eller bygge på prinsipper som 
går ut fra at det ikke finnes noen Gud. I begge tilfeller kommer man på avveier. 

Tenk på storheten og skjønnheten i verden. Hvordan kan vi lære å hente håp og 
trøst i dette, spesielt når vi opplever prøvelser og lidelser?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HELLIG PRAKT

Sal 96,9 lyder: «Bøy dere for Herren i hellig prakt. Skjelv for ham, hele jorden!» 
Hvordan forstår vi dette med «hellig prakt»? Hva bør det bety for en kristen, og 
hvordan bør det påvirke det vi lærer om kunsten og dens skjønnhet?

Det sies at «skjønnheten ligger i øynene til den som ser», men vi må ikke glemme 
hvem som skapte øyet (se Ordsp 20,12). Vi må passe oss så vi ikke tilber skaperver
ket (se gårsdagens avsnitt), men skaperverkets skjønnhet sier noe om Gud og hans 
kjærlighet til det vakre. Hvis vår syndige verden fremdeles er så vakker, hvordan må 
den ikke ha vært før syndefallet? Og dette viser at Gud virkelig har skapt alt som er 
vakkert.

Studiet av kunst og naturfag kan og bør føre oss nærmere Guds sinn og hjerte. 
Vi er en del av Guds eget kunstverk, og kan derfor også lære mer om vår identitet i 
Kristus. 

«Gud ønsker at hans barn skal sette pris på hans gjerninger og finne glede i den 
enkle, stille skjønnhet som han har prydet vårt jordiske hjem med. Han elsker det 
som er vakkert, men mer enn alt som er tiltrekkende i det ytre, elsker han karakter
ens skjønnhet. Han vil at vi skal oppelske renhet og enkelhet og bli prydet med den 
stille ynde som vi finner hos blomstene på marken.» – Veien til Kristus, side 100 [SC 
85].

Les 1 Mos 3,6. Hva sier det om at skjønnhet i seg selv ikke nødvendigvis er godt 
eller hellig? Se også Ordsp 6,25; 31,30.

Vi har en fiende som forvrenger og utnytter alt Gud har gjort. Derfor burde det ikke 
overraske oss at skjønnhet og skjønnhetsbegreper også kan brukes mot oss. Spesielt 
innen kunsten må kristen opplæring veiledet av Skriften hjelpe oss å forstå at ikke 
alt som er vakkert, nødvendigvis er bra eller hellig.

Hvilke «vakre» ting er ikke nødvendigvis hellige og gode? Eller: Hvordan vakre 
ting gjøres vanhellige og onde, alt etter omstendighetene? Hvilken rettesnor 
hjelper oss å avgjøre hva som er hva?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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EKSPERTER PÅ DET SOM ER GALT

Alle vet at det er mer enn nok kunst og filosofi som ikke ærer Gud. Mange vil si at 
kristne ikke engang burde ha noe med slikt å gjøre. Og vi må tenke over vår bruk av 
visse bransjer og medier.

I 1 Tim 6 får vi vite hvilke aktiviteter vi bør unngå, men vi får også vite hvorfor. Hva 
er det Paulus advarer mot i vers 9 og 10? 

Les resten av 1 Tim 6. Hva er det Paulus støtter? 

Legg merke til 1 Tim 6,20, der han advarer mot «den kunnskapen som bare er kunn
skap i navnet.» Det var en annen tid, men prinsippet er fortsatt aktuelt. Tenk på all 
den informasjon, all undervisningen, alle oppfatningene, ikke bare nå, men gjennom 
historien, som var helt feil. Ja, folk kan være eksperter på det som er galt.

I nesten 2000 år trodde verdens smarteste mennesker at jorden var universets 
urokkelige sentrum, mens stjernene og planetene gikk i bane rundt den i fullkomne 
sirkler. Innfløkt matematikk og vitenskap ble brukt til å underbygge denne oppfat
ningen, selv om det viste seg å være galt på nesten alle områder. Derfor kan vi si at 
de var eksperter på det som er galt, og at denne undervisningen bare var «kunnskap 
i navnet». 

I dag baseres for eksempel biologien på antagelsen om at livet begynte for mil-
liarder av år siden, ved en tilfeldighet, uten Gud eller noe formål. Og det har 
oppstått en mengde komplisert og detaljert vitenskapelig litteratur som bygger 
på denne læren. Hva kan dette si oss om at folk kan være eksperter på det som 
er galt? Hva burde denne erkjennelsen ha å si for kristen utdanning generelt og 
naturfagundervisningen spesielt?

__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



84 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 2 0

Onsdag Studium 10  /  5. desember

DUMHET OG VISDOM

Les Ordsp 1. Hva burde sann kristen utdanning gå ut på?

Bibelen sammenligner dumhet og visdom. Ordspråkene minner oss om faren ved 
tåpelig oppførsel og å holde selskap med dårer. Skillet er tydelig: Gud vil at hans 
folk skal søke visdom, sette den høyt og ha mye av den.

De som studerer kunst og naturfag, bruker talentene sine for å få kunnskap og bli 
faglig dyktige. Det samme gjelder lærerne deres. Vi kan være kunstnerisk briljante 
og gjøre vitenskapelige gjennombrudd ut fra kunnskap og evner. 

Men hva betyr egentlig kunnskap om kunst og naturfag hvis vi ikke vet forskjell 
på rett og galt, godt og ondt, sannhet og løgn? Man skal bare lese litt om noen av 
dem som regnes som verdens største kunstnere for å se at den som er dyktig og 
talentfull, ikke alltid lever moralsk eller rettferdig. Man kan også si at store forskere 
som skaper biologiske eller kjemiske masseødeleggelsesvåpen, kan være lynende 
intelligente, men hva er frukten av arbeidet deres? Så kunnskap i seg selv behøver 
ikke å være en god ting.

Les Ordsp 1,7. Hva er nøkkelen til sann kristen undervisning? 

En nobelprisvinner, en ateist, en som studerer universet og de fysiske kreftene 
bak det, skrev: «Jo mer forståelig universet virker, desto mer meningsløst virker 
det også.» Hva burde dette si oss om at kunnskap i seg selv ikke bare kan være 
meningsløs, men også føre til store feil?

__________________________________________________________________________________________________________________
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HERREN SVARTE JOB

Les Job 38. Hva lærer vi om Gud, ikke bare som skaper, men som opprettholder av 
alt levende? Hva bør denne sannheten bety for vår forståelse av kunst og naturfag? 

«Mange hevder at stoffet i seg selv har livgivende kraft, at det er blitt utstyrt med 
visse egenskaper. Siden er det blitt overlatt til å virke ved sin naturlige energi. Videre 
hevder de at prosessene i naturen skjer i samsvar med fastlagte lover som ikke 
engang Gud kan gripe inn i. 

Dette er en falsk vitenskap som ikke har støtte i Guds ord. Naturen tjener sin 
skaper. ... Naturen vitner om en intelligens, et personlig nærvær, en aktiv energi som 
virker i og gjennom dens lover. I naturen er Faderen og Sønnen i konstant virksom
het. Kristus sier: ‘Min Far arbeider til denne dag; også jeg arbeider.’» – Alfa og 
Omega, bind 1, side 329 [PP 114]. 

Mye vitenskap bygger på ateistiske og materialistiske forutsetninger. En forsker 
kan derfor stirre på noe ytterst komplekst og betagende vakkert og likevel si at det 
ble til ved en tilfeldighet, uten mål og mening. 

Det er dette vitenskapen sier hele tiden. Livet på jorden er vakkert og sammensatt 
– fra sommerfugler til mennesker – men blir forklart som utelukkende resultatet av 
at kjemikalier for milliarder av år siden tilfeldigvis ble til et enkelt liv som gjennom 
tilfeldige mutasjoner og naturlig utvalg utviklet seg til alt det som lever og beveger 
seg og ånder i dag.

Vitenskapen argumenterer for at selve tanken om en overnaturlig skaper er  
«uvitenskapelige» siden den ikke kan testes vitenskapelig, og at det derfor er noe 
som vitenskapen ikke kan forholde seg til. Dette er ikke noe vitenskapen selv lærer 
(faktisk synes den å peke på det motsatte: all verdens skjønnhet og kompleksitet 
tyder på en skaper). Det er en filosofisk holdning som forskerne pålegger faget. 

Problemet er at Skriften lærer at Gud ikke bare skapte alt, men at han også opp
rettholder alt. Dette betyr at enhver sann kristen utdanning i naturfag må gå ut fra 
helt andre forutsetninger enn vitenskapen generelt står for. Dette vil føre til konflik
ter, spesielt når det gjelder tilblivelsen.

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Det er to grunner til at vitenskapen, som har rett i så mange ting, tar så feil når 
det gjelder opphavet til alt: For det første kan vitenskapen, som studerer naturens 
verden, bare lete etter svar i den naturlige verden. For det andre går vitenskapen 
ut fra at naturlovene må forbli konstante. Men begge deler er feil når det gjelder 
opphavet. 

Se på den første, som forutsetter naturlige årsaker til hendelser i naturen. Dette er 
utmerket når man skal følge orkaner, men det er ubrukelig når det gjelder opphavet: 
«I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden» (1 Mos 1,1). Hva kan vitenskapen, 
som benekter det overnaturlige i opphavet, lære oss om opphavet? Det var jo helt 
overnaturlig?

Og naturens konstante vesen? Dette kan høres fornuftig, men Rom 5,12 sier: 
«Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og 
slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet.» Det forutsetter et naturmiljø 
med brudd i kontinuiteten og kvalitativt ulikt alt som vitenskapen nå står overfor. En 
verden der døden ikke eksisterte, er helt forskjellig fra alt vi kan studere i dag, og å 
anta at de var veldig like når de ikke var det, vil også føre til feil. 

Derfor tar vitenskapen feil om opphavet fordi den benekter to viktige sider ved 
skapelsen: den overnaturlige kraften bak den og den radikale fysiske diskontinuite
ten mellom det opprinnelige skaperverket og det vi nå står overfor. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Ta opp spørsmålet om skjønnhet i gruppen. Hva er skjønnhet? Hvordan defi-

nerer vi det? Hvordan kan en kristen komme til å beskrive og forstå skjønnhet 
annerledes enn en ikke-kristen?

2. Kristus kunne ha kommet til jorden som en briljant vitenskapsmann og blitt 
rikt belønnet for banebrytende forskning. Han kunne ha blitt berømt som 
musiker. I stedet kom han som en enkel håndverker. Han var til stede ved 
skapelsen, men han lærte et vanlig fag og utførte trofast sine plikter. Hvilken 
oppmuntring gir dette oss der vi er på vår faglige reise?

3.  Ikke alle kristne er kalt til å undervise på skoler, men vi kan alltid lære andre i 
ord og handling, med overlegg eller helt uten å vite det. Hvilke vaner bør den 
troende oppelske, både som Kristi elev og som lærer i verden?
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LØVE I HUSET!
Samson Gulam Masih (48), India

Gulam Masihs far tok ham med til gudstjenester to dager i uken. Far var i villrede: Da han les-
te familiens hellige bok, utbrøt han: “Jesus er jo nevnt oftere enn vår egen profet! Hvorfor?”

Da Gulam ble eldre, foretrakk han kristendommen, men han ville vite mer. Han ville se Jesus 
med egne øyne. “Jesus, jeg ønsker å se deg ansikt til ansikt,” ba han. 

Som ung mann flyttet han hjemmefra og bodde i en hytte utenfor Chakwal, en avsides landsby. 
Han ville studere Bibelen alene i flere uker.

Folk i landsbyen så at Gulam var vennlig og mild. Da han tilbød seg å be for en syk person 
og han ble frisk, fikk han tilnavnet “hellig mann”. Folk respekterte ham og kom til ham med mat 
morgen og kveld.

Gulam satt i hytten og leste og ba. Han studerte Daniel og Åpenbaringen. “Herre, jeg ønsker å 
se deg. Åpenbar deg for meg.”

En kveld mens han ba og leste i Bibelen i jordhytten, merket han at han ikke var alene. Han 
kikket opp og så en stor løve. Den la seg ned og stirret på ham.

Gulam trakk seg skremt unna dyret. Da hørte han en stemme: “Frykt ikke. Stryk løven over 
pelsen fra hode til hale.” “Det kan jeg da ikke,” sa Gulam. “Løven dreper meg!”

«Men du har bedt om å få se meg,» sa stemmen. “Jeg ba om å få se Jesus,” sa Gulam. “Jesus 
er løven av Juda stamme,” sa røsten. “Klapp den.” 

Gulam var redd, men våget ikke å nekte. Skjelvende la han hånden på løvens hode. Dyret rørte 
seg ikke. Langsomt strøk han løven fra hodet til halen. Da han trakk seg tilbake, slo løven med 
halen og pisket opp støv fra bakken. Så gikk den ut i nattemørket.

Neste morgen kom en kvinne med frokosten. Da hun så løvesporene, bråstoppet hun og slapp 
maten. Hun skyndte seg til landsbyen: “Den hellige mannen er død!” ropte hun. “En løve har 
drept ham. Sporene går til hytten.”

Landsbyfolket skyndte seg av sted. Da de kom, satt Gulam og leste i Bibelen. Han hadde ikke 
flyttet seg siden løven gikk. Da folk fikk høre historien, ble de forbløffet og ba om å få høre om 
Jesus.

Senere fant Gulam ut om sabbaten og ble adventistpastor. Han startet en adventistkirke i hjem-
bygda Dharam Kot Bagga i Nord-India. Gulam fikk fem sønner og to døtre. Han døde i 1999, 90 
år gammel.  Yngstebarnet Samson takker Gud for historien om løven. 

En del av offeret 13. sabbat vil gå til å bygge en ny kirke i Amritsar, der Samson Gulam Masih 
har vært pastor. Takk for at du planlegger et godt offer.

Se Samson på YouTube: bit.ly/Samson-Masih
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Bakgrunnsstoff
1 Mos 3,19; 5 Mos 16,15; 2 Mos 25,10–30,38; Gal 5,22–26; Fork 9,10; 1 Kor 10,31.

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

Arbeidet er Guds idé. I en fullkommen verden før synden kom inn, ga Gud Adam og 
Eva oppgaven med å ta seg av hagen (1 Mos 2,15). De var skapt i Skaperens bilde, og 
som han skulle de være opptatt av skapende arbeid og tjeneste i kjærlighet. Det vil si 
at selv i en verden uten synd og død og lidelse skulle mennesket arbeide. 

I denne «mellomtiden» (etter den fullkomne verden og før den vi er lovet), skal 
vi se på arbeidet som en av Guds velsignelser. Alle jødiske barn skulle lære et yrke. 
Man sa at en far som ikke lærte sønnen yrket sitt, oppdro en forbryter. Jesus, Guds 
Sønn, gjorde sin Fars vilje i ærlig arbeid som håndverker, og kan ha forsynt folk 
i Nasaret med møbler og landbruksredskaper (Mark 6,3). Dette var også en del 
av opplæringen som skulle forberede ham på hans fremtidige oppgave. Aposte
len Paulus virket like mye for Herren da han arbeidet som teltmaker sammen med 
Akvilas og Priskilla i halvannet år som da han debatterte i synagogen på sabbaten 
(Apg 18,1–4; 2 Tess 3,8–12). Denne uken skal vi se på arbeidet og dets rolle i kristen 
opplæring. 

Den kristne og arbeidet
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ARBEIDETS MANGE SIDER

Jeg skjønte at ingen ting er bedre for dem enn å glede seg og nyte det gode i livet. 
For når et menneske får spise og drikke og har glede av alt han eier, er også det gitt 
av Gud (Fork 3,12.13).

«Arbeid» er et ord med mange betydninger. Vi arbeider for å skaffe mat, betale 
regninger og legge litt til side til tunge tider. Å miste jobben er ofte verre enn å leve 
med en dårlig arbeidssituasjon. 

Arbeidet kan gi selvverd. Arbeid er et vanlig svar på spørsmålet: «Hva driver du 
med?» Pensjonister flest fortsetter å jobbe deltid så lenge de kan, enten for lønn eller 
som frivillige. En jobb er en grunn til å stå opp om morgenen. Gi en tenåring en 
jobb, og verden har en kandidat mindre til en kriminell løpebane.

Les 1 Mos 3,19. Hva er sammenhengen, og hva sier det om en annen side av arbei-
det, iallfall for noen?

Plutselig blir arbeidet forandret. Her ser vi en annen side av arbeidet. For noen er 
jobben bare et evig slit som ender når de dør. De blir i jobber de ikke kan fordra i 
håp om å pensjonere seg med helsa i behold. For andre kan arbeidet bli livet, kilden 
til ens identitet. Når de ikke arbeider, blir de deprimerte eller desorienterte, usikre på 
hva de skal ta seg til eller hvor de skal gjøre av seg. Når de blir pensjonister, kan de 
falle fra hverandre både fysisk og psykisk, og ofte dør de for tidlig.

Vi må lære å arbeide på Guds måte. Arbeidet er mer enn en økonomisk nødven
dighet. Mennesket er mer enn bare en ansatt. Rett forstått er livsverket en anledning 
til tjeneste, et uttrykk for forholdet til Herren. En del av lærerens oppgave er å hjelpe 
elevene å finne det arbeidet hvor de evner og interesser Gud har gitt dem, faller 
sammen med verdens behov. 

Hva gjør du? Hva gjør du med livet ditt, og hvordan kan du ære Gud bedre ved å 
gjøre det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ARBEID OG OPPFOSTRING

Arbeidet har å gjøre med det vi foretar oss i livet. Selv de som har mest stillesittende 
arbeid, må gjøre et slags fysisk arbeid, om det så bare er å trykke på et tastatur. 

Hva lærer disse tekstene oss om arbeid – med «hender» som et symbol?

5 Mos 16,15

Fork 9,10

Ordsp 21,25 

Jer 1,16

Gud har gitt oss arbeid så vi kan finne tilfredsstillelse og glede (se Ordsp 10,4; 
12,14). I psykologien beskriver «mestringsevne» troen på at alle har evnen til å 
utrette noe meningsfylt i livet. Mestringsevnen vokser ikke ved å gjenta: «Jeg tror 
jeg kan! Jeg tror jeg kan!» For å øke mestringsevnen må vi gjøre noe.

Selv om «våre henders verk» er Guds velsignelse mot oss (se Sal 90,17), og gjør 
det mulig å leve et meningsfylt liv, er Guds plan at «våre henders verk» skal være til 
velsignelse for andre. Paulus skriver at vi må arbeide, gjøre noe nyttig med hendene 
slik at vi kan ha noe å dele med andre. Han levde etter dette prinsippet:

«Dere vet selv at disse hendene har skaffet meg og medarbeiderne mine det vi 
trengte. Alltid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss 
av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’» 
(Apg 20,34.35).

Nehemjas enkle bønn burde være vår: «Og nå, styrk hendene mine!» (Neh 6,9).

Hvordan ser du på arbeidet ditt? Hvordan kan du bruke arbeidet til å være til vel-
signelse for andre? 

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________
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YPPERLIG ARBEID 

Skumles 2 Mos 25,10–30,38. Hvor detaljert var Gud da han ba Moses om å reise 
møteteltet? Hva sier dette om Guds karakter?

Da Gud ba Moses om å bygge et telt, kunne Moses ha sagt: «Ikke noe problem, 
Herre! Jeg har slått opp telt helt siden jeg flyktet fra Egypt for 40 år siden. ... Det 
tar bare et øyeblikk!» For alle i den tids halvnomadiske midjanittkultur var det 
enkelt å reise et telt. Han kunne ha gjort det med bind for øynene og tankene på 
langt viktigere ting. Det Moses kanskje ikke hadde regnet med, var veldig detaljerte 
beskrivelser og en lang liste om hvordan hvert møbel skulle lages, samt instrukser 
om prestenes klær – nesten 150 punkter med retningslinjer. Bare for å lage ett enkelt 
bord måtte Moses følge en monteringsanvisning med syv punkter (2 Mos 25,23–30). 

Guds detaljbeskrivelse av teltet (og senere av offerritualene) viser at han la vekt på 
perfeksjon. Det skulle bli et mesterverk. Materialene var av høyeste kvalitet, form
givningen var upåklagelig, arbeidet måtte være enestående – budskapet var tydelig: 
«Gud godtar ikke slurv!» 

Men selv om kravene virket høye, var det ikke bare det at Gud tok initiativet, han 
fant også menneskene til oppgavene. Vi leser i 2 Mos 31,1–6; 35,30–36,1 at Gud ga 
folket de nødvendige ferdighetene. Disse personene ble fylt av Ånden så de fikk ev
ner og kunnskap innen alle slags håndverk for at byggingen av møteteltet og møble
ne der skulle bli slik «Herren har befalt» (2 Mos 36,1). Dessuten fikk de to mesterde
signerne også «lære opp andre» (2 Mos 35,34) slik at deres kunnskap og ferdigheter 
ville bli ført videre blant israelittene. Disse to blir nevnt spesielt som ledere Gud har 
valgt, men andre fikk lignende gaver og ble med på arbeidet (2 Mos 36,2). 

At vi er syndere, er altså ikke noen gyldig unnskyldning for å ta lett på oppga
vene. Gud forventer at vi skal gjøre best mulig bruk av talenter, ferdigheter, tid og 
utdannelse. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ARBEID OG ÅNDELIGHET

«Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden» (Gal 5,25). Arbeid og åndelig
het hører sammen. Kristendommen er ikke et klesplagg som tas av og på alt etter 
stemninger og livsfaser. Kristendommen skaper et nytt vesen som viser seg på alle 
livets områder, også på jobben.

Les Gal 5,22–26. Hvilke av disse gavene beskriver også deg og arbeidet ditt?

The Expository Dictionary of New Testament Words beskriver det «åndelige» men
neske som «en som viser Åndens frukt på sin egen måte.» Fordi vi er forbundet med 
Kristus, vil vi opptre som kristne i alle livets omstendigheter.

En pasient lå døende på sykehus i Florida mens hans beste venn våket ved sen
gen. Sykepleiere kom og gikk og tok seg av pasientens behov. For å holde samtalen 
gående spurte vennen sykepleierne hvor de hadde studert. Mange sa at de hadde 
studert ved Florida Hospital College.

Dette gjorde inntrykk på vennen. Han besøkte skolen flere ganger for å se hvor
dan det var der. Hvorfor? Fordi han hadde fortalt folk at sykepleierne som hadde stu
dert der, alltid viste hans døende venn mer omsorg enn de som hadde studert andre 
steder. Han kunne altså se stor forskjell på dem og andre når det gjaldt holdningen til 
hans døende venn.

Derfor stilte han mange spørsmål om høyskolen og dens drift, og etter hvert ga 
han 100.000 dollar så det kunne utdannes flere sykepleiere som dem han hadde sett i 
aksjon. Ja, åndelighet er en livsstil.

Hvordan viser du din åndelighet i hverdagens oppgaver? Hva slags inntrykk tror 
du folk får av deg? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ARBEID OG FORVALTNING

«Alt dine hender kan gjøre, gjør det med den kraften du har» (Fork 9,10). De klok
este blant oss følger dette forvaltningsrådet i alle livets forhold. 

Mange tenker bare penger når man spør dem om kristen forvaltning. Og penger 
er en viktig side av det, men forvaltning er mye mer. I organisasjonsteorien handler 
forvaltning om ledelsens ansvar for å utvikle og bruke de tilgjengelige ressursene 
riktig. 

Hvilke ressurser har Gud velsignet menigheten med? Peter er tydelig på at alle har 
fått gaver fra Skaperen. Han kaller oss et «hellig presteskap» (1 Pet 2,5) som er an
svarlig overfor Gud for hvordan vi forvalter hans gaver: penger, tid, krefter, talenter 
og enda mer.

Les Fork 9,10 og 1 Kor 10,31. Hvordan bør vi arbeide, og hvordan skal vi utdanne 
folk til å arbeide?

En av de vanligste fallgruvene i vår tid er tendensen til å dele opp de ulike sidene av 
livet i båser. Man har sitt arbeidsliv, familieliv, åndelige liv og til og med ens liv i 
fritiden. I noen tilfeller er det ønskelig å skille livsområdene fra hverandre så de ikke 
griper inn i hverandre. Det er for eksempel ikke bra å ta med arbeidet hjem, slik at 
det forstyrrer ens ansvar overfor familien. Fritidssysler bør heller ikke gå ut over den 
tiden vi er sammen med Gud.

Men denne begrensningen bør ikke gjelde den rollen vårt åndelige liv må spille 
i hele vår eksistens. Den troendes arbeid vokser ut av fellesskapet og arbeidet med 
Gud. Arbeidet er en anledning til å praktisere Guds nærvær. Hvis vi setter vårt reli
giøse liv i bås og lar Gud få bare en dag, en time, eller til og med bare ett område av 
livet, da avviser vi hans nærvær på de andre områdene. 

To spørsmål: 1) Spør deg selv om du setter ditt åndelige liv i bås. 2) Hvordan kan 
du la det åndelige styre alt du gjør?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

1 Mos 3; Fork 2,18–23; Ef 6,5–8; Les «Katastrofen som utløste himmelens bered-
skap» i Alfa og Omega, bind 1, side 31–42 [PP 52–62].

Arbeidet – en forbannelse eller en velsignelse? Det kunne se ut som om det var en 
del av syndens forbannelse (1 Mos 3,17). Men det var jorden som ble forbannet, ikke 
arbeidet. Ellen G. White sier at Gud ville at oppgaven skulle være en velsignelse: «Et 
liv i strev og bekymring ble fra nå av menneskets lodd og del, men Gud gjorde det i 
kjærlighet. Det var en nødvendig forutsetning for å legge en demper på den natur
lige tilbøyelighet til å gi etter for lyster og lidenskaper og for å utvikle selvkontroll. 
Dette ble en del av Guds store plan for å gjenreise mennesket fra den ødeleggelse 
og nedverdigelse som synden hadde ført med seg.» – Alfa og Omega, bind 1, side 
40 [PP 60]. Kan vi ha gjort det til en forbannelse med monotoni, overtid eller ved å 
overvurdere arbeidets rolle i livet? Uansett må vi lære å se arbeidet i det rette lys. Og 
kristen opplæring må bidra til at folk forstår verdien av arbeid, uten at de gjør det til 
en avgud. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Les Fork 2,18–24. Hvordan kan Salomo kalle arbeidet både en velsignelse og 

en forbannelse i samme del av Bibelen? Hva antyder teksten om den forskjel-
len vår tilnærming til arbeidet gjør?

2. Gjennom arbeid tar vi oss av familien vår. Hvordan kan vi gi dem en positiv 
holdning til arbeid?

3. Grensen mellom å gjøre en utmerket jobb og å være arbeidsnarkoman er noen 
ganger hårfin. Hvordan unngår vi å krysse grensen? Se Fork 2,23. 

4. Paulus uttrykte det veldig tydelig: «For da vi var hos dere, ga vi dere dette 
påbudet: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise» (2 Tess 3,10). Dette 
prinsippet gir mening. Men finnes det tilfeller der det ikke gjelder? Hvorfor 
må vi ikke gjøre dette til en ubrytelig regel?
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UT I VERDEN FOR Å FINNE KRISTUS
Brijesh Kumar (27), India

Inderen Brijesh Kumar var arbeidsløs i Jakarta i Indonesia. Han hadde håpet å tjene penger 
så han kunne betale tilbake det foreldrene hadde lånt til skolegangen hans, men det var ikke 

arbeid å få i Jakarta. Brijesh ville til USA som flyktning, men hadde ikke nok penger. Likevel 
betalte han 1000 dollar for skipsplass til USA. 

Seks måneder senere var han endelig om bord i et skip utenfor Java. De var 19 asylsøkere fra 
India og 16 fra Nepal. To indonesere sto for skipet. Reisen var fæl. Maten tok slutt etter to dager, 
og to dager senere var vannet slutt. Den sjuende dagen var de nesten tom for drivstoff. Noen timer 
senere gikk de i land på øya Yap i Mikronesia.

Der satt de internert i seks måneder mens politiet og FBI forhørte dem. Kristne prester kom 
med mat og snakket om Jesus, men Brijesh var ikke interessert. Han ville være flyktning, men 
myndighetene ville deportere ham til India.

Månedene gikk, og det ble færre besøk og mangel på mat. Brijesh ga opp håpet. Så kom en 
adventistpastor med en stor skipscontainer full av mat og klær. Brijesh og de andre gråt da de så 
det. Karemeno kom ofte, og gruppen hørte på ham. 

«Hvorfor kommer du når alle de andre prestene har sluttet å komme,» spurte de. “Fordi Jesus 
elsker dere mer enn jeg gjør,” sa han. Han gikk ofte uten mat så han kunne gi til dem. Da gråt de. 
Samme dag tok ni nepalere imot Jesus og begynte å holde sabbat.

Brijesh så at nepalerne forandret seg. Nå sloss de ikke mer. Han ble med dem i teltet de brukte 
som kirke. De ba for ham, hans fremtid og familien hans. Brijesh slappet av, fikk en bibel og 
begynte å lese i den. 

En nepaler lærte ham å be. Brijesh ba: “Kjære Gud, jeg overgir alle mine problemer til Jesus 
Kristus.” Han følte han kunne fly da han åpnet øynene. 

Brijesh lot seg deportere til India. I dag arbeider han som global pionermisjonær og studerer 
på Spicer Adventist University for å bli pastor. Han har ført fire mennesker til Jesus, og foreldrene 
hans tar bibelstudier. 

Brijesh har fremdeles kontakt med nepalerne. En annen inder ble også adventist og driver en 
klesbutikk. “Gud frelste meg da jeg hadde ingenting,” sier Brijesh.

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge internat på Varanasi SDA School, der Brijesh bor 
mens han forkynner evangeliet. Takk for at du gir.

Se Brijesh på YouTube: bit.ly/Brijesh-Kumar.



19. desemberStudium 12

Sabbaten: Å oppleve og leve 
Guds sinnelag

Bakgrunnsstoff
1 Mos 1, 2; 2 Mos 16,14–29; Jes 58,1–14; Matt 12,1–13; Luk 13,10–17.

Minnevers
Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sab-
baten. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten» (Mark 2,27.28).

Jodie var eneste syvendedagsadventist på kurset, og hennes valg om ikke å delta på 
sosiale tilstelninger på sabbaten var veldig synlig. 

En dag ringte Gayle, en av vennene hennes. Gayles mann skulle være borte i 
seks uker, og hun spurte Jodie om hun ville være sammen med henne de neste seks 
fredags kveldene, for hun visste at Jodie ikke gjorde «noe» på de kveldene.

De neste fire fredagskveldene spiste de sammen, spilte musikk, fortalte om sine 
religiøse opplevelser og hygget seg sammen. Den femte helgen fortalte Gayle Jodie 
at hun hadde handlet og sett på klokken. Så bra, tenkte hun. Det er snart sabbat. 
Plutselig gikk det opp for henne at hun hadde opplevd noe nytt i sitt kristenliv de fire 
fredagskveldene. Hun hadde vokst, lært mer om Gud og fått en sterkere tro. Sabbat
en hadde vært en mulighet for læring og personlig utvikling.

Dette er en interessant historie om hvordan vi kan se på sabbaten som et middel 
til læring, ikke bare en hviledag.
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TID FOR Å BLI FORBLØFFET

Har du lurt på hvorfor Gud valgte å gi oss to harmoniske skapelsesberetninger i 1. 
Mosebok? Det første kapitlet forteller om skapelsesuken og jorden som får form og 
deretter liv, og kulminerer med skapelsen av mann og kvinne på den sjette dag. Det 
andre ser på den samme historien, men fra et annet perspektiv, med spesielt fokus på 
den sjette dagen. Adam er i sentrum nå, og alt beskrives som at det er der for ham og 
kvinnen: hagen, elvene og dyrene. 

Skapelsen er for dyp for en enkelt beretning. Først lærer vi om den mektige, 
kunstneriske Skaperen som har øye for fullkommen skjønnhet. Så møter vi relasjo
nenes Gud, som ønsker at menneskene skal elske og ta vare på hverandre og resten 
av skaperverket. 

Les 1 Mos 1 og 2 og tenk på hvordan den første sabbaten (1 Mos 2,1–3) er knyttet 
til de to skapelsesberetningene. Hvordan kan de konklusjonene du trekker, hjelpe 
deg å forstå hva det kan bety at Gud velsignet sabbaten og gjorde den hellig?

Forestill deg at du er Adam eller Eva på den første sabbaten. Det er livets første dag, 
din første dag med ektefellen din og din første dag med Gud. For en dag full av 
ny innsikt! Du begynner å lære om Gud som kan skape slik skjønnhet. Du undrer 
deg når du ser en elefant det ene øyeblikket og en frosk i det neste. Du smiler og 
ser sjiraffen eller bøffelen boltre seg. Du er taus i ærefrykt for de mange fargene og 
formene, fascinert av lydenes symfoni. Du gleder deg over alle smakene og luktene 
og fryder deg over å utforske ulike teksturer. Mest av alt begynner du å lære om 
relasjoner: ansvar, omsorg og kjærlighet. Du opplever det sammen med din skaper; 
du begynner å praktisere det med resten av det skapte. 

Den første sabbaten kan ikke ha vært noen passiv opplevelse for Adam og Eva. 
Det var en gudgitt mulighet for dem til å fokusere på Skaperen og skaperverket. Det 
var en tid for forundring.

Lag en liste med de ulike mulighetene som Adam og Eva fikk til å lære på den 
første sabbaten. Hvilke av disse mulighetene er aktuelle i dag, om enn i en annen 
form? Hvordan kan de berike sabbaten for deg? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TID FOR GJENOPPDAGELSER

Når Moses blir bedt om å føre israelittene ut av Egypt, er det tydelig at de fleste ikke 
lenger opplever seg som Guds barn. De har behov for å oppdage hvem Gud er, han 
som de skal tilbe og som gir dem så mange løfter om en utrolig fremtid. Sabbaten 
er en viktig læringserfaring i deres gjenoppdagelsesreise. Den blir også et tydelig 
tegn til andre folk om det spesielle forholdet mellom Gud og dette folket. Manna
opplevelsen understreker Guds måte å undervise israelittene på.

Les 2 Mos 16,14–29. Hva skal israelittene lære?

Gud sørger for mirakelet med mannaen og gir dem akkurat nok mat til hver dag. 
Hvis han hadde gitt dem mer enn de trengte, ville de kanskje ha glemt hvem som 
sørget for dem. Så hver dag utførte han et mirakel for dem, og de så Guds omsorg. 
Men på sabbaten var situasjonen en annen, akkurat som dagen skulle være noe 
særskilt. Nå skjedde det to mirakler: dobbelt opp med mat på fredag, og maten tålte å 
stå natten over. På sabbaten undret israelittene seg over Gud som var deres befrier og 
gjenoppdaget hva det ville si å være Guds folk.

Israelittene skulle spise denne mannaen i 40 år (2 Mos 16,35). Gud gir også Moses 
beskjed om å holde av en omer manna som skulle minne israelittene om hvordan han 
ga dem mat i ørkenen (2 Mos 16,32.33). Det har også vært en påminnelse om den 
spesielle opplevelsen på sabbatsdagen.

Det finnes også andre eksempler på at Gud viser israelittene at sabbaten er noe 
spesielt. 

Med sabbaten hjalp Gud folket med å gjenoppdage sin identitet og sin Gud. De ble 
bedt om å høre på ham og holde sabbaten hellig, men i forbindelse med å utvikle en 
dypere forståelse av Skaperens sinn og et varig forhold til løftene.

Du snakker med en tenåring som synes sabbaten er «kjedelig». Han holder den 
bare fordi det er det Bibelen og foreldrene hans sier han må gjøre. Hvordan kan 
du hjelpe ham å (gjen)oppdage sabbaten som en positiv læringserfaring?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TID TIL Å LÆRE HVA SOM ER VIKTIGST

Oppturene og nedturene i Israels erfaring med Gud var nært forbundet med deres 
overholdelse av sabbaten. Gud betraktet deres uvilje mot å respektere sabbaten som 
et tegn på at de fant ham irrelevant (Jer 17,19–27). Et fornyet engasjement for sab
baten var også en del av gjenreisningen – et tegn på at de prioriterte riktig. Jes 58 
tegner en interessant kontrast.
 
Les Jes 58,1–14. Hva  er relevant for oss i dag?

Israelittene spiller at de er tilhengere av Gud – i tilbedelsen og i fasten – men den 
måten de lever på etter tilbedelsen, viser at de bare holder fast på formene. De holder 
ikke Guds lov av hjertet.

Jesaja peker på det Gud forventer av folket. 
Men dette er ikke alt. Les Jes 58,13.14. Hvorfor kommer Gud inn på sabbaten mot 

slutten av kapitlet? Profeten bruker uttrykk som ligner på dem i resten av kapitlet: 
slutt å «gjøre som du vil»; ikke gå «dine egne veier»; unngå å «tale tomme ord», 
advarer han. Med andre ord: Sabbaten er ikke en tid for å utføre tilbedelsens ritualer 
mens du tenker på ditt eget og lever et liv som ikke harmonerer med tilbedelsen. 
Sabbaten skal være en «lyst» og «ærverdig». I lys av resten av kapitlet handler sab
baten om å fryde seg over å lære om Guds sinn og hensikt, og deretter leve med 
hans sinn og hensikter i vår omgang med andre. Det er ikke nok å vite hvordan man 
utfører sabbatens ritualer. Læring må påvirke livet. Sabbaten er tid for å lære og leve 
etter prioriteringer. 

Fryder du deg over sabbaten? Hvis ikke: Hva kan du gjøre med det? Har du lært 
å «ære» sabbaten? Snakk med de andre om dette på sabbaten. Vær så praktisk 
som mulig.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TID FOR BALANSE

Jesus respekterte og støttet Guds lov (Matt 5,17.18). Likevel utfordret han også det 
religiøse lederskapet og deres tolkning av loven. Ingen av de utfordringene han 
kom med, var en større trussel for folkets ledere enn hans måte å holde sabbaten 
på. Synagogene gjorde sabbaten til en anledning til å lære – toraen ble alltid lest og 
tolket. De skriftlærde og fariseerne kjente lovens bokstav. Men Jesus gikk lenger i 
sin undervisning på sabbaten.

Les Matt 12,1–13 og Luk 13,10–17. Hva lærte Jesus menneskene den gang, og oss 
i dag, med disse hendelsene? 

Striden om Jesu helbredelser på sabbaten fører til viktige åndelige drøftelser om 
syndens natur, grunnen til at vi har sabbaten, forholdet mellom Jesus og Faderen og 
om Jesu autoritet. 

Jesu holdning til sabbaten er godt sammenfattet i minneverset for denne uken: 
«Og Jesus sa til dem: ‘Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. 
Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten’» (Mark 2,27.28). Han la vekt 
på at sabbaten ikke skulle være en plage. Den ble til som en unik mulighet for men
nesker til å lære om Guds sinn som skapte sabbaten, og lære av erfaring ved å nyte 
hans skaperverk. 

Med sine handlinger tar Jesus opp spørsmål og presser både disiplene, jødenes 
ledere og folket til å tenke dypere omkring Skriften og hva deres tro og deres Gud 
betydde. Vi kan lett henge oss opp i regler og forskrifter som kanskje ikke er dårlige 
i seg selv, men som blir et mål i seg selv snarere enn midler til et mål – og det målet 
bør være kunnskap om den Gud vi tjener. Og dette fører til trofast lydighet mot ham 
ut fra vår tillit til det Jesus har utrettet for oss.

Hva med din helligholdelse av sabbaten? Har du gjort det til en dag da du bare 
ikke gjør visse ting i stedet for en dag da du virkelig hviler i Herren og blir bedre 
kjent med ham? Hvordan kan du i så fall gjøre endringer for å få mer ut av det 
som Gud ønsker å gi deg? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TID TIL FELLESSKAP

Jesus gikk i synagogen hver uke som et eksempel for disiplene. Etter oppstandel
sen fortsatte de med dette. Synagogen ble et av de viktigste stedene hvor apostlene 
kunne ta opp spørsmål omkring oppstandelsen, og sabbaten ga menigheten en anled
ning til å samles og lære. Jesus var tross alt jødenes Messias, den Messias som var 
forutsagt i GT, som ble lest i synagogen hver sabbat. Noe bedre sted å tale om Jesus 
hadde ikke de kristne, spesielt når de vitnet for jøder og andre «som frykter Gud» 
(Apg 13,16.26).

Se på disse tekstene: Hva forteller de om hvordan Jesu etterfølgere vitnet offent-
lig? Når du leser tekstene, bør du tenke på hvor de talte, hvem de snakket med, hva 
som ble sagt, og hva resultatene ble. Apg 13,14–45; Apg 16,13.14; Apg 17,1–5; Apg 
18,4.

Apostlenes vitnesbyrd var både personlig og bygget på Skriften. Da Paulus utdypet 
Israels historie, begynte han med «våre fedre» (Apg 13,17) i Egypt og fulgte deres 
historie fra de inntok Kanaan til dommerne, kongene, spesielt David. I ham hadde 
han en perfekt overgang til Jesus. 

Paulus og andre viste også hvordan deres personlige erfaring og forståelse ga 
mening ut fra Skriften. De la frem informasjon, debatterte og tok standpunkt. 
Kombinasjonen av personlige vitnesbyrd og fremleggelse av Skriften i forkynnelse, 
undervisning og drøftelser var veldig effektiv. Bibelen viser at noen av de religiøse 
lederne misunte apostlene deres autoritet og den makt de hadde over folket, både 
jøder og hedninger.

Syvendedags Adventistkirken har også sin historie med oppmuntrende vitnesbyrd 
og skrifttro utleggelse både via forkynnelse og undervisning og samtale. Kombina
sjonen av sabbatsskole med gudstjenesten og andre sabbatsmøter gir et pedagogisk 
grunnlag for vår tilbedelse. Dette må utfylles med andre læringserfaringer, men det 
er likevel viktig for vår undervisning på sabbaten.

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les «Sabbaten – et minne og et tegn» i Alfa og Omega, bind 4, side 237–244 [DA 
281–289].

«Ingen annen forordning som ble betrodd jødene, tjente i så stor grad til å særprege 
dem blant de folkeslagene som bodde omkring dem, som tilfellet var med sabbat en. 
Guds plan var at helligholdelsen av denne dagen skulle utpeke dem som sanne 
tilbedere. Den skulle være et tegn på at de hadde skilt seg fra avgudsdyrkelsen, og at 
de var forbundet med den sanne Gud. Men for å kunne holde sabbaten hellig, måtte 
menneskene selv være hellige. Ved tro måtte de få del i Kristi rettferdighet. Da befa
lingen ble gitt til Israel: ‘Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!’ sa Herren 
også til dem: ‘Hellige mennesker skal dere være for meg.’ 2 Mos 20,8; 22,31. Bare på 
den måten kunne sabbaten utmerke israelittene som tilbedere av den sanne Gud.»  
– Alfa og Omega, bind 4, side 238239 [DA 283].

«Sabbaten er et tegn på Kristi makt til å gjøre oss hellige. ... Som et tegn på hans 
helliggjørende makt er sabbaten gitt til alle som gjennom Kristus blir en del av Guds 
Israel.» – Alfa og Omega, bind 4, side 244 [DA 288].

  Spørsmål til drøftelse
1. Vi bruker ofte tid på å tenke over hva som ikke bør gjøres på sabbaten. Lag et 

sett med spørsmål som får sabbatsholdere til å fokusere på idealene som er 
drøftet denne uken og som fremhever sabbaten som en læringserfaring. For 
eksempel: «Hva foretar jeg meg på sabbaten som gjør at jeg kan lære mer om 
Gud?»

2. Tenk på sitatene ovenfor. De antyder at det ikke bare er det at de holder sab-
bat som særmerker sabbatsholderne i samfunnet. Hvordan ville de være, de 
som har «del i Kristi rettferdighet» og er gjort «hellige»? Hva har dette med 
sabbaten å gjøre?

3. Hvordan kan du få en rikere erfaring på sabbaten? Finn tre mål som fokuserer 
på hva du ønsker å lære ved å holde sabbat de neste tolv månedene.
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LÆRE Å ELSKE
Anjleena Singh (25), India

Mor måtte på sykehus langt borte etter en alvorlig betennelse i nyrene og galleblæren. Mens 
far og mor var borte, var Anjleena (14) og broren Roshan (10) alene hjemme. Så fikk Anj-

leena gulsott og lå på det lokale sykehuset. Hun håpet noen fra kirken ville besøke henne, men 
ingen kom.

Ti dager senere kom mor og far tilbake og besøkte henne på sykehuset. Moren hadde heller 
ikke hatt besøk fra kirken mens hun lå syk, ikke engang av pastoren. Anjleena var sint. Hun skulle 
aldri mer gå i kirken og ikke stole på en pastor igjen.

Flere år gikk, så ringte en tante. “Vet du at det er en kirke som kaller seg Adventistkirken i 
byen? De har en ung pastor som har vært og besøkt oss. Kom og møt ham.”

“Jeg vil ikke ha noe med kirker og pastorer å gjøre,” sa Anjleena. Siden ringte tante og fortalte 
at hennes mann var død. Hun ba Anjleena om å fortelle det til adventistpastoren og be ham be for 
familien. Anjleena ringte til pastor Pradeep Singh, som ba og oppmuntret familien.

Anjleenas mor likte pastoren og ba ham hjem. Hun og far snakket lenge med ham. Pastoren ba 
dem komme i kirken, og far, mor og Roshan gikk neste sabbat. De trivdes og ba om bibelstudier. 
Alle tre ble døpt, men Anjleena ville ikke komme.

Etter dåpen holdt pastoren bibelstudier hjemme hos dem en gang i uken. Anjleena forlot alltid 
rommet, men hun kunne følge med praten og bønnene gjennom døren. 

Halvannet år senere sa Anjleena til mor: “Ring til pastoren. Jeg vil ha bibelstudier.” Mor var 
forundret, og pastoren trodde det var en spøk, men han kom. I 2017 tok Anjleena mot Jesus. 

Senere overrasket Anjleena foreldrene igjen. “Jeg vil gifte meg med adventistpastoren,” sa 
hun. “Jeg vil bli pastorkone.” Foreldrene var usikre på hva pastoren ville si, og de visste ikke at 
han hadde bedt Gud om en kone i tre år. Han hadde ikke tenkt på Anjleena som en mulighet, men 
da han hørte hva de sa, smilte han og sa: “Jeg vil gladelig ha henne som kone.”

De giftet seg i oktober 2018. I dag er Anjleena sykepleier og menighetssøster i kirken i Go-
rakhpur, der han er pastor. Fem slektninger og venner er blitt døpt etter å ha sett forandringene i 
hennes liv. “Nå synes jeg pastorer er gode menn,” sa hun. “Jeg elsker dem, spesielt min mann.”

Anjleena er også glad for adventistskolene. Hun har fått slektninger til å sende seks barn til 
skolen i Varanasi. Skolen er ett av prosjektene som får en del av offeret 13. sabbat neste uke. Takk 
for ditt offer.

Finn bilder på Facebook (bit.ly/fb-mq).
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Bakgrunnsstoff
Joh 3,16; 1 Joh 5,13; 1 Tim 1,16; 1 Kor 13,12; Sak 13,6.

Minnevers
Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjer-
te, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham (1 Kor 2,9). 

En dikter fryktet døden og spurte hvordan man kan leve uten å vite hva som venter 
på andre siden av graven. Hvordan kan man forberede seg på det hinsidige hvis man 
ikke engang vet hva som skjer etter døden? 

Bibelen forteller heldigvis om himmelen, den nye jord og hvordan vi skal lære og 
leve gjennom evigheten. Som vi har sett hele kvartalet, er det livet her og nå og alt 
det vi lærer som burde forberede oss på det «hinsidige». 

Skolen kan gi oss mye god informasjon og praktisk og nyttig kunnskap. Men hva 
nytter det med all denne kunnskapen hvis vi går glipp av det evige liv? Denne uken 
skal vi se på hva inspirasjonen sier om den store høyskolen der vi skal lære og vokse 
gjennom evigheten. På denne skolen i det hinsidige skal vi lære ting som vi ikke 
engang kan forestille oss her og nå.
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DE DØDES SKJEBNE
 
På 1600tallet funderte Blaise Pascal over menneskets tilstand. For ham var én 
ting sikkert: om et menneske levde aldri så lenge (og den gangen levde ikke folk 
så lenge), og samme hvor godt man hadde det (og folk hadde det ikke så godt den 
gangen), så skal vi dø før eller siden. 

Og det som kom etter døden ville vare uendelig mye lenger enn den korte tiden 
før døden. For Pascal var det mest logiske en kunne gjøre å finne ut hvilken skjebne 
som venter de døde, og det overrasket ham at folk lot seg opprøre av «en antatt for
nærmelse», mens de ikke brydde seg om hva som skjedde etter døden.

Han hadde et poeng. Og det er nok derfor Bibelen taler så mye om det som venter 
dem som har funnet frelsen i Jesus.

Les disse tekstene. Hvilket håp er det tale om? Joh 6,54; Joh 3,16; 1 Joh 5,13;  
1 Tim 3,16; Joh 4,14; Joh 6,40; Jud 1,21; Tit 3,7. 

Evig liv gir mening i lys av korset, og i lys av korset gir ingenting annet mening enn 
evig liv. Det at han som skapte verden (Hebr 1,2), han som «vi lever, beveger oss og 
er til» i (Apg 17,28), at han som er Gud, ble menneske og døde som menneske ... for 
hva? For at vi skal smuldre bort som et kadaver?

Det er derfor NT har så mange løfter om evig liv, for bare det evige garanterer 
gjenreisning. Selv en million år kan inneholde for få gode øyeblikk til å oppveie de 
vonde. Bare evigheten kan gi balanse i det hele, og mer enn det, for det uendelige er 
mer enn det endelige, ja, uendelig mye mer. 

Pascal hadde rett: vår tid her nede er så kort sammenlignet med det som kommer. 
Det er tåpelig ikke å forberede seg på den evigheten som venter.

Hva sier du til en som ikke bryr seg med hva som skjer etter døden? Hvordan kan 
du hjelpe dette mennesket å se hvor ulogisk dette er? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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EN NY TILVÆRELSE

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller 
ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte (Åp 21,4). Hva 
sier dette om hvor annerledes vår nye tilværelse blir, en tilværelse der død, sorg og 
smerte ikke finnes lenger? 

En kristen snakket med en venn om evangeliets håp, løftet om evig liv i Jesus 
Kristus. Den andre likte ikke tanken. «Evig liv?» sa han og grøsset. «Noe så gru
somt! 70–80 år her er ille nok. Hvem vil fortsette slik i all evighet? Det ville være et 
helvete.»

Han hadde et poeng, men han forsto ikke at løftet om evig liv ikke går ut på å 
videreføre det livet vi har her og nå. For hvem vil vel det? Nei, som teksten ovenfor 
sier: Det gamle er borte og alt er nytt.

Hva sier disse tekstene om den nye tilværelsen? 

2 Pet 3,10–13

Åp 21,1–6

Det viktige for oss er dette: Hva skal til for å få oppleve denne nye tilværelsen? 
Hvordan kommer vi dit? Hvordan kan vi være sikre på å få være med? Hva er det i 
vårt liv som kan være til hinder for at vi får det Gud har lovet oss i Jesus? 

_______________________________________________________________________________________________
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DA SKAL VI FÅ VITE

«Himmelen er en skole, dens pensum er universet, og læreren er Den Allmektige. En 
avdeling av denne skolen ble opprettet i Eden, og når frelsesplanen har fullført sin 
hensikt, vil skolen i Eden bli startet opp igjen.» – Utdanning for livet, side 163 [Ed 
301].

Hvis du er som folk flest, har du mange spørsmål – spørsmål om synd, lidelse, 
sykdom, død, om hvorfor det ene eller det andre skjedde. 

Vi undrer oss også over naturens verden. Vitenskapen har hjulpet oss å forstå 
verden og universet bedre, men det er fremdeles mye vi ikke forstår. 

Overalt, fra de enkleste livsformer til nattehimmelen, fra bevegelsene til partikler 
som er mindre enn atomer til galaksene i verdensaltet, blir vi stilt overfor en vir
kelighet som er større og dypere enn vi fatter, spesielt i lys av så lite tid vi har til å 
studere disse tingene her og nå.

Men når du får en evighet til å studere, vil mange brikker falle på plass. 

Hva sier disse skriftstedene om hva vi får lære når det endelig er slutt på synd og 
lidelse og død?

1 Kor 13,12 

1 Kor 4,5

Vi skal få forstand på ting som nå er skjult for oss. Og når vi ser og forstår ting som 
nå er så innfløkt, kan vi ikke annet enn lovprise Gud! For oss blir nøkkelen å bevare 
troen, ha tillit til Guds løfter, leve opp til det lyset vi har og holde ut inntil enden. Og 
det er godt å vite at alt makter vi i ham som gjør oss sterk (Fil 4,13).

Hvilke spørsmål tynger deg? Hva er det som virker uforståelig? Hvordan kan det 
at du stoler på Gud i det du forstår, hjelpe deg med det du ennå ikke forstår?

__________________________________________________________________________________________________
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SKOLEN I DET HINSIDIGE

«De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av her-
lighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øye, men det usyn-
lige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig» (2 Kor 4,17–19). Hvilket håp 
finner vi i disse versene? Hva kan noen av de usynlige ting være som vi venter på og 
som vi er lovet i Jesus? Se også Åp 21,1.2; Åp 2,7; Åp 7,14–17.

Vi har mange grunner til å stole på de løftene vi har fått i Jesus. Bibelen gir oss 
riktignok bare antydninger, glimt av det som venter. Men vi kan være sikre på at det 
kommer til å bli fantastisk, for bare tenk hvor flott livet ville ha vært i en verden uten 
syndens herjinger! 

All smerten og lidelsen, alt det vi sliter med her i verden, skyldes synden og dens 
følger. Kristus kom for å gjøre slutt på alt dette, og han vil fornye jorden så den blir 
slik Gud ville før synden kom inn i verden. Ja, den blir bedre, for midt i all herlig
heten skal vi for alltid se arrene på Jesu hender og føtter og forstå hva frelsen har 
kostet. 

«Når sløret trekkes til side og våre øyne ser den verden av skjønnhet som vi nå 
bare ser glimt av gjennom mikroskopet, når vi ser på himmelrommets prakt, som 
vi nå bare skimter gjennom teleskopet, når syndens pest er borte og hele jorden står 
fram i ‘Herrens velvilje’, da skal vi ha veldige rammer for vår forskning. Forskerne 
kan lese beretningene om skapelsen uten å bli minnet om syndens lov. De kan lytte 
til musikken fra naturens røster uten å høre noe som minner om sorg og smerte.»  
– Utdanning for livet, side 164 [Ed 303]. 

Prøv å forestille deg hvordan det blir å leve evig i en helt ny verden, en verden 
uten alt det som gjør livet så vanskelig. Hvordan tenker du deg at det blir? Hva 
gleder du deg mest til?

__________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DEN STORE LÆREREN

En viktig del av Jesu tjeneste her i verden var å være lærer. Med ord og handling 
underviste han disiplene om seg selv, om Faderen, om frelsen og om håpet som 
venter oss (se Matt 5,2; Mark 4,2; Luk 19,47; Joh 6,59).

Overalt i evangeliene finner vi Jesus som lærer. Han underviser oss fremdeles i 
Ordet, og han vil fortsette å undervise oss i den nye verden. Men tenk deg hvor an
nerledes det blir i en verden som ikke er befengt med synd og alle de begrensningene 
vi lever med nå.
 
«Om noen spør ham: ‘Hva er det for sår du har på kroppen?’ skal han svare: ‘Jeg er 
blitt skadet i mine venners hus’» (Sak 13,6). Hva tror du denne teksten handler om? 

«Etter hvert som evighetens år svinner, åpenbarer de stadig rikere og herligere ting 
om Gud og Kristus. Som kunnskapen vokser, vil også kjærligheten, ærbødigheten og 
lykken øke. Jo mer de frelste lærer om Gud, desto mer vil de beundre ham. Når Jesus 
åpenbarer frelsens hemmeligheter for dem, og det som ble oppnådd i kampen mot 
Satan, vil de føle en enda dypere hengivenhet for ham. Med desto større jubel spiller 
de på gullharpene, mens titusener på titusener og tusener på tusener av stemmer 
forener seg i lovsangen. 

... Den store strid er slutt. Synd og syndere er ikke mer. Hele universet er rent. 
Harmoni og glede går som pulsslag gjennom hele det umåtelige skaperverket. Fra 
ham som skapte alt, strømmer liv, lys og glede ut gjennom universets grenseløse 
rom. Alle ting, fra det minste atom til den største klode, det levende og det livløse, 
forkynner i ufordunklet skjønnhet og fullkommen glede at Gud er kjærlighet!» 
 – Alfa og Omega, bind 8, side 175 [GC 678].

Av alle de utrolige sannhetene vi får lære om gjennom evigheten, vil ingenting 
gripe oss mer enn Kristi offer for vår synd. Tenk så dypt og innholdsrikt det må 
være siden vi skal studere det i all evighet. Hvordan kan du her og nå sette mer 
pris på det Jesus har gjort for oss på korset? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les «Skolen i evigheten,» side 163–167 i Utdanning for livet [Ed 301–307]; «Når alt 
blir nytt» i Alfa og Omega, bind 8, side 159–175 [GC 662–678].

«Vi grøsser og frykter løven, men da skal den legge seg ned sammen med lammet, 
og alt på den nye jord skal være fred og harmoni. Trærne på den nye jord blir ranke 
og høye, uten skavanker. ...

La alt som er vakkert i vårt jordiske hjem minne oss om elven av krystall og de 
grønne åkrene, de bølgende trærne og fontenene med levende vann, den skinnende 
byen og de hvitkledde sangerne i vårt himmelske hjem – en verden som er så vakker 
at ingen kunstner kan forestille seg det og ingen dødelig kan beskrive det. Se for deg 
de frelstes hjem i tankene, og husk at det blir mer strålende enn din lyseste fantasi 
kan tegne det.» – Ellen G. White, Heaven, side 133, 134. 

«For at vår fremtidige arvelodd ikke skulle få et altfor materielt preg, har mange 
forsøkt å åndeliggjøre nettopp de ting som får oss til å betrakte dette som vårt 
virkelige hjem. Kristus forsikret disiplene om at han gikk bort for å gjøre i stand et 
sted for dem i sin Fars hus. De som tror Guds ord, skal ikke være helt uvitende om 
det himmelske hjemmet. ... Ord strekker ikke til for å skildre det som de rettferdige 
skal oppleve. Bare de som får erfare det, vil forstå. Ingen menneskehjerne kan fatte 
herligheten i Guds Paradis.» – Alfa og Omega, bind 8, side 172 [GC 674] 

  Spørsmål til drøftelse
1. Tenk mer på det Pascal skrev, at folk virker så lite opptatt av hva evigheten vil 

bringe. Hvorfor tror du at de tenker slik? Hvorfor er dette en lite gjennomtenkt 
holdning?

2. Hvorfor er håpet om evig liv er så viktig for vår tro? Hvorfor står vi egentlig 
uten noe som helst hvis vi ikke har det? 

3.  Tenk på de store mysteriene i naturens verden. Enten det er biologi, geologi, 
astronomi, fysikk eller kjemi – på alle felt viser det seg at alt er mye mer 
sammensatt enn vi opprinnelig trodde. Forskerne snakker for eksempel ikke 
mer om «enkle livsformer», for det viser seg at selv de enkleste livsformene 
ikke er så enkle. Hvert nytt gjennombrudd, hvert nytt funn ser ut til å åpne for 
flere spørsmål som trenger svar. Hvordan hjelper dette oss å forstå hvor mye 
vi skal lære i «det hinsidige»? 
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RAPPORT:
For tre år siden bidro offeret 13. 
sabbat til å bygge internater for 
gutter og jenter på Nagaland 
Adventistskole i Dimapur i 
Nordøst-India. 

PROSJEKTER:
Offeret 4. kvartal i 2020 skal 
hjelpe Sør-Asia-divisjonen å 
bygge:

• Gutteinternat ved Garmar 
Academy i Rajanagaram i 
delstaten Andhra Pradesh.

• Fem klasserom ved Flaiz Ad-
ventist College i Rustumbada i 
delstaten Andhra Pradesh.

• Kirke i Amritsar i delstaten 
Punjab.

• Kirke i Ranchi i delstaten 
Jharkhand.

• Internat ved SDA-skolen i Vara-
nasi i delstaten Uttar Pradesh.

• 2. fase av skolebygg ved 
Roorkee Adventist College i Ro-
orkee i delstaten Uttarakhand.

• Nye kirkebygninger i Central 
Kannada og Savanagar Tamil i 
delstaten Karnataka.

• To klasserom ved SDA English 
High School i Azam Nagar i 
delstaten Karnataka.

• Gutteinternat ved E.D. Thomas 
Memorial Higher Secondary 
School i Thanjavur i delstaten 
Tamil Nadu.

• Laboratorier og bibliotek 
ved Thirumala Seventh-day 
Adventist Secondary School i 
Thiruvananthapuram i delsta-
ten Kerala.

• Skolebygg ved Spicer Adven-
tist University i Aundh, Pune i 
delstaten Maharashtra.

26 .  desember26 .  desember

TRETTENDE SABBAT – ANGREPET AV BESTEFAR
Kajal Kannojiva (14), India

Bestefar var snill og mild. Han fortalte for fem år gamle Kajal og 
lekte med treåringen Nishant. Men en dag gled han og slo seg på 

vei hjem fra torget i Naorolli. Han var helt forandret. Nå brølte han 
når Nishant ville leke og kastet stein etter Kamal når hun ville ha en 
fortelling. Han gråt natt og dag. Alle var redd ham, også bestemor.

Foreldrene visste ikke hva de skulle gjøre. Bestefar grep også gudene 
av stein og kastet etter dem. “Hvorfor kan ikke gudene stoppe bestefar?” 
sa de. «Vi må gjøre noe annet enn stole på gudene,» sa bestemor. 

De flyttet til storbyen Varanasi og leide et lite rom mens de prøvde 
å få hjelp til bestefar. Far og mor åpnet et lite vaskeri og tok med 
bestefar til flere leger. En søndag gikk mor og far i en kirke etter at 
en kunde hadde sagt at pastoren kunne be for bestefar. De var ikke 
kristne, men ville be til en ny gud hvis det kunne hjelpe bestefar.

 Men senere, da huseieren fant ut at de gikk i kirken, kastet han 
dem ut. De fant ikke noe annet billig sted å bo og dro hjem til lands-
byen. Far og mor var blitt glade i Jesus, men det var ingen kirke i 
landsbyen. De samlet familien til bønn hver dag. 

Neste lørdag hørte mor musikk utefra. “Hva er dette?” spurte hun 
en nabo. “Det er en gudstjeneste,” sa naboen. Mens de snakket, kom 
Jara, en annen nabo, forbi og sa: “Bli med meg.” Hun var adventist. 

Jira tok med mor til adventistpastoren, som inviterte henne inn. Et-
ter gudstjenesten spurte hun hvorfor de hadde gudstjeneste på lørdag. 
“Jeg skal vise deg det fra Bibelen,” sa han. Uken etter begynte far, mor 
og bestemor å ta bibelstudier. Alle tre overga seg til Jesus.

Bestefar ble ikke frisk igjen. Han døde mens familien tok bibelstu-
dier. Kajal fikk ikke høre flere historier av bestefar, men hun er glad 
hun har en bibel med bedre historier enn dem han fortalte. I dag er hun 
14 år og studerer Bibelen sammen med sin 12 år gamle bror på adven-
tistenes internatskole i Varanasi, som får en del av offeret 13. sabbat så 
de kan utvide internatene.

“Jeg liker å synge, lese i Bibelen og be på skolen,” sa Kajal. “Med et 
større internat kan flere nyte sangen, bibelstudiet og bønnestundene.”

Takk for dine gode gaver til Kajals skole og de andre prosjektene i 
India i dag. Takk for at du bidrar til at Indias folk får høre om Jesus.

Se Kajal på YouTube: bit.ly/Kajal-Kannojiya.
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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://kstud.no/ 

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



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

1. KVARTAL 2021
Tema: Jesaja, Trøst folket mitt

Profeten Jesajas bok i Bibelen ble skrevet for 27 århundrer siden, men den er 
fortsatt en kjær tekst til trøst og oppmuntring for mange mennesker. Vi leser 
i Jesajas bok til høytider og begravelser. De fleste av oss kjenner igjen disse 
setningene fra teksten: 
– For et barn er oss født, en sønn er oss gitt (9,6)
– Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på 
ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. (53,5)
[…] Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn (Jes 43,1)

Dette kvartalet skal vi gå i dybden og studere teksten i boken og sammen
hengen den ble skrevet i.

1. studium: Identitetskrise
Minnevers: Jes 1,18
Bibeltekst: Jes 1

2. studium: Lederkrise
Minnevers: Jes 6,1
Bibeltekst: Jes 6

2. KVARTAL 2021
Tema: Løftet, Guds evige pakt

3. KVARTAL 2021
Tema: Hvile i Kristus

4. KVARTAL 2021
Tema: 5. Mosebok

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/ondemand/episoder/ml/missionspotlightq2/

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 epost 
som må bekreftes av deg.  
Ved problemer, send en epost 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
Epost: 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.  

• Ring eldre, eller andre som kan være ensomme.
• Måk snø for noen som har vanskelig for å gjøre det selv.
• Inviter noen ensomme hjem på julaften eller på en av juledagene.
• Slå av en prat med noen på skolen eller på jobben som du aldri har snakket 

med før.
• Utrykk din takknemlighet til en person som har gjort noe pent/hyggelig for 

deg. Gi blomster til noen du mener fortjener det.
• Inviter en nabo eller bekjent til å gå en tur sammen med deg. 
• Gi bort pent brukt tøy til UFF eller Happy Hand i Moss. Eller organiser et 

lager med pent, brukt tøy i kirken, der de som trenger det kan jobbe og få 
gode klær.

• Oppfølging av brevskolelever: Brevskolen trenger lokale besøkere som kan 
kontakte elever ved fullføringen av kurs med brukerundersøkelse og for å gi 
en samleperm ved begynnelsen av enkelte kurs. Si i fra til NBI dersom du 
er villig til å være besøker.
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